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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,
Ook deze Dialoog is weer de moeite waard om te
lezen. Onze redactie zorgt iedere keer weer dat er
voor u interessante onderwerpen aan bod komen.
Op 26 juli jl. is op 64 jarige leeftijd, veel te jong,
overleden Dr. [Wilma] Koning. Zij was voor mij
een zeer kundig arts en tevens een mensenmens
die er mede voor heeft gezorgd dat ik nu nog
steeds uw voorzitter kan en mag zijn.
Op pagina 16 van de Dialoog vindt u een In
Memoriam.

Wat kunt u verder nog van ons verwachten:
Het organiseren van activiteiten tijdens de
DONORWEEK van 10 t/m 16 oktober 2017, in
december het uitdelen van de kerstpresentjes en
onze kerstbrunch in Weerselo. Daarna zal er een
jaar volgen met extra activiteiten en verrassingen
i.v.m. ons lustrumjaar. Voor dat laatste zijn wij op
zoek naar leden die vanaf het eerste uur lid zijn
van de NON.
Wij hopen dat deze mensen zich willen melden.

Graag wil ik u er op attent maken dat er op 11
november 2017 in Nijverdal een voorlichtingsdag
over “eigen regie” wordt georganiseerd. Door
samenwerking met andere patiëntenverenigingen
is deze dag tot stand gekomen. U leest er meer
over op pagina 13 in deze Dialoog. [Deze dag kan
erg belangrijk voor u zijn].

Ook de landelijke vereniging [NVN] bestaat in
november a.s. 40 jaar. Voor dit evenement bent u
ook uitgenodigd want als lid van de NON bent u
tevens lid van de NVN.
Volgend jaar bestaat de Nierstichting 50 jaar. Ook
deze mijlpaal zal landelijk uitgedragen en gevierd
worden.
Voor alle evenementen geldt, wilt u alles zo goed
mogelijk kunnen volgen, zorg dan dat u geen
Dialoog en geen Nieuwsbrief overslaat, alleen dan
weet u zeker dat u niets mist. Ook kunt u veel
informatie vinden op de website van de
Nierstichting en de NVN.
Vriendelijk groet, Leo Velthuis. <<<

Dialoog * Jaargang 17 * Nummer 3

4

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,
Ook deze Dialoog is weer de moeite waard om te
lezen. Onze redactie zorgt iedere keer weer dat er
voor u interessante onderwerpen aan bod komen.
Op 26 juli jl. is op 64 jarige leeftijd, veel te jong,
overleden Dr. [Wilma] Koning. Zij was voor mij
een zeer kundig arts en tevens een mensenmens
die er mede voor heeft gezorgd dat ik nu nog
steeds uw voorzitter kan en mag zijn.
Op pagina 16 van de Dialoog vindt u een In
Memoriam.

Wat kunt u verder nog van ons verwachten:
Het organiseren van activiteiten tijdens de
DONORWEEK van 10 t/m 16 oktober 2017, in
december het uitdelen van de kerstpresentjes en
onze kerstbrunch in Weerselo. Daarna zal er een
jaar volgen met extra activiteiten en verrassingen
i.v.m. ons lustrumjaar. Voor dat laatste zijn wij op
zoek naar leden die vanaf het eerste uur lid zijn
van de NON.
Wij hopen dat deze mensen zich willen melden.

Graag wil ik u er op attent maken dat er op 11
november 2017 in Nijverdal een voorlichtingsdag
over “eigen regie” wordt georganiseerd. Door
samenwerking met andere patiëntenverenigingen
is deze dag tot stand gekomen. U leest er meer
over op pagina 13 in deze Dialoog. [Deze dag kan
erg belangrijk voor u zijn].

Ook de landelijke vereniging [NVN] bestaat in
november a.s. 40 jaar. Voor dit evenement bent u
ook uitgenodigd want als lid van de NON bent u
tevens lid van de NVN.
Volgend jaar bestaat de Nierstichting 50 jaar. Ook
deze mijlpaal zal landelijk uitgedragen en gevierd
worden.
Voor alle evenementen geldt, wilt u alles zo goed
mogelijk kunnen volgen, zorg dan dat u geen
Dialoog en geen Nieuwsbrief overslaat, alleen dan
weet u zeker dat u niets mist. Ook kunt u veel
informatie vinden op de website van de
Nierstichting en de NVN.
Vriendelijk groet, Leo Velthuis. <<<

Dialoog * Jaargang 17 * Nummer 3

4

HARTINFARCT
BIJ

VROUWEN

Veel mensen denken dat kanker
doodsoorzaak nummer één is bij
vrouwen en dat hart- en
vaatziekten typische
mannenziekten zijn. Maar niets is
minder waar. In Nederland
overlijden de meeste vrouwen
door de gevolgen van hart- en
vaatziekten zoals
een hartinfarct, hartfalen of
beroerte.
Er overlijden ieder jaar zelfs meer
vrouwen dan mannen aan deze
aandoeningen. Dit komt onder
andere omdat hart- en vaatziekten
bij vrouwen worden onderschat en
zij minder goed preventief
behandeld worden voor hun
risicofactoren. Ook zijn de klachten
van bijvoorbeeld een hartinfarct bij
vrouwen lastiger te herkennen dan
bij mannen.
In dit artikel kun je meer lezen over
hartinfarct bij vrouwen. In welk opzicht
verschilt het van een hartinfarct bij
mannen en waaraan kun je als vrouw een
hartinfarct herkennen.

5
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Wat is het verschil tussen een hartinfarct bij vrouwen en mannen?
Een belangrijke reden waarom een hartinfarct bij vrouwen lastiger wordt
herkend dan bij mannen, is omdat het klachtenpatroon en de onderliggende
oorzaak net iets anders is. Veel artsen zijn hier niet volledig van op de
hoogte. De gangbare technieken om een hartinfarct op te sporen, zoals een
elektrocardiogram [ECG] en bloedonderzoek, laten bij vrouwen met een
hartinfarct vaak minder afwijkingen zien dan bij mannen.
Verschillen in atherosclerose bij mannen en vrouwen
Atherosclerose, of aderverkalking, is de ophoping van vet in de bloedvaten.
Het is de belangrijkste oorzaak van een hartinfarct. Dat komt doordat de
vetophoping de doorgang van het bloed in de kransslagaders [de
bloedvaten die het hart van zuurstof en voedingsstoffen voorzien] kan
blokkeren. Hemodialyse kan ook hartschade veroorzaken.
Er bestaan duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen als het om
atherosclerose gaat, vooral ook in de verschillende levensfasen. Bij mannen
hoopt het vet zich bijvoorbeeld meestal allemaal op één grote hoop op. Er
ontstaat dan dus op één specifieke plek een vernauwing of blokkade. Bij
vrouwen kan de vetophoping veel meer verspreid langs de wand van het
bloedvat aanwezig zijn. Er is dan niet sprake van één grote hoop vet, maar
van kleine beetjes over de gehele lengte van het bloedvat. In de grote
bloedvaten hoeft dit niet voor problemen te zorgen. Echter, in de kleinere
bloedvaatjes kan dit wel problemen geven, omdat die vaatjes makkelijker
afgesloten kunnen worden. Daarnaast hebben vrouwen op middelbare
leeftijd vaak pijn op de borst door spasmes in de kleine haarvaatjes van de
kransslagaderen. Dit wordt het microvasculair syndroom genoemd. Dit is
met de gangbare beeldvormende technieken in de cardiologie niet
gemakkelijk zichtbaar te maken, waardoor er ten onrechte nog wel eens
wordt gedacht dat er ‘niets aan de hand’ is.

Atherosclerose en hartinfarct
opsporen bij mannen en vrouwen
De meest gangbare invasieve
methode om een vernauwing in
een bloedvat op te sporen, is met
behulp van angiografie. Hierbij
wordt er contrastvloeistof in de
bloedvaten gespoten en vervolgens
kun je de bloedvaten met een
röntgenapparaat zichtbaar maken.
Het nadeel van deze methode is dat
je wel goed vernauwingen kunt
zien in grote bloedvaten [zoals bij
mannen vaker het geval is], maar
dat vernauwingen in kleinere
bloedvaatjes en microvasculair
syndroom [zoals bij vrouwen
eerder het geval kan zijn] niet of
nauwelijks op te sporen zijn. Bij een
hartinfarct hebben vooral jonge
vrouwen vaak weinig zichtbare
afwijkingen bij angiografie.
Met een speciale vorm van CTscan, genaamd multislice CT-scan,
kan de hoeveelheid kalk in de
bloedvaten op een niet-invasieve
manier zichtbaar gemaakt worden.
Vrouwen hebben echter in alle
leeftijdsfasen minder kalkneerslag
in de bloedvaten dan mannen.
Welke symptomen geeft een
hartinfarct bij vrouwen?
Een pijnlijk, drukkend gevoel op de
borst is één van de meest bekende
symptomen van een hartinfarct.
Echter, bij vrouwen hoeft deze
klacht lang niet altijd voor te
komen. Vrouwen hebben veel
vaker last van wat meer ‘vage’
klachten die je misschien niet zo
snel aan een hartinfarct zou
koppelen.
Enkele symptomen die op een
hartinfarct bij vrouwen kunnen
wijzen zijn:
Pijn achter in de rug, linker
kaakhoek, nek en schouder,
kortademigheid, gevoel van
luchttekort, een grieperig gevoel;
misselijkheid, braken en koude
rillingen, vermoeidheid en een
zwak gevoel, angst, geen eetlust en
een gevoel van onbehagen. Zoals je
misschien ziet, zijn er veel
symptomen die overeen lijken te
komen met klachten die je door de
overgang of stres kunt hebben. Dit
is dan ook vaak de reden dat

vrouwen niet tijdig naar de
huisarts gaan. Neem je klachten
serieus en wees tegenover je arts
duidelijk over welke klachten je
hebt en wanneer ze optreden.
Welke risicofactoren hebben
vrouwen op een hartinfarct?
Er zijn enkele symptomen die het
risico op een hartinfarct bij
vrouwen verhogen.
De meest bekende risicofactoren
voor het krijgen van een
hartinfarct, zowel bij mannen als
bij vrouwen, zijn:
Roken, overgewicht, hoog
cholesterol, hoge bloeddruk,
diabetes of erfelijkheid.
Maar naast deze risicofactoren, zijn
er bij vrouwen nog enkele andere
factoren aan te wijzen die de kans
op het krijgen van een hartinfarct
sterk kunnen verhogen.
Overgang, hartinfarct
Voor de overgang zijn vrouwen,
waarschijnlijk vanwege hormonen,
beschermd tegen hart- en
vaatziekten. Na de overgang neemt
het risico op het krijgen van een
hartinfarct sterk toe.
Cyclusstoornissen en hartinfarct
Polycysteus ovarium syndroom en
andere aandoeningen die de
normale menstruele cyclus
verstoren, geven ook een groter
risico op het krijgen van een
hartinfarct. Ook hier lijkt het erop
dat hormonen een belangrijke rol
spelen. Complicaties die op
kunnen treden tijdens de
zwangerschap geven ook een
verhoogd risico op het krijgen van
een hartinfarct op latere leeftijd.

Leefregels om risico op hartinfarct
te verlagen:
Stop met roken en wees matig met
alcohol, blijf op een gezond
gewicht, eet gezond, zorg voor
voldoende beweging, probeer stress
te vermijden, laat je bloeddruk en
cholesterol regelmatig controleren,
zeker als hart- en vaatziekten in je
familie voorkomen.
Als vrouw zijnde is het daarbij
belangrijk om tijdens en na de
overgang extra goed op te letten op
eventuele signalen van hart- en
vaatziekten. Schuif eventuele
klachten niet direct af op de
overgang of stress, maar ga naar je
huisarts toe voor controle. Ook als
de klachten met bijvoorbeeld rust
weer verdwijnen, is het verstandig
om toch een dokter op te zoeken.
De klachten kunnen namelijk
wijzen op een naderend hartinfarct.
Wees bij de huisarts duidelijk over
welke klachten je hebt en welke
risicofactoren op jou van toepassing
zijn. Op die manier kan zo snel
mogelijk de juiste behandeling
worden gestart.
Dit dossier is goedgekeurd door A.
Maas, hoogleraar cardiologie voor
vrouwen. Bron:
Gezondsheidsplein.nl <<<
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Prédialyse is de fase die
voorafgaat aan de dialyse, als
de nieren nog maar voor
ongeveer 20% werken. Als de
nierfunctie rond de 10% is, het
noodzakelijk dat het bloed
kunstmatig gezuiverd wordt. U
moet dan gaan dialyseren.

Hoelang de prédialysefase
duurt, verschilt van patiënt tot
patiënt. Sommigen moeten na
een half jaar al dialyseren, bij
anderen duurt het nog wel 6 tot
8 jaar. Het gemiddelde is 1,5
jaar. Het is ook mogelijk dat de
prédialysefase in zijn geheel
wordt overgeslagen. De
nierfunctie is dan zo snel
achteruit gegaan, dat al meteen
met dialyse moet worden
begonnen.
Overigens is de naam
prédialyse niet altijd terecht;
niet iedereen gaat uiteindelijk
dialyseren. Het is ook mogelijk
dat gekozen wordt voor
preëmptieve transplantatie. Dat
is een niertransplantatie
vóórdat dialyse noodzakelijk is.
Preëmptieve transplantatie kan
alleen als een levende
donor bereid is diens nier aan u
af te staan. U kunt namelijk pas
op de wachtlijst van een nier
van een overleden persoon
komen als u begonnen bent met
dialyseren.
Behandeling
In de prédialysefase is de
behandeling gericht op het zo
lang mogelijk uitstellen van de
dialyse, oftewel op het behoud
van de nierfunctie. Dit kan door
gezond te leven, een dieet te
houden en het gebruik van
medicijnen. U wordt daarbij
begeleid door een
internist/nefroloog,
dialyseverpleegkundige, diëtist
en/of medisch maatschappelijk
werkster.

Verandering van levensstijl
Een deel van de begeleiding
heeft betrekking op een
gezonde levensstijl: bewegen,
gezond leven, en verandering
van dieet.
Sommige nierpatiënten slagen
er daarmee in de start van de
dialyse uit te stellen. Dat is
belangrijk: dialyse is op een
gegeven moment weliswaar
onvermijdelijk om in leven te
blijven, het heeft ook nadelen
en schadelijke neveneffecten.
Keuze voor behandeling
In de prédialysefase krijgt u ook
informatie over de keuze die u
[wellicht] zult moeten maken
voor een bepaalde behandeling
als de dialysefase is
aangebroken.
Wilt u peritoneale
dialyse, hemodialyse, thuishemodialyse? Of wilt u vóór de
start van de dialyse
al preëmptieve transplantatie?
De nefroloog zal de
verschillende behandelingen
met u bespreken. Soms zijn er
medische redenen waarom de
ene behandeling wel of niet
kan. Als die er niet zijn, kunt u
in overleg met uw naasten de
behandeling kiezen die het
beste past bij uw persoonlijke
situatie en wensen.
Natuurlijk kunt u met uw
nefroloog al uw vragen
bespreken. Ook organiseren
veel dialysecentra
voorlichtingsavonden.
Verder biedt de NVN
informatie en ondersteuning,
via de website en
op themadagen. Met uw
persoonlijke vragen kunt u
terecht bij STAP, ons Steun- en
adviespunt, mail een lotgenoot,
de Luistertelefoon en
het forum, Knelpunten en
oplossingen.

Knelpunten prédialyse
Steeds zieker en moeër worden.
Bij korte of geen prédialyse:
weinig tijd om info te
verwerken en zelf keuze dialyse
te maken, hectiek in ziekenhuis,
het overvalt je.
Bij comorbiditeit [bijvoorbeeld
diabetes met risico op
nierschade]: slechte voorlichting
over dialyse door internisten, te
late doorverwijzing naar
nefroloog zodat nierfunctie
onnodig verslechtert.
Oplossingen prédialyse
Minder gaan werken.
Wel contact houden met het
werk, op therapeutische basis
werken. Bij korte of geen
prédialyse: goede informatie
nierproblemen, keuze dialyse,
redenen vochtbeperking, meer
uitleg zonder ingewikkelde
termen door verpleegkundigen
aan het bed om de hoeveelheid
info in korte tijd te kunnen
verwerken.
Bij langere prédialyse: praten
met mensen die HD en PD
doen, voorbeelden zoeken, zorg
voor een klankbord om u heen
van familie en vrienden.
Bij comorbiditeit: preventief
starten met dieet, zelf alert
zijn bijvoorbeeld op
het creatininegehalte als u al
langer onder controle bij
internist staat.
Bron: nvn.nl <<<
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Puzzel

Zo, weer gelukt

Woordzoeker
Antwoord vorige puzzel: Floepen
De cadeaubon van €25.00 gaat naar
R. Werleman uit Hengelo

U kunt uw oplossing opsturen/mailen voor 20 oktober 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. <<<

Dialoog * Jaargang 17 * Nummer 3

10

Schokkend veel zout
11

Hier zit schokkend veel zout
in
Een beetje zout is goed,
maar de meeste mensen krijgen veel
te veel zout binnen. Mannen
gemiddeld 9 tot 10 gram per dag en
vrouwen 7,5 gram, terwijl 6 gram
het maximum is. Teveel zout is
slecht voor uw bloeddruk, en
daarmee voor uw hart en
bloedvaten, maar ook voor de
nieren. Vermijd dus erg zoute
producten, zoals die uit deze top 8.
Ruim 85 procent van de bevolking
eet meer zout dan de aanbevolen
maximale hoeveelheid. Overmatig
zoutgebruik is ongezond, het
verhoogt de bloeddruk en hiermee
het risico op hart- en vaatziekten.
Maar zout heeft ook een direct
schadelijk effect op de nieren. Bij
nierpatiënten die overmatig zout
gebruiken, gaat de nierfunctie sneller
achteruit zodat dialyse eerder nodig
is.
1. Kant-en-klaarmaaltijden
Kant-en-klaarmaaltijden zitten vaak
boordevol zout. Of het nu om een
kant-en-klaar pastagerecht gaat of
om een kant-en-klare groenteschotel
met vlees.
Alternatief
Vermijd deze maaltijden zo
veel mogelijk en kies voor verse
pasta en voor verse of
diepvriesgroente. Maar let op:
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bewerkte groente, zoals spinazie à la
crème en groente uit pot of blik,
bevat weliswaar evenveel vitamines
als verse groente, maar wel veel
meer zout. Kies dus voor vers of
diepvries. Fabrikanten doen
overigens steeds vaker iets aan het
hoge zoutgehalte van kant-enklaarmaaltijden. Zeker niet iedere
maaltijd is dus even rijk aan zout.
Kijk altijd even op het etiket!
2. Pizza
Pizza's zijn beruchte
zoutleveranciers. Neem nu een
standaard pizza met kaas en tomaat
die u in de winkel kunt kopen. In
deze pizza alleen al zit ruim 6 gram
zout! Pizza met kaas en tomaat is een
uitschieter, maar ook andere pizza's
[met vlees of vis of groente
bijvoorbeeld] zitten vol zout.
Alternatief
Maak uw eigen pizza! Dit scheelt een
hoop zout en is minstens even
lekker.
3. Soep
Ook de soepen uit zakjes, pakjes en
blikken kunnen er wat van. Bouillons
barsten van het zout [soms wel 7
gram per liter]. Maar ook in andere
soepen, zoals linzensoep,
vermicellisoep, tomatencrèmesoep
en uiensoep, zit veel zout.
Alternatief
Maak uw soep zelf. Lekker en
gezond met verse groenten.

Voeg geen zoute soepmixen en
bouillonblokjes toe! Bouillon
kunt u ook zelf maken van vlees
en kruiden, zoals peterselie en
peper.
4. Rookworst
Heerlijk bij een winterse
stamppot, maar ook erg zout: de
rookworst. In een stukje
rookworst van 100 gram zit al
bijna 3 gram zout.
Alternatief
Denk eens aan een rundervink
of een stukje biefstuk bij je
stamppot. Dit zijn relatief
zoutarme soorten vlees.
5. Jus en sauzen
Een zakje jus is een zoutbom.
Dat geldt ook voor veel sauzen.
Vooral in curry zit veel zout:
wel 1,5 gram per lepel!
Alternatief
Jus van vlees bevat maar weinig
zout. En wat sauzen betreft
bevatten mayonaise en
knoflooksaus weinig zout.
Sauzen zelf maken, met
bijvoorbeeld verse tomaten en
knoflook, is ook een goede
optie. Om uw gerechten op een
andere manier op smaak te
brengen, kunt u kiezen voor
verse kruiden zoals bieslook,
basilicum en oregano.
6. Snacks
Een loempiaatje, een bamibal,
een paar handjes borrelnoten...

Heerlijk allemaal, maar ze staan wel gelijk aan enkele grammen
zout.
Alternatief
Van pinda's en [cashew]noten kunt u ongezouten varianten kiezen.
Pelpinda's en walnoten bevatten ook minder zout.
7. Kaas
Ook kaas is een erg zout product. In een plakje belegen kaas zit al
een halve gram zout. Feta uit een pakje en rookkaas zijn ook erg
zout.
Alternatief
Uiteraard zijn er ook minder zoute kaassoorten. Neem bijvoorbeeld
komijnenkaas of verse geitenkaas.
8. Broodbeleg
Broodbeleg heeft u in allerlei soorten en maten. Er zitten dan ook
enkele zoute producten tussen, buiten de al genoemde kaassoorten.
Rookvlees, salami en bacon bijvoorbeeld zijn zoute soorten hartig
broodbeleg.
Alternatief
Kipfilet en kalkoenfilet zijn lekker en lang niet zo zout als ander
hartig broodbeleg. Zoet beleg bevat weliswaar veel suiker, maar
nauwelijks zout.
9. Brood en vis
Er zijn nog veel meer zoute voedingsmiddelen. Sommige
broodsoorten zijn zout, en ook sommige vissoorten. Denk aan
makreel, bokking en zoute haring. Maar voor brood en vis geldt dat
de gezondheidsvoordelen simpelweg te groot zijn om ze te
vermijden, of om alternatieven aan te bieden. <<<

Natrium of zout?
In de praktijk worden de termen natrium en zout nog
wel eens door elkaar gebruikt, maar het is niet
hetzelfde. De scheikundige naam van keukenzout is
natriumchloride, het bestaat namelijk naast natrium
ook uit chloride. 1 gram keukenzout staat gelijk aan
0,4 gram natrium.
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11 november
Themadag in Nijverdal
Chronisch ziek... wat kun je zelf?
Het RIVM verwacht dat Nederland in 2030
ongeveer 7 miljoen chronisch zieken telt. Dit
betekent een enorme stijging in de komende 13
jaar. Deze toename wordt verklaard door o.a.
vroege opsporing, steeds betere behandelingen
en vergrijzing. Maar wat nu als u één van die 7
miljoen chronisch zieken bent? Wat kunt u doen
om uw leven optimaal in te richten en hoe
vergroot u de invloed op uw gezondheid en
welbevinden ondanks uw chronische
aandoening?
Deze themadag wordt georganiseerd door de
Nierpatiëntenvereniging Oost Nederland [NON],
de Nierpatiëntenvereniging Zwolle en de NVN.
Voor wie?
Nierpatiënten, longpatiënten, diabetespatiënten,
hart- & vaatpatiënten en hun naasten.
Programma
Energie! Robert van der Wolk vertelt u hoe hij
ondanks zijn slechtziendheid, diabetes en
nierziekte van iedere dag iets moois maakt.
Beweging! Bewegen is belangrijk, dat weet
iedereen. En het is makkelijker dan u denkt! Henk
Kampman helpt u op weg.
Vernieuwing! Wat zal de nabije toekomst ons
brengen? Misschien wel een heel andere kijk op
gezondheid? Leontien Hommels neemt u mee in
een andere manier van denken: positieve
gezondheid.
Ontmoeting! Spreek tijdens de lunch met andere
patiënten en naasten.
Hulp! Ontdek wat een patiëntenvereniging of
gezondheidsorganisatie voor u kan betekenen.
13
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Inschrijven
U kunt zich inschrijven voor deze
themadag via info@non-twente.nl
of telefonisch: 06 51262161

Informatie! Iedere dag maken we enorm veel
keuzes die onze gezondheid positief en negatief
beïnvloeden. Een wandeling in de ochtend, een
koekje bij de koffie, vaker met de trap, stoppen
met roken of juist nog even niet. Prof. dr. Henk
Bilo geeft u meer informatie over een aantal van
deze punten. Naast de feiten over wat goed en
slecht is, komt ook de vraag ‘Hoe eerlijk ben ik
tegen mijzelf?’ aan bod. Tijdens deze lezing krijgt
u geen kant en klare oplossingen aangedragen.
Want hulpverleners kunnen u wel helpen, maar
het initiatief ligt bij u.
Wanneer
Zaterdag 11 november 2017
10.00 tot 15.15 uur, inloop vanaf 09.30 uur.
Waar
Het Centrum, Constantijnstraat 7a
7442 MC Nijverdal.
Kosten
Deze dag is gratis toegankelijk, een lunch is
inbegrepen. U dient zich wel in te schrijven.
Let op
Wij verzoeken u om tijdens deze bijeenkomst geen
geurtjes te gebruiken, longpatiënten kunnen
hierop reageren. <<<

Agenda
17 december 2017
Kerstbrunch
Locatie: partycentrum Ensink,
Lemselosestraat 4. 7595 MN in
Weerselo. De brunch begint om
11.00 uur en eindigt om
ongeveer 14.00 uur. Opgave tot
14 december. [De brunch is voor
leden gratis, voor uw introducee
12.50 euro. De derde persoon
betaalt 25,00. Te betalen binnen
bij de ingang].

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

11november 2017
Themadag:
“ Chronisch ziek …
wat kun jezelf ”
Meer informatie op pagina 13.
NON leden ontvangen een
persoonlijke uitnodiging.

Vakantiedialyse
Gaat u met vakantie in Flevoland, en bent u
afhankelijk van hemodialyse of peritoneaal
dialyse? Dan biedt dialysecentrum
Flevoziekenhuis u professionele zorg en
behandeling in een sfeervolle, vriendelijke
omgeving waarin u als gast welkom bent.
Het team van nefrologen, gespecialiseerde
dialyseverpleegkundigen, en indien nodig
een diëtist en maatschappelijk werker,
ondersteunen u tijdens uw
dialysehandeling. Onze cateringmedewerkers verzorgen uw maaltijd waarin
uiteraard rekening wordt gehouden met
uw wensen. Het dialysecentrum
Flevoziekenhuis is gevestigd in Almere en
Lelystad.
Wilt u informatie over overnachten in een
hotel, recreatieve of culturele activiteiten?
Deze informatie vindt u op
www.vvv-almere.nl De informatie over
Lelystad vindt u op
www.infocentrum.lelystad.nl Informatie
over dialyse vindt u op de website. <<<

www.dialysecentrumflevoziekenhuis.nl

Almere
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Blauw licht,
korter
slapen
De Gezondheidsraad stelt in
een advies dat blauw licht, het
licht van televisies, computers,
smartphones en tablets, niet
zonder risico is. Het brengt
onze biologische klok in de
war. Hoe komt dit? En wat
kunnen we hier aan doen? We
vragen het dr. Andries
Kalsbeek, hoogleraar
Hersenhormonen.
Wat is het effect van blauw
licht op onze biologische klok?
Kalsbeek: “We weten dat de
biologische klok in onze
hersenen zit. Het is als een
slecht werkend horloge, dat elke
dag gelijk gezet moet worden
door licht om zo een ritme van
precies 24 uur te genereren.
In ons netvlies [retina] zitten
cellen die gevoelig zijn voor
licht en deze lichtinformatie
doorgeven aan onze hersenen,
niet alleen aan ons visuele
systeem maar ook aan de
biologische klok. Sinds
ongeveer 15 jaar weten we dat
de cellen die de lichtinformatie
doorgeven aan de biologische
klok vooral gevoelig zijn voor
blauw licht. Omdat we ’s avond
achter de computer zitten,
15
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of zelfs in bed op onze telefoon
kijken, krijgt onze biologische
klok een signaal dat het dag is.
Hierdoor wordt de aanmaak
van melatonine onderdrukt en
maakt je lichaam zich niet klaar
om te slapen. Het gevolg is dat
we steeds later en uiteindelijk
ook korter slapen.”
Hoe kun je deze verstoring
voorkomen?
“Veel mensen hebben misschien
het idee dat een telefoon of
tablet weinig licht geeft. Word
er daarom bewust van dat dit
blauwe licht meer effect heeft
dan je zou denken. Het is niet
zo onschuldig. En bouw de
hoeveelheid licht in huis
langzaam af voor het slapen.
Stel dat je om twaalf uur gaat
slapen, zet dan om tien uur de
televisie of computer al uit. Ook
vindt er momenteel onderzoek
plaats met een bril met oranje
glazen die het blauwe licht
neutraliseert.”
Geldt dit ook voor mensen die
in ploegendiensten werken?
“Voor mensen die in
ploegendiensten werken, is het
lastiger. Tijdens het werk moet
er niet te veel [blauw] licht zijn,
want dit verstoort hun
biologische ritme te veel. Aan
de andere kant hebben ze
zoveel mogelijk licht nodig

Bron:
gezondnu.nl

tijdens het werk om wakker en
alert te blijven. Dit is dus een
kwestie van spelen met de
gevoeligheid van licht, vooral de
timing is belangrijk.”
Heeft blauw licht ook
voordelen?
“Ja, er is ook een andere kant
van de medaille. Overdag heeft
onze biologische klok zoveel
mogelijk licht nodig, zodat we
wakker blijven. Het effect van
blauw licht is iets groter dan het
effect van gewoon licht. Dus
misschien kan het helpen om
wakker te worden door ’s
morgen lampen te gebruiken
met meer blauw licht. Ook zijn
er onderzoeken gaande waarbij
gekeken wordt naar de effecten
van extra blauw licht in
kantoren en scholen, mogelijk
helpt dit om alert te blijven.”
Helpt de SLP slaapbril?
Ja. Wanneer je minimaal 2 tot 3
uur voor het slapen gaan de SLP
slaapbril [oranje glas] draagt zal
je lichaam minder blauw licht
ontvangen. Vele gebruikers van
de SLP slaapbril ervaren dat ze
sneller moe worden als ze de
SLP slaapbril dragen. <<<

In Memoriam
Helaas moet ik jullie meedelen dat Wilma
woensdagochtend 26 juli is overleden. Op 3 april
kreeg ze een hersenbloeding die bleek te zijn
veroorzaakt door metastasen in haar hersenen van
een melanoom dat ze in het jaar 2000 heeft gehad.
Van die hersenbloeding is ze redelijk bijgekomen, zij
het met woordvindingstoornissen. Ze heeft
vervolgens in juni gedurende een week bestraling
gehad van haar hele brein. Daarvan heeft ze
naderhand wekenlang heel veel last gehad, o.a. veel
pijn, extreme vermoeidheid en verlies van cognitief
vermogen en geheugen. Toen ze daar eindelijk weer
van leek te herstellen kreeg ze op 15 juli weer een

hersenbloeding, ditmaal nog groter dan de vorige
zoals de MRI uitwees. Bovendien raakte ze in een
soort half coma waarin we nauwelijks nog contact
met haar kregen. In de bespreking met de oncoloog
en neuroloog bleek dat de opties die er nog waren
geen van alle voor Wilma acceptabel zouden zijn
geweest. Daarom hebben we moeten besluiten om de
behandeling te staken. Donderdag 20 juli is ze
overgebracht van het ziekenhuis naar een hospice in
Hengelo, waar ze 26 juli is overleden.
Met treurige groet, Wil Koning.

Het bestuur van de NON, patiënten, verpleegkundigen, artsen, familie, vrienden etc. zijn erg bedroefd dat ze
dinsdag 1 augustus afscheid van Wilma hebben moeten nemen, een fantastische zeer geliefde en
meelevende dokter. We wensen iedereen veel sterkte met dit erg grote verlies. <<<
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Speeksel
Speeksel is erg belangrijk voor ons dagelijks
functioneren. In de toekomst kunnen we er ook
ziekten in opsporen.
Geschreven door Carine Maillard en
Marleen Finoulst. Bron: Knack

Gezondheid
Speeksel is de meest
onderschatte lichaamsvloeistof.
Daar worden we ons pas
bewust van als we een droge
mond hebben, bij stress of
vochtbeperking bijvoorbeeld.
Dan klakt onze tong en kunnen
we amper nog spreken. Met een
slokje water los je dat trouwens
niet op, want speeksel is veel
meer dan een nathouder.
Speeksel bevat heel wat
beschermende substanties, die
de mond- en keelholte in goede
conditie houden. Het slijmerige
en kleverige heeft speeksel te
danken aan speciale eiwitten:
de mucines. Die vormen
elastische gels die zich afzetten
op het zachte weefsel in mond
en keel. Zonder speeksel zou je
mondgezondheid in een
razendsnel tempo
achteruitgaan: in een paar
maanden tijd kan je gebit
geruïneerd zijn door cariës.
Ook de mondbewegingen,
zoals kauwen en slikken, gaan
moeizamer als de
speekselproductie afneemt.
Echte problemen, zoals
schimmelinfecties, treden pas
17
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op wanneer de speekselproductie terugvalt tot minder dan 20
milliliter per dag. De normale, gemiddelde speekselproductie
bedraagt zo’n halve liter per dag.
Water in de mond
Een mens heeft 3 paar speekselklieren: 2 oorspeekselklieren [die
kunnen ontsteken bij bof of dikoor], 2 onderkaakspeekselklieren en 2
ondertongspeekselklieren. Alle samen produceren ze speeksel,
waarvan hoeveelheid en samenstelling sterk kunnen wisselen
naargelang van de noden. Tijdens de slaap, bijvoorbeeld, vallen de
oorspeekselklieren nagenoeg uit en produceren de andere nauwelijks
enkele milliliter per uur. Nachtspeeksel is daardoor dikker en
slijmeriger De oorspeekselklieren reageren vooral op externe
prikkels: voedsel, stress, angst... Bij voedsel neemt de productie sterk
toe en bij stress neemt ze af. Speeksel uit de oorspeekselklieren is
anders van samenstelling dan het speeksel van onderkaak en
ondertong: het bevat geen mucines en is daardoor veel wateriger. Als
je lekker eten ruikt of proeft, worden je oorspeekselklieren extra
geprikkeld: het water kan je dan letterlijk uit de mond lopen.
Speeksel uit de oorspeekselklieren bevat ook grote
hoeveelheden bicarbonaationen
en calciumbindende eiwitten:
beide beschermen het
tandglazuur en bufferen het
zuur tijdens het eten. Speeksel
uit de onderkaak- en
ondertongklieren bevat
mucines, wat zorgt voor een
hoge viscositeit. Dankzij
mucines vloeit speeksel niet
zomaar weg uit de mond [het
blijft letterlijk plakken] en kan

“ Zonder
speeksel zou je
mondgezondheid
in een razend
tempo
achteruitgaan”

In het geval van kanker in het
hoofd-halsgebied werd meer
succes geboekt: dankzij
biologische speekseltests, met
behulp van 5 biomarkers, kan
men deze kankers in een veel
vroeger stadium opsporen.
Daardoor beschikken we
binnenkort vermoedelijk over
screeningsmethodes die
makkelijker uit te voeren zijn en
onmiddellijk resultaat geven.

het zich hechten aan allerlei oppervlakken. In de mondholte komen 2
soorten mucines voor: MG1 en MG2. Het eerste hecht zich makkelijk
aan tandglazuur en beschermt op die manier de tanden, terwijl het
tweede zich kan binden aan verschillende soorten micro-organismen
in de mond, waardoor ze samenkoeken en worden doorgeslikt met het
speeksel.
Speeksel bevat nog andere krachtige moleculen: immunoglobines die
deel uitmaken van het afweersysteem, enzymes die voedsel helpen
afbreken en groeifactoren die de wondgenezing stimuleren.
Verklikker
Weggebruikers die onder invloed van verboden middelen achter het
stuur kruipen, riskeren tegen de lamp te lopen met de speekseltest die
de politie sinds 2010 gebruikt. Die test achterhaalt of de bestuurder
amfetamines, morfine, cocaïne, heroïne, speed of cannabis heeft
gebruikt. Voor sommige drugs, waaronder cannabis, bestaat er nog
discussie over de betrouwbaarheid.
Momenteel wordt onderzocht of speekseltests ook gebruikt kunnen
worden om bepaalde ziekten op te sporen. Sommige studies hebben
aangetoond dat speeksel moleculen bevat die als biomarkers zouden
kunnen dienen voor bepaalde kankers. Een speekseltest om
mondkanker te diagnosticeren, bijvoorbeeld, gebaseerd op de detectie
van biomarkers bij personen met verdachte letsels, maar dat was geen
groot succes. Cytologisch onderzoek van het speeksel, waarbij
onregelmatigheden in de cellen in het speeksel aan het licht worden
gebracht, blijkt veel doeltreffender. Speekseltests bieden dus geen
voordeel in vergelijking met klassieke biopsie.

Ziekte van Parkinson
De ziekte van Parkinson,
waarvoor we op dit moment
geen diagnostische test hebben,
kan weldra via het speeksel
worden opgespoord, in de
speekselklieren in de
onderkaak, om precies te zijn.
Dat blijkt uit Amerikaans
onderzoek. Deze manier van
diagnosticeren is wel
ingrijpender dan even wat
speeksel in een bekertje spugen,
maar ze is veelbelovend omdat
het de eerste diagnostische test
is om Parkinson vóór overlijden
aan te tonen. In de hersenen van
overleden parkinsonpatiënten
werden abnormale eiwitten
gevonden, en die werden ook in
de speekselklieren van levende
patiënten aangetoond. Een
speekseltest die op detectie van
deze eiwitten gebaseerd is,
moet een vroegtijdige diagnose
mogelijk maken, waardoor de
behandeling sneller kan worden
opgestart.

“ In een paar
maanden tijd
kan je gebit
geruïneerd zijn
door cariës ”
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De ziekte van Parkinson wordt
gekenmerkt door beven,
stijfheid en traagheid van
bewegingen. Andere
onderzoekers bekijken de
mogelijkheid van een
speekseltest om de ziekte van
Alzheimer zo vroeg mogelijk op
te sporen. Zo kunnen zoveel
mogelijk personen tijdig
behandeld worden om het
verloop van de ziekte te
remmen. De ziekte van
Alzheimer kan immers
jarenlang sluimeren, zonder
merkbare symptomen, maar
ondertussen onomkeerbare
hersenschade veroorzaken. Een
eerste speekseltest werd in juli
2015 voorgesteld, maar slechts
bij een handvol proefpersonen.
We zullen dus nog een aantal
jaren moeten wachten tot de
betrouwbaarheid voldoende is
aangetoond.
Ondertussen ontwikkelen
Australische onderzoekers een
speekseltest voor hartfalen, door
het detecteren van een eiwit
[galectin-3] waarvan de
hoeveelheid proportioneel stijgt
met het risico op hartfalen.
Voorts zou wetenschappelijke
vooruitgang ervoor kunnen
zorgen dat pancreaskanker veel
vroeger kan worden
vastgesteld. Onderzoekers
ontdekten dat het speeksel van
patiënten met dit type kanker
veel vaker 2 specifieke bacteriën
[leptotrichia en campylobacter]
bevat, terwijl bepaalde andere
bacteriën [streptococcus,
treponema en veillonella)] veel
minder in hun speeksel te
vinden zijn. Ze willen dan ook
een test ontwikkelen om het
bacterieprofiel van het speeksel
van patiënten te bepalen en hun
theorie te bevestigen.

19
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Internet
Speekseltests zijn alvast big business op het internet en in
privéklinieken in het buitenland, waar je je speeksel op allerlei risico’s
kunt laten testen. Tegen exorbitante prijzen worden screenings
aangeboden voor een heel aantal ziekten, zoals mucoviscidose,
sikkelcelanemie, kankers [o.a. borstkanker en alvleesklierkanker] en
de ziekte van Parkinson. Deze analyses zijn nog niet echt
betrouwbaar, want de tests zijn nog in onderzoek. <<<

“ Hebben we straks een
speekseltest om alzheimer of
het risico op hartfalen in te
schatten?”

Mirjam Oddo
Vliegtuigstress
Dit jaar maar weer eens de
koffers gepakt om naar Sicilië te
vliegen. We begonnen de reis met
ons vijven, onze dames,
inmiddels 16 jaar wilden nog heel
graag met ons mee. De heren [22
en 20 jaar] kwamen ons een
weekje na, halverwege onze
vakantie. Eén van de jongens had
zijn vriendin ook meegenomen,
dus één gezellige
ongeorganiseerde familie.
Eenmaal op Schiphol aangekomen
kwamen we erachter dat we onze
koffers tijdens de tussenlanding in
Milaan opnieuw moesten
inchecken. Gelukkig had Paolo dit
voor de eerste vlucht al thuis
gedaan en kostte ons dit voor 4
koffers 100 euro in plaats van 140
euro. Eenmaal in Milaan
aangekomen werden we
verwelkomd door een heerlijk
warm zonnetje van wel 30 graden.
Koffers van de band geplukt en op
zoek naar de volgende vlucht naar
Catania. Deze stond echter nergens
op de borden maar oké.

Column

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

Na 45 minuten in de
rij te hebben gestaan
hadden we de
incheckbalie bereikt.
Daar wachtte ons een
grote schrik, het
verkeerde vliegveld!

Column
Mirjam Oddo is 46 jaar, getrouwd, moeder van 5 kinderen.
Ze heeft 22 jaar als verpleegkundige in het MST gewerkt en is nu
secretaresse op de dialyseafdeling in Enschede.
Paolo was ervan overtuigd dat je bij elke willekeurige incheckbalie
van de Alitalia je koffers kon afgeven. Dus wij in de rij, met onze
koffers, achter een groep Aziatische mensen. Deze gingen duidelijk
niet naar Catania maar volgens Paolo maakte dat niets uit! Na 45
minuten in de rij te hebben gestaan hadden we eindelijk de
incheckbalie bereikt. Daar wachtte ons een grote schrik, we stonden
op het verkeerde vliegveld!
De KLM had onze eerste vlucht omgeboekt naar een andere tijd en
blijkbaar ook naar een ander vliegveld, waardoor we een lange
tussenlanding moesten maken in Milaan. We hadden dus genoeg
tijd om op zoek te gaan naar een taxi of shuttlebus die ons naar het
andere vliegveld kon brengen, aan de andere kant van de stad. Alsof
het zo moest zijn stond er een bus op het punt om te vertrekken naar
dit vliegveld waar we allemaal nog bij in konden stappen. 15 euro
per persoon dus dat leek ook nog wel mee te vallen, als je het niet bij
elkaar optelt dan. Lekker koel in de bus konden we genieten van een
ritje door Milaan en dat voor maar 75 euro! Voor de vlucht naar
Catania moesten we onze koffers opnieuw inchecken, dit kon niet
online dus dit grapje kostte ons maar liefs 180 euro.
Daar zaten we dan eindelijk met onze echte handbagagetassen op
schoot in het vliegtuig. De ruimtes boven ons, bedoeld voor
handbagage waren volgepropt met kleine koffers waardoor wij onze
tassen voor ons op de grond moesten laten staan!!
Geen wonder dat het zo lang duurt op het vliegveld. Telkens als het
vliegtuig landde stonden de mensen met hun koffertjes in de smalle
gangpaadjes op je hakken te trappen om als eerste het vliegtuig te
verlaten. Maar goed, wij waren over! 355 euro lichter, onze vakantie
kon beginnen!!
Zonnige groetjes van Mirjam Oddo. <<<
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Lastige
medicatie
keuze door arts

Nierschade of afstoting na een
transplantatie? Het is een
wankel evenwicht en de keuze
van de afweeronderdrukkende
medicijnen speelt er een rol
bij. Dat schrijven onderzoekers
van het Universitair Medisch
Centrum Groningen. Het gaat
in dit geval tussen de middelen
tacrolimus en ciclosporine. Bij
transplantatiepatiënten die het
eerste middel slikken komt
afstoting van de nieuwe nier
minder vaak voor maar de kans
op nierschade door het
zogeheten BK-virus is bij hen
weer groter. Bij de mensen die
het andere middel krijgen is
het precies andersom, namelijk
minder complicaties door het
BK-virus, maar wel een grotere
kans op afstoting.
Het BK-virus is een virus dat de
meeste mensen in hun jeugd
oplopen. Wie eenmaal het virus
heeft raakt het nooit meer kwijt,
maar de meeste mensen hebben
er nooit last van. Het is als het
ware in de slaapmodus in het
lichaam. Maar wanneer het
immuunsysteem niet goed
werkt dan wordt het virus actief
en geeft het problemen.

21
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Daarom worden bloed en urine
na een transplantatie regelmatig
nagekeken. Ook wordt volgens
protocol na één jaar een stukje
weefsel uit de nier genomen. De
nierpatholoog onderzoekt dan
of er sprake is van afstoting of
van nierschade. De
onderzoekers analyseerden
deze gegevens uit de
elektronische dossiers van 358
patiënten die tussen 2010 en
2012 in het Universitair
Medisch Centrum Groningen
een nieuwe nier hadden
gekregen. Van deze patiënten
kregen er 161 het medicijn
tacrolimus en 190 patiënten
gebruikten ciclosporine.
Het BK-virus kwam in beide
groepen even vaak voor.
Ongeveer een vijfde van alle
transplantatiepatiënten droeg
het bij zich. Maar als de
onderzoekers keken naar de
hoeveelheid virus in het bloed,
dan bleek het virus in grotere
getale voor te komen in het
bloed van de mensen die
tacrolimus gebruikten.
Bovendien had ruim
zesenhalf procent van deze
patiënten nierschade.

Dat is meer dan drie keer
zoveel als in de andere groep.
Ook duurde het twee keer zo
lang voordat het eigen
immuunsysteem het virus weer
onderdrukte na het afbouwen
van de medicijnen.
Wat betreft de afweer tegen het
virus en de nierschade deed het
medicijn ciclosporine het dus
beter. Maar bij de mensen die
dit medicijn gebruikten kwam
afstoting van de nieuwe nier
bijna twee keer zo vaak voor, in
bijna een vijfde van de gevallen.
De onderzoekers concluderen
dan ook dat bij de behandeling
met de afweeronderdrukker
tacrolimus weliswaar minder
vaak afstoting voorkomt in
vergelijking met ciclosporine.
maar dat gaat ten koste van een
verhoogd risico op nierschade
door het BK-virus na
transplantatie. Bron:
Niernieuws. <<<

Tussen
tacrolimus
en ciclosporine

Dr. Gansevoort

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

Niernieuws
Pijnbestrijding bij cystenieren met
zenuwblokkade
Het UMC Groningen en het UMC Utrecht
hebben gezamenlijk een protocol opgesteld om
ernstige pijn bij cystenierpatiënten te
behandelen d.m.v. zenuwblokkade. In
Groningen zijn inmiddels tien patiënten
succesvol behandeld, en staat de deur open voor
nieuwe patiënten.

Daarna zal door middel van een tijdelijke
zenuwblokkade worden onderzocht of de pijn
wordt veroorzaakt door rek op het nierkapsel, of
door druk van de vergrote nieren op omliggende
organen. Wanneer de mogelijke oorzaak van de
pijn is achterhaald, zal de pijnspecialist door
middel van een definitieve zenuwblokkade
proberen de pijn te behandelen.

Een deel van de cystenierpatiënten ervaart
chronische pijnklachten. Soms zijn deze
pijnklachten ernstig, en beïnvloeden ze de
kwaliteit van leven. Deze chronische, ernstige pijn
kan verschillende oorzaken hebben, waardoor de
pijn vaak lastig te behandelen is.
De afdeling Nierziekten in het Universitair
Medisch Centrum [UMC] Groningen, waar veel
expertise is op het gebied van cystenieren, heeft
het initiatief genomen om een behandelprotocol
op te stellen om deze ernstige pijn te behandelen.
Een specialist van het pijnteam in het UMC
Groningen brengt de pijnklachten in kaart.

Op dit moment is deze nieuwe behandelopzet bij
10 cystenierpatiënten uitgevoerd met zeer goed
resultaat. Alle patiënten hadden na behandeling
een duidelijke verlichting van hun pijnklachten en
verbetering van kwaliteit van leven. Dr. Ron
Gansevoort, internist-nefroloog: 'Wij zouden dit
behandelprotocol graag aan meer
cystenierpatiënten met chronische, invaliderende
pijnklachten willen aanbieden, in de hoop deze
klachten effectief te kunnen behandelen'.
Patiënten die meer willen weten kunnen contact
opnemen met dr. Gansevoort, telefoon 0503616161. <<<
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MEDICIJNEN WERKEN NIET
ALLEEN STEEDS BETER, ZE
WORDEN OOK STEEDS
SLIMMER.
Medicijnen werken niet alleen
steeds beter, ze worden ook
steeds slimmer. Het
Amerikaanse Proteus heeft
namelijk pillen ontwikkeld
die aan de dokter kunnen
doorgeven of de gebruiker ze
op tijd heeft ingenomen.
We hebben het daarbij
natuurlijk niet over het
paracetamolletje dat je op
aanraden van de dokter zou
kunnen slikken. Proteus richt
zich namelijk op doelgroepen
die gemiddeld vaak hun
medicijnen vergeten. De eerste
pil heet Abilify en is gericht op
mensen met schizofrenie,

terwijl Proteus ook al werkt aan
een variant voor mensen met de
ziekte van Alzheimer.
De US Food en Drug
Administration moet Abilify
nog goedkeuren voor het
Amerikaanse bedrijf de pillen
op de markt mag brengen, maar
dat is hopelijk een kwestie van
tijd. De pillen zijn voorzien van
een verteerbare sensor, die een
signaal geven zodra ze in de
maag terecht komen. Deze
sensoren communiceren met
een draagbare sensor en een
applicatie, zodat informatie als
het tijdstip van de inname direct
geregistreerd worden.
Vervolgens kunnen [met
toestemming van de patiënt]
ook doctoren en verzorgers

deze informatie inzien en erop
inspelen.
Dit zou vele miljoenen euro’s
kunnen opleveren, omdat de
gebruikers dankzij de
medicijnen relatief minder last
hebben van hun ziekte en er
beter mee kunnen leveren. “We
weten dat medicijnen in de
basis effectief zijn, maar we
kunnen nu ook laten zien of ze
daadwerkelijk ingenomen
worden”, aldus Andrew
Thompson, de CEO van het
bedrijf. “Dankzij de sensoren
kunnen de medicijnen
aangepast worden op de
gebruiker, zodat we rekening
kunnen houden met de
leefwijze van deze persoon.”
Bron: Numrush.nl <<<

Bron: Numrush.nl
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Nieuws van de
NVN en
Nierstichting
Agenda:
30 sept: NVN themadag
Specifieke diagnosis
13 okt: Wetenschapsdag
25 nov: Jubileum 40 jaar
NVN
Locatie: Prodentfabriek in
Amersfoort

Nierdonatie 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.

27 jan 2018 Vakantiebeurs
Locatie: Nieuwegein.

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

Zie website van de
NVN. <<<

Op de wachtlijst voor een nier? Check uw status
Veel patiënten die op een wachtlijst voor een donororgaan willen weten wat
hun status is. Dit is nu op te vragen bij de Nederlandse Transplantatie
Stichting. [NTS] Dit kan door het invullen van een Aanvraagformulier
inzage status wachtlijst donornier.
[https://www.transplantatiestichting.nl/medische-procedure/op-dewachtlijst/wanneer-ben-ik-aan-de-beurt/wanneer-ben-ik-aan-de-beurtnier] De NTS stuurt u dan een brief met uw status, zoals die op dat moment
geregistreerd is. Meer informatie vind u op de website van de NTS.
10 vragen over hersendood
In het laatste nummer van de Wisselwerking van de NVN kunt u alles lezen
over hersendood. Hoe hersendood wordt vastgesteld, wat is hersendood
etc.
Filmpje cystenieren
Wilt u het filmpje zien? Ga dan naar de site van de NVN en tik bij
zoekfunctie “ leven met cystenieren” in. <<<
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Sepsis/bloedvergiftiging
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Regelmatig komen er via een wondje bacteriën in het bloed.
Meestal worden ze vernietigd door het immuunsysteem
voordat ze klachten kunnen veroorzaken. Wanneer er
echter flinke aantallen bacteriën in het bloed terecht komen
als gevolg van een grotere infectie, kan bloedvergiftiging
ontstaan. Een aandoening met soms dodelijke gevolgen.
Normaal gesproken zorgen je
witte bloedlichaampjes voor een
effectieve vernietiging van
bacteriën wanneer die in je
bloed of in je weefsels terecht
komen. Dit kan bijvoorbeeld
gebeuren na een ontsteking,
zoals bij een steenpuist. Als
het afweersysteem een infectie
niet op tijd in kan dammen,
omdat de bacteriën te slim zijn
voor ons afweersysteem,
kunnen de ziekteverwekkende
bacteriën zich sterk
vermeerderen. Via lymfevaten

of direct via bijvoorbeeld
beschadigde bloedvaten, komen
ze dan overal in het lichaam
terecht. Het 'vergif' bestaat
ofwel uit de afvalproducten van
de bacteriën zelf, ofwel uit
gifstoffen [toxinen] die door die
bacteriën gemaakt worden.
Oorzaken van
bloedvergiftiging
Vergiftiging van het bloed komt
voor bij mensen van alle
leeftijden. Zoals bij veel ziekten
zijn jonge kinderen, oude

mensen en chronisch zieke
patiënten meer vatbaar
vanwege hun lagere weerstand.
Een veel voorkomende vorm
van bloedvergiftiging
is meningococcensepsis, ook
wel meningokokkenziekte
genoemd. Het is een
bloedvergiftiging door de
bacterie die
ook hersenvliesontsteking [meni
ngitis] veroorzaakt. Deze sepsis
ontwikkelt zich vaak erg snel
waardoor de patiënt snel kan
komen te overlijden.
Symptomen van
bloedvergiftiging
De verschijnselen waaraan een
bloedvergiftiging is te
herkennen, zijn:
-Snelle harstslag.
-Bloeddrukdaling.
-Koorts.
-Koude rillingen.
-Verwardheid
-Gevoel van malaise
-Rode streep

Soms kan er bij een bacteriële
lymfevatontsteking een rode
streep op de huid van je armen
of benen zichtbaar worden. In
de volksmond wordt dit ten
onrechte met ‘bloedvergiftiging’
aangeduid. Indien het echter
niet wordt behandeld, kan de
ontsteking uitmonden in een
‘echte’ bloedvergiftiging.
Gevolgen van
bloedvergiftiging
Als je een zware sepsis hebt met
grote hoeveelheden gifstoffen,
dan kan een
septische shock ontstaan. Dit is
een vaak levensgevaarlijke
situatie waarbij je koud, klam
en bleek wordt. Je bloeddruk is
dan zo laag dat je hersenen en
andere belangrijke organen te
weinig bloed krijgen, waardoor
ze beschadigd kunnen raken of
kunnen sterven.

Behandeling van
bloedvergiftiging
Als er sprake is van
een shocktoestand moet je snel
opgenomen worden in het
ziekenhuis. Daar word je aan
het infuus gelegd [soms al in de
ambulance] en krijg je zuurstof
toegediend. Verder probeert de
arts jouw bloeddruk en
ademhaling te normaliseren en
eventueel met medicijnen te
ondersteunen. Dat wordt het
stabiliseren van de patiënt
genoemd. Vervolgens wordt
uitgezocht wat de
veroorzakende bacterie is en
worden er passende antibiotica
gegeven.
De sepsis kan zo ernstig zijn
dat je op de Intensive care
terecht komt. Je kunt zelfs
overlijden aan een sepsis.
Bron: gezondheisplein.nl <<<
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Waarom doen eenzame senioren niet
zélf wat aan hun isolement?
Waarom zit de ene oudere lusteloos “achter de
geraniums” en is een ander regelmatig op b.v. de
tennisbaan te vinden is. En: waarom doen
eenzame senioren niet zélf wat aan hun
isolement? Hoogleraar Theo van Tilburg legt uit.
„Op je tachtigste vorm je geen sociaal netwerk
meer. Dat moet je dan al hebben.”
Ze is 77 jaar, heeft twee knieprotheses en
overleefde borstkanker. Tien jaar geleden leerde
Riet Banen met de computer omgaan en op die
manier vond ze na het overlijden van haar vriend
zelfs een nieuwe partner. En nu zitten ze samen te
genieten van hun pensioentje. Een heel verschil
met Annet Pieters [78]. Mevrouw Pieters’ wereld
stortte in na het overlijden van haar man.
Leeftijdsgenoten komen nauwelijks meer langs
omdat de bushalte in het dorp is opgeheven en op
de drukke kinderen wil ze niet teveel beslag
leggen, bang als ze is een ‘lastig oud mens’
gevonden te worden. Gevolg is dat Annet Pieters
soms dagenlang niemand spreekt.
Twee dames, zelfde leeftijd, twee werelden.
Waarom is de eenzaamheid toch een onwelkome
gast bij de één, en komt hij bij de ander de deur
niet in? En: helpen initiatieven om eenzame
ouderen uit hun isolement te verlossen?
Dr. Theo van Tilburg, hoogleraar Sociologie en
Sociale Gerontologie aan de VU Amsterdam, doet
al jaren onderzoek naar het fenomeen
eenzaamheid. „Het overlijden van de partner is
vooral op oudere leeftijd een punt waarop
eenzaamheid wordt geboren. Let wel: emotionele
eenzaamheid, en dat is weer wat anders dan
sociale eenzaamheid. Deze mensen kunnen nog
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Eenzaam?

“Mijn motto is:
zet altijd zelf de
eerste stap!”

best een druk sociaal leven hebben, maar het
‘alleenstaand’ zijn hakt er meestal diep in.” „Een
ander probleem is dat je het van je leeftijdsgenoten
ook steeds minder moet hebben. Ze overlijden of
raken immobiel. En wie alle heil en zegen van de
kinderen verwacht, komt bedrogen uit. Ze hebben
zelf kinderen, een baan, een druk leven, wonen
niet meer in de buurt, noem maar op. Er is dus
maar één oplossing: “ je moet zelf de energie
vinden en de vaardigheden bezitten om nieuwe
relaties aan te gaan met mensen in de omgeving.”
En dat is moeilijk. Waar het vinden van vrienden
en kennissen op jongere leeftijd spelenderwijs
gebeurt, via studie, werk of op de school van de
kinderen, blijkt dat later opeens een stuk
ingewikkelder te zijn. Waar nog eens bijkomt dat
het energieniveau afneemt met het stijgen der
jaren; even snel de deur uit om een gezellig
avondje mee te pikken in schouwburg of
restaurant, kan een hele opgaaf worden.
De cijfers zijn ijzingwekkend. Uit gegevens van
TNS/NIPO blijkt dat van de 4,1 miljoen 55plussers in Nederland, 1 miljoen zich regelmatig
eenzaam voelt en 200.000 zelfs extreem eenzaam.
Die laatste groep heeft slechts een keer per maand
sociaal contact. Eenzaamheid neemt toe met het
stijgen der jaren.
Ouderenadviseur Elly Hol ziet dat allemaal voor
haar ogen gebeuren. In Geldermalsen brengt zij
preventieve huisbezoeken aan ouderen om hun
problemen te inventariseren en zo wellicht de
eenzaamheid voor te zijn. „Ik zie van alles:
ouderen die heel actief zijn en nog elke week op de
tennisbaan staan en volstrekt hulpbehoevenden,

en alles er tussen in.”
Ook Hol signaleert dat het
overlijden van de partner vaak
een keerpunt is. „Zelfs als die
hulpbehoevend is, redden
mensen het nog goed samen.
Valt die ander weg, dan ligt het
er helemaal aan hoe psychisch
sterk de ander is. Komt daar
nog het wegvallen van
voorzieningen bij, zoals
openbaar vervoer in de buurt of
de gezellige buurtwinkel, dan
ligt isolement op de loer.
Ouderen verzuchten vaak ook
dat de maatschappij zo
ingewikkeld is geworden. Voor
de trein moet je met een OV
chipkaart kunnen omgaan en
het bankkantoor is verdwenen.”
Nu ritselt het in Nederland van
initiatieven om ouderen uit hun
eenzaamheid te verlossen.
Dagjes erop uit, kook-middagen
en brei-bijeenkomsten, het lijkt
wel of ze alleen nog maar
hoeven te kiezen. Dat is echter
niet zo simpel, weet Hol: „De
omgeving heeft vaak iets van
‘ga toch wat leuks doen’. Maar
een dame die ik bezocht zei me:
‘Juist na zo’n gezellig uitje valt
de eenzaamheid me de
volgende dag extra zwaar. Laat
mij maar in mijn eigen
bedoening.’

stofzuiger door het huis.
Eeuwig zonde.”
Corina Gielbert, directeur van
het Nationaal Ouderenfonds,
ziet als geen ander dat
eenzaamheid nog steeds een
enorm taboeonderwerp is.
„Ouderen willen dat etiket niet
hebben. Wij zien dat nu
dagelijks bij mensen die zich
aanmelden voor onze nieuwe
belservice, de Zilverlijn. Ze
zeggen: ’U moet niet denken
dat ik zielig ben hoor!’ Maar je
hoeft helemaal niet zielig te zijn
om elke week een gezellig
praatje te maken met een
vrijwilliger. Het is gewoon een
extraatje, dat door deelnemers
echter wel wordt ervaren als
een lichtpunt.”
Riet Banen, de 77-jarige, denkt
dat een belservice als de
Zilverlijn er misschien ook aan
kan meehelpen collega-ouderen
te activeren. „Ze eens een beetje
door elkaar te schudden. Nodig
iemand uit, kook een lekkere
pan soep voor je bezoek. Met
een afwachtende houding kom
je er niet! Helaas stellen veel te
veel ouderen zich zo op.”
Volgens hoogleraar Van Tilburg
is er maar één structurele
oplossing voor eenzaamheid.

„Op tijd zorgen dat je een
gevarieerd sociaal netwerk
hebt. Dus niet alleen maar
mensen van je eigen leeftijd.
Wezenlijke gesprekken kunnen
hebben met gelijkgestemden,
daar gaat het om. Als je zo’n
netwerk op je tachtigste niet
hebt, is het heel moeilijk, zo niet
onmogelijk, het alsnog te gaan
vormen.”
Hij raadt alle ouderen aan
daarbij de computer als middel
in te zetten. „Mijn
schoonmoeder van 85 vindt het
heerlijk om met mensen te
mailen. Die vorm past goed bij
haar en haar generatie. Je moet
als oudere verder activiteiten
kiezen die bij jou passen en
waarvoor je niet te ver hoeft te
reizen. Niet te veel gedoe, dat is
eigenlijk het sleutelwoord. Het
moet in je directe
woonomgeving plaatsvinden.”
Bron: Telegraaf. <<<

Niet teveel aan de mensen
‘sjorren’, meent Hol. „Weet je
wat een belangrijke oorzaak is
van de toenemende
eenzaamheid? Het afbouwen
van de thuishulp. Die was niet
zozeer nodig voor het soppen
van de koelkast, maar wel voor
het gezellige praatje op de bank.
De wekelijkse hulp signaleerde
vaak ook misstanden die de
kinderen niet opvielen. Want
als de kinderen langskomen, zit
moeder mooi en gezellig te zijn.
Nu raast die hulp uit tijdgebrek
alleen nog maar met de
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Nog
even dit!
Grote zoutverschillen
tussen supermarkten
Bron: Nierstichting

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 <<<

29

Dialoog * Jaargang 17 * Nummer 3

Het zoutgehalte verschilt flink
tussen gelijksoortige producten
van verschillende supermarkten.
Dat blijkt uit onderzoek dat de
Consumentenbond publiceert.
Daarom adviseert de
Nierstichting wederom: check het
etiket! En kies het merk of de
variant met de minste
hoeveelheid zout. Want wie van
zijn nieren houdt, eet minder
zout.
De verschillen in het onderzoek
van de consumentenbond bleken
groot. Zo bevat
boerenkoolstamppot met worst
van de ene supermarktketen,
ruim twee keer zo veel zout als
die van een andere. En het
vegetarische gehakt van weer een
andere supermarkt, blijkt per
portie bijna dubbel zo zout als dat
van een vierde supermarkt.
Dit resultaat laat zien dat het echt
verschil maakt als je zelf etiketten
vergelijkt van producten, en kiest
voor het merk of de variant met
de minste hoeveelheid zout. <<<

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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