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Van onze voorzitter
Alle activiteiten kunt u op
onze website vinden

Onze voorzitter houdt u op de hoogte van de
gebeurtenissen en actualiteiten uit de media, de
landelijke vereniging en onze vereniging.
Op de achterkant van de uitnodiging voor de ALV
vindt u ook nog informatie, speciaal voor
getransplanteerden, mis dit niet!!!

Geachte leden,
Het nieuwe jaar is reeds diverse weken oud maar
alsnog wil ik u het allerbeste wensen voor 2017.
Tijdens onze, zeer geslaagde kerstbrunch, heb ik
velen de hand kunnen schudden, doch helaas was
niet iedereen aanwezig.
Het komende jaar staat bol van de plannen die wij
als bestuur op stapel hebben staan. We gaan ons
stinkende best doen om “alles” te realiseren. Te
denken valt hierbij aan diverse informatieavonden
c.q. dagen over zaken waar wij als nierpatiënten
mee te maken hebben.
De Dialoog zal dit jaar 3x uitkomen en daarnaast
houden we u ook via de nieuwsbrief op de hoogte.
Samen met andere patiëntenverenigingen zullen
we gaan optrekken om zodoende alle informatie zo
breed mogelijk te kunnen brengen. Ook zullen we
de ontspanning niet vergeten dus de “zondag uit”
en de kerstbrunch krijgen speciale aandacht dit
jaar.
Achter de schermen wordt er weer veel geregeld.
Hierbij moet u denken aan World Kidneyday op 9
maart en de donorweek eind oktober en niet te
vergeten het kerstpresentje in december. Alle
plannen worden [zijn] besproken in de Algemene
Leden Vergadering [ALV] op woensdag 15 maart.
Alle NON leden ontvangen een persoonlijke
uitnodiging per post.

De komende jaren zullen er in het bestuur drie
plaatsen vrij komen die toch weer opgevuld
moeten worden.
Onze penningmeester heeft aangegeven dat hij,
om gezondheidsredenen, zal aftreden tijdens de
ALV van 2018 en ook Janos Nagy wil, na 15 jaar,
het bestuur verlaten. Zelf zal ik het bestuur
verlaten tijdens de ALV van 2020.
Ik hoor u denken, wat is dat nog een eind weg,
maar vergeet niet dat voor alle functies een lange
inwerkperiode nodig is om alles goed te laten
verlopen.
Op 6 maart 2018 “vieren” we ons 20 jarig bestaan
als NON. Het zou heel mooi zijn wanneer er uit de
vereniging een commissie zou opstaan die dit
heugelijke feit wil voorbereiden.
Velen van u spreken elkaar regelmatig dus wie
weet…
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.
Vriendelijke groet,
Leo Velthuis <<<.

Dialoog Nummer 1 2017

4

Thema-avond

Verslag 29 oktober 2016

Cystenieren
Na meer dan 120 koppen koffie
en/of thee werd een volle zaal
met mensen welkom geheten
door de voorzitter van de
NON.
Dr. Folkert Visser nam daarna
het woord om iets te gaan
vertellen over cystenieren. Hij
vertelt dat er 4 centra in
Nederland zijn waar onderzoek
naar cystenieren [en DIPAK]
gedaan wordt, namelijk in
Groningen, Nijmegen, Leiden
en Rotterdam.
Het expertisecentrum van
DIPAK zit in Utrecht.
[Universitaire ziekenhuizen.]
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Stand van zaken cystenieren:
Cystenieren zijn nieren waarin
cysten zitten. Een cyste is een
holte gevuld met vocht. Hij kan
zo klein zijn als een
speldenknop, maar ook zo groot
als een pingpongbal. Sommige
mensen hebben een of enkele
cysten in hun nieren die zich
niet verder uitbreiden. Dat is
onschuldig. Alleen als er steeds
meer cysten bij komen, hebt u
cystenieren. De nieren raken
dan beschadigd.

Hierdoor worden de nieren
groter en verdwijnt gezond
nierweefsel. Bij de meeste
mensen gebeurt dat in beide
nieren. Uiteindelijk kan
chronische nierinsufficiëntie
ontstaan. Bij de meeste mensen
gebeurt dat als ze tussen de 50
en 60 jaar zijn. Daarna is dialyse
of een niertransplantatie nodig.
Cystenieren zijn tot nu toe niet
te genezen. Tegen de
verschijnselen die erbij horen,
zoals een hoge bloeddruk,
infecties etc., wordt u
behandeld. Het doel is de
nieren zo lang mogelijk goed te
laten werken.

De vorm van cystenieren die het
meeste voorkomt is familiaire
cystenieren. Bij deze ziekte
komen er heel geleidelijk steeds
meer cysten in de nieren.

Familiaire cystenieren zijn een
dominant erfelijke aandoening.
Een andere naam voor
familiaire cystenieren is
ADPKD.
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ADPKD: hoe vast te stellen.
Onderzoeken waarmee een arts
cystenieren kan vaststellen zijn
een echo en röntgenonderzoek
van de nieren.
Komen cystenieren bij u in de
familie voor? Dan kan een arts
al in een vroeg stadium
vaststellen of u de ziekte ook
hebt. Dit kan vanaf een leeftijd
van ongeveer twintig jaar. De
arts kan dan het verloop van de
ziekte goed volgen. U kunt op
tijd beginnen met een
behandeling.
Een vroege diagnose kan ook
nadelen hebben. U weet dat u
een ziekte hebt, maar niet
wanneer u de eerste klachten
zult krijgen. Dat kan veel
spanning geven. Bovendien kan
het ook gevolgen hebben voor
bijvoorbeeld het afsluiten van
een verzekering.

Tegenwoordig kunnen artsen
de aanleg voor cystenieren ook
vaststellen met
chromosomenonderzoek. Dit
betekent dat u al tijdens de
zwangerschap kunt laten
onderzoeken of het ongeboren
kind aanleg heeft voor
cystenieren [prenatale
diagnostiek]. Maar een aanleg
voor cystenieren wil niet
zeggen dat het kind de ziekte
ook krijgt.
Bij PKD 1 is het ziekteverloop
ernstiger en begint het nierfalen
omstreeks 54 jaar. Bij PKD 2 is
het ziekteverloop milder en
begint het nierfalen omstreeks
het 74ste jaar.
ADPKD ziekte verschijnselen:
Nier-gerelateerde symptomen
- Cyste-vorming: bloeding,
infectie
- Cyste-vorming: pijn, vol
gevoel
- Nierstenen/ urineweginfecties
- Verdrukking van nierweefsel
- Nierfunctieverlies, leidend tot
dialyse
3e oorzaak nierfalen in
Nederland
Niet nier gerelateerde
symptomen
- Lever cystes [behouden
functie]
- Hypertensie
- Bloedig CVA [aneurysmata]

ADPKD behandeling:
De behandeling bestaat tot nu
toe dus hoofdzakelijk uit het
bestrijden van de symptomen:
-Hypertensie [hoge bloeddruk]
behandelen: ACE-remmers/
AII antagonisten
-Alert op bijkomende
problemen [levercystes /
aneurysmata etc.]
-Zoutbeperking / veel drinken
/ cafeïne beperken
-Symptoombestrijding [pijn /
bloeding / infectie etc.]
Gevolgen nierfalen behandelen
met uiteindelijk dialyse /
transplantatie
[In de transplantatie nier
ontstaan niet opnieuw cysten]
ADPKD nieuwe
behandelingen ontwikkelen:
Met verschillende middelen
worden er momenteel studies
gedaan o.a.
- Tolvaptan
- Lanreotide/ Octreotide
- Bosutinib / Triptolide /
Statines
Meerdere middelen zijn nog
experimenteel
- Metformine
- Pioglitozon
- Sorafinib
- EGF receptor blockers
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Het geneesmiddel Tolvaptan:
Wereldwijd wordt dit middel
onderzocht en het werkt. Het is
een vasopressine 2 receptor, het
werkt op het antidiuretisch
hormoon. Het middel zorgt
ervoor dat de cysten minder
snel groeien en dat de
nierfunctie minder snel
achteruit gaat. Een nadeel is dat
je veel moet plassen, er een
stijging is van de leverenzymen
[veel controles] en natuurlijk de
kosten van het middel. Het
middel is al in verschillende
landen goedgekeurd en op de
markt.
Het blijft dus noodzaak om
betere en prettiger
behandelingen te vinden.

“ Het
geneesmiddel
Tolvaptan
werkt, maar je
moet er wel veel
van plassen””
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Na de pauze wordt er verder
gepraat over cystenieren en het
DIPAK onderzoek door drs.
Castelein en drs. Meschendorp.
Wat merkt u van cystenieren:
Bij familiaire cystenieren
ontstaan de klachten heel
geleidelijk. De meeste mensen
krijgen pas klachten als ze rond
de 35 jaar zijn. Sommigen
merken er hun hele leven niets
van.
Klachten die u kunt krijgen
zijn:
-pijn in buik, onderrug of zij
-pijnkrampen door nierstenen
-hoge bloeddruk
-steeds terugkerende infecties in
nieren en urinewegen,
bijvoorbeeld blaasontsteking en
nierbekkenontsteking

-vermoeidheid
-misselijkheid
-een drukkend gevoel in de
buik. Dit ontstaat als de nieren
erg groot zijn geworden
-cysten in de lever [deze
veroorzaken bij de meeste
mensen geen klachten]
-afwijkingen aan de hartklep
-ontstekingen in de cysten,
hierdoor kunt u koorts en pijn
krijgen.
-aneurysma's in de hersenen.
Deze kunnen hoofdpijn en
hersenbloedingen veroorzaken.

slaapproblemen. Soms heeft het
impact op hun dagelijkse leven.
De pijn heeft geen relatie met de
grootte van de nier
Wat zijn de oplossingen:
-Medicatie:
Paracetamol, Tramadol,
Morfine.
Bij gestoorde nierfunctie GEEN
NSAIDs [Ibuprofen, Naproxen,
Diclofenac etc.]

Pijn bij ADPKD:
Mensen met cystenieren
ervaren in ongeveer 60% van de
gevallen regelmatig of continue
pijn in onderrug, zij of in de
buik. Sommigen gebruiken
pijnstillers en/of hebben

Dipak onderzoek:
Het PowerPoint
programma van dit
onderzoek is te vinden op
de website van de NON,
evenals de Powerpoint
over Cystenieren.
www.non-twente.nl <<<

FoodBook!
In het gratis FoodBook vind je meer dan 175.000 producten mét hun productinformatie: van
ingrediënten, allergenen tot keurmerken, alles staat er in. Fabrikanten hebben zelf de
productinformatie ingevoerd en houden de informatie up-to-date.
Wil je alleen je eigen assortiment in een overzicht, op de hoogte worden gehouden van mutaties of
rekenen met de productinformatie? Kijk dan eens naar de andere tools van PS op de website.

Hoe gebruik je het FoodBook?
• Typ in de zoek-balk de productnaam of het merk dat je
zoekt. Houd het kort!
• Specificeer je zoekopdracht met de filters links in het
scherm. Heb je bijvoorbeeld een allergie, zoek
dan met een "Bevat Niet"-filter.
• Klik op het product naar keuze en bekijk de basisproductinformatie.
• Wil je de complete productinformatie zien in een
productsheet? Dat kan door gratis te registreren!
• Product niet vindbaar? Of een foutje ontdekt? Laat het
ons weten, dan gaan wij ermee aan de slag!
Wil je meer informatie en uitleg over het gemakkelijk
zoeken van productinformatie via het Foodbook?
http://foodbook.psinfoodservice.nl <<<
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Jaarlijks uitje NON…
28 mei
verrassingstocht

Vertrek Enschede: 12.45 uur Station
Kennispark [voormalig Station
Drienerloo ]

Ook dit jaar hebben we weer iets leuks voor u
in petto. De jaarlijkse busreis [28 mei] is een
verrassingstocht. Niet te ver en niet te lang in
de bus. Er zal goed voor u gezorgd worden
met als afsluiting weer een heerlijk diner.
!Aanmeldingsformulier![of!per!mail]!
♦ Naam: …………………………………………………………
♦ Adres: …………………………………………………………
♦ Postcode: ………………♦ Woonplaats: ……………………
♦ Telefoon: ………………………………………………………
♦ E-mail: …………………………………………………………
♦ Ik kom met …………personen [totaal aantal personen]
♦ Ik maak gebruik van de rolstoelbus Ja / Nee
♦ Ik [wij] stappen op in Enschede / Almelo [omcirkelen waar
u opstapt]
♦ Zoutarm beperkt dieet ………………………………………..
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Vertrek Almelo: 13.30 uur
Woonboulevard. Parkeerplek uiterst
rechts vanaf de hoofdweg. Dit i.v.m.
ruimte voor de rolstoelbus.
Omstreeks 20.30 wordt u weer afgezet
bij uw opstapplaats.
We hopen op een grote deelname, hoe
meer zielen …
We hopen dat als u zich heeft
opgegeven, u ook komt. De NON
moet namelijk ook betalen voor leden
die zich hebben opgegeven maar niet
komen.
De leden van de NON gaan gratis
mee, terwijl de introducee 27,50 euro
betaalt. Donateurs en verdere
belangstellende betalen 57,00 euro.
Het bedrag kunt u bij opgave
overmaken naar onze penningmeester:
dhr. Nijkamp in Losser.
Rekeningnummer:
NL87abna 0448062267, o.v.v.
Verrassingstocht NON. Na betaling
ontvangt u een bevestiging..
U kunt zich opgeven tot 20 mei per
mail: info@non-twente.nl of het
aanmeldingsformulier sturen naar:
Marijke Venhuis, Haverweg 42, 7552
DM te Hengelo. <<<
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Ontlasting: wat
zegt de geur?
De oorzaken van stinkende
ontlasting
De ideale ontlasting heeft een
lichtbruine kleur, niet veel
geur en de vorm van een
sigaar. Poep stinkt in principe
dus niet. Maar niet iedereen
heeft de perfecte stoelgang.
Soms ruikt de ontlasting
sterker dan normaal.
Wat zijn de oorzaken van
stinkende poep?
Mensen kunnen tot wel 850
gram per keer poepen. Deze
ontlasting bevat onverteerbare
voedselresten en vooral
bacteriën [ongeveer de helft van
het gewicht van de ontlasting],
afgeschilferde darmwandcellen
[tot 10 gram per dag] en enkele
stoffen die door het lichaam in
de darm worden afgescheiden,
zoals galkleurstoffen. Zonder
die kleurstoffen zou uw
ontlasting de lichte, grijze kleur
van stopverf hebben.
Niet alleen de kleur en
consistentie van de ontlasting is
bij iedereen anders, de geur
verschilt ook van persoon tot
persoon. Normale poep ruikt
niet lekker, maar stinkt ook niet
echt. Er zijn echter bepaalde
aandoeningen waarvan de
ontlasting sterker gaat ruiken.
Gasvorming
De geur van uw ontlasting [en
van uw winden] is een goede
indicatie of uw spijsvertering
goed verloopt. De geur van
rotte eieren kan bijvoorbeeld
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betekenen dat er iets aan de
hand is met de eiwitstofwisseling. Door
rottingsprocessen komen gassen
vrij. Deze bevatten zwavel en
stikstof en dat veroorzaakt de
geur. Zurig ruikende poep komt
door gisting en is een indicatie
dat uw lichaam wat moeite heeft
met de vertering van
koolhydraten. Wanneer iemand
veel [dierlijke] eiwitten eet zoals
vlees geeft dit een sterkere geur
aan de ontlasting dan wanneer
iemand overwegend
plantaardige voeding eet.
Oorzaken
Is de geur écht
weerzinwekkend? Dan is er
meestal meer aan de hand. Het
zijn vaak parasieten of bacteriën
Dialoog Nummer 1 2017

in de ontlasting die voor de
stank zorgen.
Deze lucht is erger als er veel vet
of bloed in de ontlasting zit. Ook
kan de ontlasting een hele
indringende geur krijgen door
bepaalde medicijnen, of als het
te lang in de dikke darm is
blijven hangen.
Malabsorptie van
voedingsstoffen
Een slechte opname van
voedingsstoffen is daarnaast een
van de meest voorkomende
oorzaken van stinkende
ontlasting. Deze malabsorptie
kan komen door een maagdarminfectie, maar er kunnen
ook andere oorzaken zijn:
Coeliakie: hierbij tasten gluten
>>> Wordt vervolgd op pag. 21

Puzzel

Zo, weer gelukt

Woordzoeker
Antwoord vorige puzzel: Luifel
De cadeaubon van €25.00 gaat naar Elsje
van de Riet –Tijhof uit Enter

[Voor kinderen]

U kunt uw oplossing opsturen/mailen voor 20 april 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 cadeaubon. <<<
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Eigen risico
zorgverzekering
De#eerste#zorgkosten#die#
mensen#maken,#betalen#ze#zelf.#
Maar#wat#valt#er#precies#onder#
het#eigen#risico?#En#wanneer#
betaal#je#een#eigen#bijdrage?

Plaatjes: ZGT
Wie gebruikmaakt van zorg,
moet in de meeste gevallen de
eerste rekeningen zelf betalen
door het wettelijk verplichte
eigen risico. In 2017 bedraagt
dit € 385.
Uit onderzoek van
zorgverzekeraar VGZ en TNS
Nipo blijkt echter dat een op de
vijf mensen zorg mijdt vanwege
vermeende hoge kosten.
Tegelijkertijd is er veel
onduidelijkheid over kosten die
voor eigen rekening komen. Zo
weet een derde van de
ondervraagden niet dat de
kosten voor de huisarts
bijvoorbeeld niet onder het
eigen risico vallen.
Daarom zetten we de
belangrijkste zaken voor u op
een rij. Deze lijst is niet
volledig. Twijfelt u of de kosten
voor bepaalde zorg, medicijnen
of hulpmiddelen in 2017 onder
het eigen risico vallen?
Informeer dan bij de
betreffende zorgverlener.

5
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Ook een eigen bijdrage
Naast het eigen risico geldt
voor sommige kosten een eigen
bijdrage. Dat is belangrijk, want
u betaalt beiden. Het is dus niet
zo dat zaken waarvoor u een
eigen bijdrage betaalt, van uw
eigen risico afgaan. Een
voorbeeld. Voor hoortoestellen
geldt in 2017 een eigen bijdrage.
Stel dat u een hoortoestel koopt
van €750 daarvoor betaalt u de
eigen bijdrage van: 25 procent
van €750 = €187,50 + het eigen
risico van € 385 = €572,50. U
krijgt vergoed: €177,50.
U betaalt het eigen risico een
keer per jaar, maar voor de
eigen bijdrage geldt deze
beperking niet.
Nare verrassing
Zorgverzekeraars mogen het
eigen risico tot vijf jaar na
ontvangst van de rekening op
hun klanten verhalen. Ook als
ze zijn overgestapt naar een
andere maatschappij. Zo lang
duurt het meestal niet, maar de
Dialoog Nummer 1 2017

rekening voor het eigen risico
komt wel vaak als een nare
verrassing aan het einde van het
jaar. Steeds meer verzekeraars
bieden inmiddels de
mogelijkheid om gespreid te
betalen. Informeer bij uw
zorgverzekeraar naar de
voorwaarden.
Overstappen
Dat kan alleen als u uw vorige
polis heeft opgezegd voor 1
januari. Dat kan elk jaar weer
opnieuw.
Er geldt een eigen bijdrage
voor:
-Bepaalde geneesmiddelen >
verschilt [informeer bij uw
apotheker of kijk op
medicijnkosten.nl]
-Hoortoestellen/kunstgebitten
> 25 procent van de kosten
-Orthopedische schoenen >
€136,50 per paar
-Overige hulpmiddelen >
verschilt [informeer bij de bij de
hulpverstrekker of kijk op

hulpmiddelenwijzer.nl]
-Pruiken > alle kosten boven de €418,50.
-Ziektevervoer > €98 per jaar.
Nieuw in 2017:
Eerstelijnsverblijf
U hebt recht op eerstelijns medisch noodzakelijk
verblijf als u tijdelijk niet thuis kunt wonen, maar
u niet naar het ziekenhuis of een zorginstelling
hoeft voor een medisch specialistische
behandeling. Het eerstelijnsverblijf omvat de
noodzakelijke verpleging, verzorging en/of
paramedische zorg. Eerstelijnsverblijf mag
plaatsvinden in een instelling waar de zorg onder
verantwoordelijkheid van een arts valt. Zoals een
huisarts, specialist ouderengeneeskunde of arts
verstandelijk gehandicapten. Eerstelijnsverblijf is
ook voor mensen die zorg nodig hebben in de
laatste levensfase als het niet meer verantwoord is
deze zorg thuis te verlenen.

Oefentherapie voor de behandeling van
etalagebenen
U krijgt in 2017 een vergoeding voor
oefentherapie [looptraining] voor perifeer
arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine [ook wel
etalagebenen genoemd] vanuit de
basisverzekering. U hebt vanaf de eerste
behandeling recht op deze zorg tot maximaal 37
behandelingen gedurende maximaal 12 maanden.
Medisch specialistische zorg of extra plastische
chirurgie
U krijgt in 2017 voor plastische chirurgie ook een
vergoeding uit de basisverzekering voor:
- Een borstprothese bij het ontbreken van
borstvorming [agenesie/aplasie van de borst] bij
vrouwen en bij man-vrouw transgenders.
- Een bovenooglidcorrectie wanneer uw zicht
ernstig is beperkt door verworven verslapping of
verlamming van de bovenoogleden.
- Een medisch noodzakelijke besnijdenis.

Wat moet ik zelf betalen bij mijn
zorgverzekering?
Als u zorg nodig heeft die onder de
basisverzekering valt, moet u de kosten tot het
bedrag van uw eigen risico zelf betalen. Dit
geldt niet voor:
Huisartsenzorg
Geneesmiddelen en hulpmiddelen
Psychologische hulp [GGZ]
Verloskundige zorg en kraamzorg
Tandheelkundige zorg en fysiotherapie tot
achttien jaar
Tandheelkundige chirurgische zorg [kaakchirurg]
en kunstgebit
Gratis bevolkingsonderzoeken [bijvoorbeeld naar
borstkanker]
De griepprik voor risicogroepen
Wordt u naar aanleiding van een
bevolkingsonderzoek doorverwezen voor verder
onderzoek naar het ziekenhuis? Houd u er dan
rekening mee dat u uw eigen risico moet betalen.
Verder kan het zijn dat u voor zorgkosten een
eigen bijdrage moet betalen. Dit geldt
bijvoorbeeld voor bepaalde medicijnen,
kraamzorg, een hoortoestel, maar ook voor
verslavingszorg. Bron: Plus/gezondheid<<<
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13 vragen
aan
Herman
Wolbers

Foto: Harry Kampinga

In plaats van een interview stellen we
ongeveer 13 vragen aan iemand.

Naam: Herman Wolbers
Leeftijd: 72 jaar
Partner /Kinderen: Gehuwd geweest met Lies
Venhuis. Helaas is mijn echtgenote op 25 -09- 2014
overleden als gevolg van haar nierziekte.
[Cystenieren] Ik heb 2 zonen van 38 en 43 jaar oud
en 3 lieve kleinkinderen van 6, 4 en 2 jaar oud.
Hoogtepunt: Dat was voor mij en mijn vrouw nog
het kunnen vieren van ons 40-jarig huwelijk op 14
april 2012, in het bijzijn van familie, buren, en
vrienden.
Op 20 mei 2012 kregen wij ‘s morgens om 6.10
uur telefonisch bericht van het MST in Enschede
dat er voor haar een donornier in Groningen
beschikbaar was. Zij had hiervoor al 3 jaar
gedialyseerd. Na een geslaagde operatie, begon de
“nieuwe” nier direct te werken.
Dieptepunt: Helaas bleek dit van korte duur te
zijn en moest zij al vrij snel daarna weer aan de
dialyse.
Het vervelendst aan nierpatiënt zijn: is dat er
geen echte medicijnen bestaan om van de ziekte te
genezen, ondanks de ongelooflijke hoeveelheid
medicijnen die ze toch moest slikken. Het valt
voor een nierpatiënt niet mee om 3 keer per week,
4 à 5 uur per dag aan de machine te worden
gekoppeld om te worden “doorgespoeld”. Het is
voor de patiënt elke keer weer een hels karwei om
dit te moeten ondergaan. Het is te hopen dat er
voor de patiënt binnenkort hoop komt m.b.t. de
ontwikkeling van de kunstnier en dit het leven
weer enigszins perspectief geeft.
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Boek: Alhoewel ik bijna geen boeken koop, heb ik
onlangs het boek van Bjorn Kuipers gekocht. De
top- en mondiale voetbalscheidsrechter uit
Oldenzaal.

Hobby: Mijn grootste hobby is toch de
voetbalsport. Ik heb jaren gevoetbald bij mijn
Weerslose club: U.D. Weerselo. Momenteel
ontvang ik de uitspelende club plus scheidsrechter
’s middags in Weerselo en ben ik lid van de club
van 100 bij U.D. Onlangs kreeg ik een
onderscheiding in de jaarvergadering van 60 jaar
lid U.D. In mijn tijd moest je 12 jaar oud zijn om te
mogen voetballen. Verder organiseer ik 1 keer per
jaar in Weerselo de kledingactie t.b.v. Cordaid
Mensen in Nood. Dat doe ik ook al z’n 40 jaar.
Abonnement: Voetbal International.
TV programma: Dat zijn o.a. ’t Journaal,
Opgelicht, Spoorloos, Hart van Nederland en
natuurlijk sport. Rechtstreekse uitzendingen van
voetbalwedstrijden, Eredivisie, Bundesliga,
Premier Leaque, volleybal, schaatsen etc.

Muziek: Mijn favoriete muziek is nogal aan de
nostalgische kant o.a. BZN, James Last, Andre Rieu
e.d.
Trotst op: In het algemeen ben ik trots op al die
mensen die als mantelzorger functioneren en oog
hebben voor de ouderen en de zieke mensen. Ook
ben ik dankbaar voor al die doctoren, die met veel
liefde en kunde de nierpatiënten voorzien van een
nieuwe nier en velen weer een nieuw leven geven.
Daarom heb ik de doctoren van het U.M.C.
Groningen via een brief persoonlijk bedankt.
Grootste ergernis: Op dit moment zijn dit voor mij
de vele droevige aanslagen die zoveel slachtoffers
maken in welk land of bij welke religie dan ook.
Een mens, ooit geboren in onze wereld heeft toch
recht om te leven. <<<
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Vakantie en dialyse
Adressen voor vakantie en dialyse: www.bungalowparkoverzicht.nl
/inspiratie/vakantieparken-in-met-nierdialyse-mogelijkheden/
Overijssel

Boergondiër

Boerderijcamping de Boergondiër !
Paralelweg 43, 7782 PE De Krim
Tel: 0652376981

De Krim – Een normale camping met zeer
speciale faciliteiten. Er is namelijk de
mogelijkheid zowel dag en ‘s nachts een
hemodialyse behandeling te ondergaan tijdens
een verblijf op boerderijcamping de
Bourgondiër.
Het is de enige camping in Nederland waar dit
mogelijk is. Hiervoor is een deel van de
boerderij verbouwd tot ‘Dialyse Hotel’.

HET HELINEPRHO CENTRUM is een NoordEuropees Dialyse Centrum gevestigd op het
eiland Rhodos, in Griekenland.
Rhodos is een van de grootste en meest
vruchtbare van de Griekse eilanden, en is een van
de meest bezochte eilanden vanwege de
combinatie
van
stranden,
archeologische
bezichtigingen, en uitgebreide middeleeuwse
stad. Rhodes is ideaal gelegen tussen het Oosten
en het Westen. Deze uitzonderlijke geografische
ligging maakt het een droom-plaats waar de zon
schijnt, 300 dagen per jaar!
Bekend als het "Eiland van de Zon". De
beoordeling van de meeste toeristen is dat men
het beschouwt als een prima vakantie
bestemming, ideaal voor het hele gezin! En zij
komen hier voor de gouden zandstranden en de
historische en middeleeuwse plekken.

De camping [ook chalet verhuur] is gelegen in
het veenkoloniale streekdorp De Krim. Jolanda
Theisens is, naast eigenaresse, tevens dialyse
verpleegkundige. Deze bijzondere combinatie
stelt haar in staat hemodialyse faciliteiten aan
te bieden. ‘Sinds jaar en dag weten dialyse
patiënten dat er voor hen ook plek is op deze
mooie camping.
www.boergondier.nl <<<

Op 5 km afstand van de stad Rhodos, is in een
stress-vrije sfeer het HELIONEPHRO
CENTRUM. Waar dialysepatiënten elke dag van
het jaar worden verwelkomt, en waar men
profiteert van een welverdiende vakantie in
volledige rust!
Het heeft een oppervlakte van 900 m2, voor de
behandeling van de dialyse patiënten. En is
verdeeld over drie verdiepingen, volledig
voorzien van airconditioning en een lift.
Onze nefroloog is 24 uur per dag bereikbaar
De eerste en tweede verdieping hebben een totale
capaciteit van 28 stations met de mogelijkheid om
groepen te verwelkomen. En gekwalificeerd
meertalig personeel. [Grieks, Engels, Duits,
Italiaans, Russisch en Nederlands.]
Het centrum werkt met de laatste modellen van
NIKKISSO dialyse machines, en alle moderne
dialyse behandelingen.
Elk station heeft zijn eigen kast, telefoon, internet.
E-mail: secretary@helionephro.com Website: www.helionephro.com
Groet, Linda Boef.
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Herdenkingsdienst Dialyse Enschede

Geschreven door Marijke
Venhuis

Herdenkingsdienst
overledenen auditorium
MST Enschede,
6 november 2016

In 2015 is er in het MST in Enschede een start
gemaakt om alle overleden dialyse patiënten
van het afgelopen jaar te gedenken.
Deze herdenking werd enorm gewaardeerd,
zodat we dit jaar weer om de tafel hebben
gezeten. Alleen de locatie is nu totaal anders.
Zaten we in 2015 in een krappe Spectrumzaal
met gedrang bij het koffiedrinken, nu
gebruiken we het gloednieuwe Auditorium
en de ruime hal voor de nazit.

Soms lijkt het dat ik je stem hoor of dat je zo de
kamer binnenkomt.....
Ik droom over toen, toen alles nog gewoon
was....
Een complex proces.

Vanuit de oplopende zaal zien we de lichtjes in
hart vorm op de tafel staan.
Voor elke overledene één.
Door de hoge verticale lange ramen kijken wij
de drukke buitenwereld in. Een groot contrast
met deze herdenkingsplek, waar de
herinnering aan onze dierbaren levend wordt
gehouden in stilte momenten, gedichten,
gedragen koorzang en een overdenking.
Alles is goed op elkaar afgestemd.

Nadien een bijbehorend gedicht:
De vaas raakt steeds voller, maar op die ene roos
houd ik mijn oog gericht.
Wat ben je ver, wat ben je dichtbij...
Het wordt opeens zo duidelijk, dat je er niet
meer bent.
Eén enkele roos je hoort bij mij...

Ds. Eric Koster verwoorde op een indringende
wijze het indrukwekkende proces
van het verliezen van een naaste.
- Wat kun je je alleen voelen
- Wat rollen gevoelens over elkaar heen
- Wat lijkt het soms makkelijk en dan weer
verschrikkelijk moeilijk.
- Wat kan heimwee opspelen en echt zeer doen
- Wat ben je op onverwacht momenten radeloos
en kun je alleen zijn bij een grote groep mensen

Het rozenritueel staat centraal.
De nabestaande maakt het zelf geschreven
kaartje aan de roos en zet hem bij de andere
rozen in de vaas.

Bij de uitgang krijgt iedereen een zakje zaadjes
[vergeet-mij-nietjes] uitgereikt.
Zaad als begin voor een nieuw proces.
Tenslotte is er gelegenheid tijdens de koffie nog
wat na te praten.

Aafke en Ceciel bedankt voor de geweldige
inzet, voorbereiding en begeleiding.
De overname van Karlijn is bij jullie in goede
handen. Dank voor de belangeloze inzet van het
koor, verpleging en andere hulpen.
Wij kunnen terugzien op een waardevolle
afsluiting van het verlies van onze dierbaren in
huis en op de dialyse. <<<
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Medicijnen
“ Mensen

willen hun vertrouwde pillen”

Alleen het goedkoopste geneesmiddel
wordt vergoed, tenzij de duurdere
variant noodzaak is. De zorgverzekeraars
zijn met dat beleid doorgeschoten, vindt
apotheker Allard Bom.

Het levert hem veel boze patiënten op. Het is zo
ver doorgeschoten dat apotheekmedewerkers
eronder gebukt gaan. Heftige discussies, ruzie en
een enkele keer zelfs agressie valt hen ten deel als
patiënten voor de zoveelste keer andere dan hun
vertrouwde medicatie meekrijgen.
Allard Bom ziet het regelmatig gebeuren in zijn
apotheken in Vriezenveen, Westerhaar en
Vroomshoop. Gesprekken aan de balie die
uitmonden in heftige woordenwisselingen of
erger. Meestal neemt hij de patiënt in kwestie dan
mee naar kantoor. „Daar probeer ik als apotheker
de situatie in alle rust uit te leggen. Gelukkig lukt
dat vaak nog wel”, zegt Bom.
Maar de maat is zo langzamerhand wel vol, geeft
hij aan. Vandaar dat hijzelf de krant Tubantia
benaderde om nog eens uit te leggen dat zijn
beroepsgroep de zwarte piet krijgt toegespeeld
voor de handelwijze van de zorgverzekeraars.
Die voerden in 2006 namelijk het voorkeursbeleid
voor geneesmiddelen in. In eerste instantie gold
dat alleen voor een selectief aantal medicijnen.
Grootschalig geproduceerde cholesterol- en
maagzuurremmers bijvoorbeeld. Doel was om de
kosten van de gezondheidszorg omlaag te
krijgen.
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Nachtmerrie
„Prima streven. Maar na verloop van tijd vielen
steeds meer middelen onder het voorkeursbeleid.
Elke verzekeraar ontwikkelde zijn eigen lijst die
ook nog eens jaarlijks kan wijzigen. Er zitten
soms merken bij die je niet eens kent. Maar de
fabrikant heeft bijvoorbeeld middel X nog ruim
op de plank liggen en kan het gunstig aanbieden
aan de verzekeraar. Logistiek is dat voor ons
apothekers een nachtmerrie. In het
computersysteem vind je terug waar de patiënt is
verzekerd en wat het goedkoopste middel is. Dat
is het probleem niet. Maar je moet uitzoeken of
dat middel voorradig is en dat kost tijd”, legt
Bom uit.
Patiënten krijgen volgens hem om de haverklap
andere middelen mee. Dat leidt tot vragen en
onbegrip. „Mensen willen hun vertrouwde pillen.
Daar komt bij dat bepaalde medicijnen niet
leverbaar zijn. Prijzen liggen dusdanig laag dat
het simpelweg niet meer lonend is ze te
produceren en te distribueren. Menig
geneesmiddel kost minder dan een euro per
dertig stuks.”
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Problemen
Deze week wees onderzoek van Nivel,
kenniscentrum voor de gezondheidszorg, uit dat
meer dan een half miljoen hartpatiënten
problemen ondervinden door goedkopere
medicijnen.

Systeem
Bom krijgt steun van collega-apotheker
Bart Poolman uit Glanerbrug, tevens
woordvoerder namens de Enschedese apotheken.
Hij vult aan dat het huidige systeem verkeerde
inname van medicijnen in de hand werkt. „Denk
aan ouderen. Die slikken vaak meerdere tabletten
met elk een eigen vorm, kleur en doosje. Ineens
komt daar weer een ander middel bij. De praktijk
is regelmatig dat ze dubbel slikken, dus het oude
en nieuwe middel samen. Of ze schuiven nieuwe
pillen ongebruikt terzijde omdat ze deze niet meer
vertrouwen.”
Soms veranderen ook de namen van de
geneesmiddelen. Voorbeeld is een bekend middel
tegen maagklachten dat eerst Omeprazol heette
en nu ineens Omecat. Verzekeraar Menzis heeft
dit laatste middel aangewezen als preferent. In het
geval van Omecat is het ook nog zo dat het
nieuwe product is verpakt in een potje met
draaidop. Reumapatiënten krijgen dat niet open.

Het meest vervelende van het voorkeursbeleid
vindt Allard Bom dat apothekers worden
aangesproken op het doen en laten van
zorgverzekeraars. Hij en zijn collega’s moeten dit
verdedigen en uitleggen. Regelmatig verwijst
Bom een klant door naar de verzekeraar zelf.
„We maken mee dat een receptionist van de
verzekeraar doodleuk vertelt dat de apotheek
gewoon product X moet meegeven. Maar die
medewerker gaat er dan wel aan voorbij dat de
apotheker contractueel is gehouden aan
vastgelegde streefcijfers. Oftewel het
minimumpercentage te leveren middelen, die de
voorkeur hebben. Haalt hij dat niet, dan volgt een
ongunstiger vervolgcontract.” "Als u de
verzekeraar om een reactie vraagt, wilt u dan ook
vragen in hoeverre de verzekerde profiteert?”
Bron: Tubantia. <<<
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Gerard van leussen…
…. Winnaar in de categorie Andere sporten Hellendoorn

Geschiedenis
Nierpatiënt Gerard van Leussen uit Nijverdal
nam op het onderdeel zwemmen deel aan
de European Transplant and Dialysis Sport
Championships die van 10 tot en met 17 juli
2016 plaatsvond in Vantaa, Finland.
Van Leussen leeft 32 jaar en tien dagen met een
donornier, van een Oostenrijker. Die krijgt hij
in 1983. De Nijverdaller is dan drie jaar aan de
nierdialyse nadat op zijn zeventiende de
diagnose hyperoxalury [stofwisseling ziekte]
wordt gesteld die met name zijn nier treft.

Geschreven door Marijke
Venhuis

Zaterdag 4 februari jl. waren
een paar NON leden bij de
35e SPORTVERKIEZING
2016 van de gemeente
HELLENDOORN.

prachtige jonge dames
Ultimate Cheersquad
Cheerleading en Team Jass en
er tussenin, Gerard, fier
rechtop.

Bij de genomineerden stond
n.l. een zéér sportief lid van
de NON. Onder de categorie
Andere sporten [niet NOCNSF] voor getransplanteerden
en dialyserende [ETDSF]
stond: Gerard van Leussen,
een zwemtalent uit Nijverdal.
Toen zijn categorie op het
podium stond, was het erg
vol. Twee groepen

Hier neemt hij het tegenop....
een kans van één op drie… en
de winnaar is: Gerard van
Leussen. Een groot applaus
van een volle zaal viel hem
ten deel.
Zéér verdiend. De jury sprak
mooie woorden van
waardering, een topprestatie
van doorzettingsvermogen!
Eerder was hij ook als eens
genomineerd, maar winnen is
toch een prachtige bekroning
op zijn zwem carrière.
Gerard traint gewoon door
met zijn aansluiting op de
borstkas voor de dialyse.
Tijdens het zwemmen kan het
afgeplakt worden, zegt hij
nuchter. Doorgaan, durven,
lef hebben, zeer goed voor je
lijf en brein!
Er is veel mogelijk, als je uit
de bank wilt komen, zegt
Gerard tegen ons.
Een prachtige prijs, voor een
prachtig mens!
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"Met een nieuwe nier verandert er veel in je
leven, je kunt weer volledig werken, je bent
weer vrij", vertelt Gerard. "Maar ik moet ook
uitkijken dat mijn lichaam het nieuwe orgaan
niet afstoot en daarvoor moet ik zware
medicijnen als prednison slikken. Met alle
bijwerkingen van dien. Nadat hij in 1987, 1989,
1991 en 2013 deelneemt aan de World
Transplant Games, heeft Gerard een nieuwe
uitdaging gevonden. Omdat zijn donornier
nauwelijks meer functioneert, en hij weer moet
dialyseren mag hij niet meer meedoen met de
World Transplant Games.
"Het glas is bij mij altijd halfvol. Ik voel me
goed'', zegt Van Leussen. ''Ik vind het
belangrijk te laten zien dat hoezeer je ook in de
put zit, je er weer uit kan komen door positief
te blijven en er voor te gaan. Toen ik van de
dialyse games hoorde, begon het vlammetje
weer te branden. We gingen met zes sporters
naar Finland en ik was gebombardeerd tot
teammanager."
Tijdens deze dialyse games heeft Gerard
3 bronzen en 1 zilveren medaille gewonnen.
Gerard heeft daarom in Hellendoorn officieel
de nominatie ontvangen voor sportman van de
gemeente Hellendoorn in de rubriek: Andere
sporten. <<<

Column

Jeanne#Besselink#

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

“Renske kreeg in 2011
een nieuw hart. Zij was
toen 12 jaar oud, nadat
ze al van kinds af aan
hartpatiëntje was”

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.'
!

De#transplantatiespelen…#
De transplantatiespelen worden dit jaar
gehouden op 25 juni tot en met 2 juli in Malaga
in Spanje. Ze denken ongeveer 2500 deelnemers
te ontvangen uit 55 landen. De WTG worden elke
twee jaar gehouden.
In 2015 deden er voor Nederland 33 sporters mee.
Ze haalden 7 gouden, 22 zilveren en 17 bronzen
medailles. Bv. Renske van der Pijl, die zelfs twee
gouden medailles won. Het jaar daarvoor had zij
als junior vier gouden medailles gewonnen op de
European Heart and Lung Transplantgames in
Litouwen. Zij deed dat toen op de onderdelen:
wielrennen de 20 km tijdrit, atletiek [balgooien],
badminton single en badminton dubbel. Verder
kreeg ze ook nog een beker voor de best
presterende junior.
Renske kreeg in 2011 een nieuw hart. Zij was toen
12 jaar oud, nadat zij van kinds af aan hartpatiëntje
was.
De sporters worden begeleid door de Stichting
Sport en Transplantatie. Die organiseren
maandelijks trainingen gegeven door professionele
trainers. De WTG maken duidelijk waartoe
mensen in staat zijn na een transplantatie. Het is
het grootste evenement ter wereld voor
getransplanteerden. Je kunt meedoen v.a. 2 - 80
jaar. In allerlei sporten zoals wielrennen,
zwemmen, golf, tennis, tafeltennis, squash,
volleybal en nog veel meer.

ADR
Spanje is trouwens wereldleider in transplantaties
en dat al bijna 24 jaar dankzij het ADR systeem.
Het Actief Donorregistratie systeem, waarbij je
donor bent, tenzij je aangegeven hebt dat niet te
willen. Burgers krijgen twee brieven waarin ze
gevraagd worden een keuze te maken. Wie na zes
weken niet heeft gereageerd wordt automatisch
donor.
Alle organen en weefsels van één persoon kunnen
nuttig zijn voor meer dan 80 mensen.
Op 13 september van afgelopen jaar heeft de
Tweede Kamer nipt ingestemd met het
initiatiefwetsvoorstel van Pia Dijkstra [D'66] met
75 stemmen voor en 74 tegen. Het moet nu nog
door de Eerste Kamer goedgekeurd worden.
Waarschijnlijk zal dat begin 2017 gebeuren.
Nadat het in de Tweede Kamer is aangenomen, is
het wel aanleiding geworden voor veel mensen
om er eens goed over na te denken.
In een peiling van Maurice de Hondt in januari
2016 geeft 63% aan zich wel te willen registreren,
maar 38% daarvan twijfelen nog over hun keuze.
Er is tegenwoordig steeds meer sport op tv, zoals
de paralympics in 2016.Hopelijk krijgen de WTG
ook eens de aandacht die ze verdienen. <<<
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de darmbekleding aan,
waardoor er niet genoeg
voedingsstoffen kunnen worden
opgenomen.
Ontstekingsziekten van de
darm
Denk aan colitis ulcerosa, het
prikkelbare darm syndroom
[PDS] of de ziekte van Crohn.
Overgevoeligheid voor
koolhydraten, zuivel, eiwitten of
andere voedingsmiddelen.
Bij malabsorptie is sprake van
een stinkende, waterige
ontlasting [diarree]. Ook
eventuele winden stinken dan
enorm. Het eten van 'verkeerde'
voedingsmiddelen verergert het
probleem.
Gastro-enteritis
Zoals gezegd kunnen ook maagdarminfecties stinkende poep tot
gevolg hebben. Gastro-enteritis,
oftewel buikgriep, is misschien
wel de bekendste. Dit is een
acute ontsteking van de maagen darmwand. Het begint
meestal plotseling en
veroorzaakt symptomen zoals
overgeven, buikkrampen,
diarree en koorts. Gastroenteritis komt over het algemeen
door een infectie met een virus,
bacterie of parasiet. Bacteriën
kunnen worden overgedragen
tussen mensen via ontlasting of
braaksel.
Een bacteriële infectie kan ook
worden opgelopen door besmet
voedsel of water. Bekende
bacteriën zijn salmonella, E.coli,
shigella en campylobacter.
Virusinfectie
Een virusinfectie komt meestal
voor in de vorm van
epidemieën, vooral in de winter,
en is zeer besmettelijk. Ook deze
wordt onder andere via
ontlasting en braaksel
overgebracht. Bekende virussen
zijn: norovirus, rotavirus en
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het adenovirus.
Antibiotica
Daarnaast kunnen bepaalde
geneesmiddelen en
voedingssupplementen maagdarmproblemen en stinkende
poep veroorzaken. Verder komt
sterk geurende ontlasting voor
na een antibioticakuur, waarbij
het aanhoudt tot de normale
darmflora is hersteld. Andere
veroorzakers van stinkende
ontlasting zijn een chronische
ontsteking van de alvleesklier
[pancreas], taaislijmsziekte
[cystic fibrosis] en het short
bowel syndroom
[kortedarmsyndroom]. Ook
sommige kankersoorten hebben
stinkende ontlasting tot gevolg.
Wanneer naar de dokter?
Zeker wanneer stinkende
ontlasting gepaard gaat met
diarree, een opgeblazen gevoel
of winderigheid en dit langere
tijd aanhoudt, is het verstandig
een arts te raadplegen. Doe dit
ook bij aanhoudende
darmkrampen, overgeven en
koorts of buikpijn. Verder zijn
bloed in de ontlasting, zwarte
ontlasting [zonder duidelijke
oorzaak], ontkleurde ontlasting,
plotseling gewichtsverlies of
rillingen redenen om een arts op
te zoeken.
De dokter zal vragen naar uw
ontlastingspatroon.
Waarschijnlijk moet u een
ontlastingsmonster afstaan,
zodat deze gecontroleerd kan
worden op bacteriële infecties,
virusinfecties en parasieten.
Soms wordt er ook
bloedonderzoek gedaan.
Voorkomen van stinkende
ontlasting
Bij overgevoeligheid voor
bepaalde voedingsmiddelen is
het nodig je eetpatroon aan te
passen.
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Daarnaast is het belangrijk om
maagdarminfecties te
voorkomen door op de juiste
manier met eten om te gaan.
Zorg dat vlees goed doorbakken
is en kijk uit bij het gebruiken
van rauwe eieren in recepten.
Snijd groenten en rauw vlees op
verschillende snijplanken en
was uw handen na het bereiden
van rauw vlees en – uiteraard –
na iedere toiletgang.
Tips
Stinkt uw ontlasting en heeft u
het idee dat dit door uw
voeding komt? Dan kun je een
paar dingen proberen om de
ontlasting weer te normaliseren.
Probeer zuivel [tijdelijk] te
mijden. Als de geur met twee of
drie dagen niet minder is, dan
kunt u weer zuivelproducten
eten. Probeer vet of gefrituurd
eten te mijden.
Eet meer artisjokken. Deze heeft
een gunstig effect op de
darmwerking en bevat veel
vezels die de spijsvertering
ondersteunen.
Vermijd dranken met koolzuur,
zoals frisdrank en bier. Als dit
met drie dagen geen effect heeft,
kunt u het weer drinken.
Bron[nen]: Maag Lever Darm
Stichting WebMD en
Darmgezondheid.nl <<<

“En natuurlijk altijd
handen wassen”

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

Kalium-arm

Getransplanteerde
nierpatiënten blijven
gevaarlijk kaliumarm
eten
Patiënten die na een
niertransplantatie een
kaliumarm dieet aanhouden,
lopen op den duur een verhoogd
risico op het verliezen van de
donornier en op voortijdig
overlijden. Dat meldt het
UMCG naar aanleiding van een
artikel van onderzoekers uit het
ziekenhuis, onder andere van de
afdeling nefrologie.
De nieren van patiënten met een
zeer slechte nierfunctie kunnen
kalium nog maar beperkt
uitscheiden en ook drie maal per
week hemodialyse is niet
voldoende om grote
hoeveelheden kalium te
verwijderen.

Niernieuws

Hierdoor kan de hoeveelheid kalium in het bloed te groot worden. En
hoewel kalium voor mensen met een goede nierfunctie van belang is
voor een gezonde bloeddruk, is een overschot gevaarlijk. In het ergste
geval kan dat een hartstilstand veroorzaken. Patiënten met geen of
een zeer slechte nierfunctie, krijgen daarom een kaliumarm dieet
voorgeschreven. Na een geslaagde niertransplantatie kunnen
patiënten weer 'gewoon' gezond gaan eten. Maar nieuwe
eetgewoontes zijn lastig, ook als het om een normaal
voedingspatroon gaat. Onderzoekers van het UMCG vermoedden
dat veel patiënten zich na transplantatie aan hun kaliumarme dieet
bleven houden. Daarom onderzochten ze de daadwerkelijke
kaliuminname na transplantatie in een groep van ruim 700
niertransplantatiepatiënten en vergeleken dit met een gezonde
controlegroep.
Uit het onderzoek volgt dat de kaliuminname bij de patiënten
inderdaad lager is dan bij gezonde mensen. Volgens de onderzoekers
komt dit enerzijds door de jarenlange routine van deze patiënten om
kaliumarm te eten en anderzijds door een ingesleten angst om te veel
kalium te eten. Verder bleek uit het onderzoek dat een lage
kaliuminname bij niertransplantatiepatiënten gerelateerd is aan een
duidelijk verhoogd risico op het op den duur optreden van
transplantaat-falen en zelfs een verhoogd risico op voortijdig
overlijden. Er wordt nog verder onderzoek gedaan.
Dit onderzoek suggereert dat niertransplantatiepatiënten na
transplantatie genoeg kalium moeten innemen door het eten van
kalium-houdend voedsel, om de lange termijn uitkomsten na
transplantatie positief te beïnvloeden. <<<
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BOERENGROENTESOEP

Boerengroentesoep
Recept voor 4 personen
Bereidingstijd: 60 – 75 minuten
Keuken: Hollands
Ingrediënten
1,5 liter water
15 gram Na- Bouillonpoeder
25 gram Vermicelli
150 gram Rundergehakt
1 gram Kerrie
1 snufje Peper
1 snufje Nootmuskaat
1 klontje ongezouten Roomboter
4 gram Lavas [maggiplant]
2 eetlepels Kervel
2 kleine Uien
1 Prei
1 Wortel
500 gram Knolselderij
300 gram Bloemkool
[Of een boerensoepgroente pakket]

Bereidingswijze
Doe het water met de natriumarme
bouillonpoeder in een soeppan.
Breng het water aan de kook en voeg daarna de
lavas en kervel toe.
Pel en snipper 1 ui.
Meng het gehakt met de kerrie, peper,
nootmuskaat en de ui.
Maak er kleine gehaktballetjes van.
Laat de roomboter smelten in een braadpan.
Bak de gehaktballetjes kort in de boter tot ze
lichtbruin zijn.
Pel en snipper de andere ui en snijd de prei in
ringen.
Voeg de ui en de prei toe aan de gehaktballetjes
en laat het mengsel 10 minuten bakken.
Snijd de wortel in plakjes, de knolselderij in
blokjes en de bloemkool in roosjes.
Voeg de groenten toe aan de prei, ui en het gehakt
en laat het geheel nog 5 minuten bakken.
Voeg het gehakt en de groenten toe aan de
bouillon en laat alles 30 tot 45 minuten zachtjes
koken.
Roer af en toe.
Laat de vermicelli de laatste 20 minuten
meekoken’
Bron: website van de NVN

Voedingswaarden
per persoon
Eiwit: 13 g
Natrium: 173 mg
Kalium: 1195 mg
Fosfor: 262 mg
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Vakanties voor nierpatiënten
De folder van de Nierstichting: Vakantie voor
nierpatiënten van 2017 ligt op dialyseafdelingen,
poli’s nefrologie etc.
Wilt u zelf een exemplaar ontvangen? Kijk dan
op de website:
https://www.nvn.nl/advies/vakantie

Nieuwe brochure Medicijnen voor
nierpatiënten
Een middel tegen bloedarmoede, hoge bloeddruk en
broze botten. Een plastablet, cholesterolverlager en
laxeermiddel. Extra vitamines, af en toe een antibioticum
of een pijnstiller. Als nierpatiënt gebruikt u veel
medicijnen. Natuurlijk niet voor niets, u heeft deze
medicijnen nodig. Iedere dag uw medicijnen zorgvuldig
innemen is heel belangrijk. Waarschijnlijk moet u de
medicijnen ook nog eens op verschillende tijden en
manieren innemen. Dat kan het lastig maken om het
overzicht te houden.
De brochure Medicijnen voor nierpatiënten helpt u om
overzicht te houden over uw medicijnen. U kunt er lezen
over:
▪ welke medicijnen gebruik ik en waarom?
▪ wat moet ik doen als ik er een vergeet?
▪ ik dialyseer, hoe zit het dan met mijn medicijnen op
dialysedagen?
▪ waar moet ik aan denken als ik op vakantie ga?
▪ waar kan ik terecht met vragen?
Bekijk de brochure op de site van de NVN [www.nvn.nl]
of op de site van de NON. <<<
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?
Over
veerkracht en
verbittering

WAAROM IK?
Een ernstige ziekte, het verlies van een geliefde of een plotseling
ontslag: de meeste mensen kunnen na z’n tegenslag weer
opkrabbelen en de schouders eronder zetten. Anderen blijven hangen
in woede over wat hun is aangedaan en raken verbitterd. En het is
best moeilijk om met deze mensen om te gaan.
Een balletdanseres [60] krijgt onverklaarbare pijn in haar been. Dit gaat
niet meer over. Een arts zou een zenuw doorsnijden, maar dit ging
ongelooflijk mis, ze kon niet meer lopen en zat de laatste tien jaar van
haar leven in een rolstoel. Ze was boos, maar vooral verbitterd. Ze had
een fantastisch leven gehad, maar ze eindigde als een wrevelige vrouw
die niet kon accepteren dat haar leven z’n oneerlijke wending had
genomen.
Er zijn ook mensen die iets vergelijkbaars doormaken en niet
verbitterd raken. Wat doen zij anders? Waarin verschillen de
verbitterden van de niet verbitterder? We maken allemaal dingen mee
die ons gevoel van rechtvaardigheid ernstig op de proef stellen.
Woede, gekwetstheid en verdriet zijn logische reacties op zulk
“onrecht”, maar bij de meeste mensen ebben die emoties weer weg. De
tijd heelt alle wonden. Mensen bij wie die woede niet verdwijnt, raken
verzeild in rechtszaken die jaren duren, sturen brieven naar de krant
of mengen zich in forums om de hele buiten wereld te laten weten
welk onrecht hun is aangedaan.
Het is begrijpelijk dat iemand denkt: waarom ik? Maar even zinnig
is de gedachte: waarom ik niet?
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Voor de omgeving van deze
mensen is zulk gedrag niet
altijd te begrijpen, laat het
achter je. Maar dat is nu net wat
verbitterde mensen niet
kunnen. Op de vraag waarom
sommige mensen wel verbittert
raken antwoord psycholoog
David Blom: “Dat heeft een
functie. Mensen voelen zich aan
de kant gezet,
gemarginaliseerd. Ze zijn in een
situatie beland waarin ze er nog
nauwelijks toe doen en voelen
zich hulpeloos tegenover deze
situatie. Het heeft hun zelfbeeld
ernstig aangetast. Ze hopen dat
de omgeving ze steunt en zegt:
wat erg voor je. Dit heb je niet
verdiend”.
Verbitterde mensen voelen zich
niet gehoord, niet gezien en
vooral niet erkend. Een groep
die vatbaar is voor verbittering
wordt gevormd door chronisch
zieken. Ziek zijn maakt je
kwetsbaar en doet verlangen
naar mededogen. Ze kunnen
door hun ziekte niet altijd
deelnemen aan het leven zoals
ze gewend waren. Dat kan ze
het gevoel geven dat ze
buitenspel zijn gezet.

Verbittering is geen verkoudheid die vanzelf overgaat. Het is moeilijk
om daar uit eigen kracht uit te komen. Bovendien is het verslavend.
Dat herhalen sterkt ze in de gedachte dat ze gelijk hebben en zelf geen
verantwoordelijkheid dragen over hun situatie. Op forums zie je dat
verbitterde mensen elkaar blijven opjutten. Er is heel veel moed voor
nodig omdat patroon te doorbreken.
Als jezelf verbitterd bent, is er hoop. Het begint met erkennen dat het
zo is en vervolgens besluiten dat je je wilt bevrijden van dat gevoel van
“onrecht” . Blom: “Durf de verantwoordelijkheid voor je levensgeluk
weer in eigen hand te nemen, maak je los van het verleden en omarm
nieuwe doelen. Hoe moeilijk het ook is, probeer om niet langer
slachtoffer te willen zijn. Dat is een lastig proces waarbij je geholpen
kunt worden. [bv. een psycholoog”].

?

En wat kun je doen om een ander verbitterd mens te helpen? Door te
zien dat onder al die woede een hulpeloos en beschaamd mens schuilt
die niets liever wil dan gehoord en gezien te worden en weer wil mee
tellen. Geef dus erkenning. Wie veel verbittering voelt zit zo vast in het
verlies dat er iets positiefs voor in de plaatst moet komen. Wees dus
aardig tegen de mensen die door verbittering onaardig zijn – omdat
juist zij dat zo nog hebben.
Bron: Psychologie magazine sept. 2016

Apothekersorganisatie KNMP geeft online
medicijnuitleg in gebarentaal
Apothekersorganisatie KNMP heeft 24 filmpjes online gezet waarin medicijnuitleg wordt gegeven in
gebarentaal. De filmpjes zijn onderdeel van de campagne Kunt u dat even uitleggen?
De campagne is bedoeld om goed medicijngebruik onder laaggeletterde en dove patiënten
te bevorderen.
De KNMP wordt daarbij gesteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport [VWS].
Informatie: http://www.apotheek.nl/kunt-u-dat-even-uitleggen/ervaringen <<<
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TOTAAL OF TEN DELE

VERDOOFD?
Geschreven door José
van der Sman

Totaal of ten dele verdoofd
Patiënten kunnen bij onderzoeken
en operaties steeds vaker kiezen
tussen een algehele of plaatselijke
verdoving.

Wat zijn de voor- en nadelen van beide methoden?
Algehele anesthesie staat voor ‘een beheersbare onderdrukking van
het centraal zenuwstelsel waarbij de patiënt in een toestand van
bewusteloosheid verkeert’, is de definitie volgens het Pinkhof
Geneeskundig Woordenboek.

Wat is het verschil? En wat zijn
de voor- en nadelen?
Algehele anesthesie: Compleet
verlies van bewustzijn en
gevoel gedurende de ingreep
Regionale anesthesie: Verlies
van gevoel in groot deel
lichaam zoals arm, been,
onderlijf.
[Lokale anesthesie: Verlies van
gevoel in klein deel van lichaam
zoals een wondje of een kies].

Met behulp van dampvormige of intraveneuze middelen, toegepast
met een kapje over neus en mond of een injectie en infuus, gaat de
patiënt zogezegd ‘onder narcose’. Hij is daarbij geheel van de wereld
en merkt niets van de operatie. Dat kan een voordeel zijn, zegt
anesthesist Markus Stevens, werkzaam in het Academisch Medisch
Centrum in Amsterdam. “Sommige patiënten vinden het zeer
beangstigend om een operatie bewust mee te maken. Denk maar aan
de felle lichten, het geluid van de instrumenten, al die mensen in
operatiekleren. Het kan een voordeel zijn om daarvan niets te hoeven
merken,” legt de anesthesist uit. Maar er zijn aan algehele anesthesie
ook nadelen verbonden.

“Wat hebt u liever, een algehele
of een plaatselijke verdoving?”
De vriendelijke anesthesist was
iets te optimistisch in haar
veronderstelling dat de patiënt
tegenover haar genoeg wist van
beide opties om een
weloverwogen keuze te kunnen
maken. Maar nee, de vrouw
antwoordde: ‘Ik weet het niet,
dokter. Zegt u het maar.’
Vroeg of laat komen we
allemaal voor deze keuze te
staan. Er moet iets worden
onderzocht, behandeld of
geopereerd en we mogen als
patiënt, mits de ingreep het
toelaat, kiezen tussen een
algehele of zogenoemde
regionale anesthesie.
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Om te beginnen noemt Stevens het verlies van controle, “want
sommige mensen vinden het doodeng om zich totaal te laten
uitschakelen”. “Een nadeel is ook de lichte doffe hoofdpijn waarvan
veel mensen na afloop last hebben, te vergelijken met die van een
kater na dronkenschap. Verder moeten patiënten onder algehele
anesthesie altijd worden beademd via een slang door hun keel. Dat
kan enig letsel veroorzaken, met als mogelijk gevolg tijdelijke
keelpijn, heesheid, stemverandering en luchtwegproblemen,”
waarschuwt Stevens.
De middelen die worden gebruikt voor algehele anesthesie kunnen
na het ontwaken zorgen voor misselijkheid. Omdat een algehele
verdoving meteen na de operatie wordt opgeheven, kan de pijn snel
en fel opkomen. Die moet dan met zware medicijnen worden
bestreden. Zeldzaam, maar toch het vermelden waard, is de kans dat
de verdoving niet ‘diep’ genoeg is en de patiënt zich enigszins bewust
blijft van wat er gebeurt, zonder dit kenbaar te kunnen maken.
Regionale anesthesie, dat al sinds 1880 wordt toegepast, wordt alleen
een specifiek deel van het lichaam verdoofd, zoals een arm, been of
het onderlichaam. Dat gebeurt door injecties of met een infuus
middelen in te brengen die specifieke zenuwbundels of delen van het
ruggenmerg blokkeren, zodat signalen, waaronder die van pijn, de
Dialoog Nummer 1 2017

“Sommige
mensen vinden
het doodeng om
zich totaal te
laten
uitschakelen”

“De derde methode een
combinatie van
plaatselijke verdoving
met een ‘roesje’ is
meestal het beste”

hersenen niet meer kunnen bereiken.
De twee bekendste methoden van regionale anesthesie zijn:
- de spinale anesthesie voor korte ingrepen in de onderbuik of aan de
benen
- de epidurale anesthesie voor operaties in de onderbuik of aan de
benen die langer dan een uur duren. Beide worden ook wel ruggeprik
genoemd.
Het grote verschil is dat bij een spinale anesthesie eenmalig met een
zeer dunne naald een verdovingsmiddel in het ruggemerg wordt
ingespoten, waarna binnen enkele minuten alle gevoel in het
onderlichaam verdwijnt. Bij een epidurale anesthesie wordt via een
grotere holle naald een slangetje in de ruimte rond het ruggemerg
geschoven, waarin vervolgens verdovingsmiddel kan worden
gespoten dat na 15 tot 30 minuten gaat werken. Dit slangetje,
genaamd epiduraal katheter, blijft zo lang als nodig zitten.
Het voordeel van regionale anesthesie is volgens Stevens dat de
patiënt die dat wil de operatie bewust kan meemaken. Denk
bijvoorbeeld aan de geboorte van een kind via een keizersnede.
“Sommige patiënten vinden het ook prettig om te kunnen meekijken
op een echoapparaat en mee te kunnen praten. Ze willen graag
worden betrokken bij het proces, want dat geeft ze een gevoel van
vertrouwen en controle, “aldus de anesthesist. Een ander voordeel
van deze aanpak is dat het makkelijker is om na de operatie de pijn te
bestrijden.
Maar ook regionale anesthesie heeft nadelen. Om te beginnen lukt die
niet altijd, omdat het, zoals Stevens zegt ‘een redelijk ingewikkelde
techniek is om precies goed te prikken’. Verder is er juist vanwege het
prikken altijd een kans op bloedingen, infecties en beschadiging van
een zenuw rond het ruggenmerg. In zeer zeldzame gevallen kan er
door verkeerd prikken hersenvocht weglekken, wat enkele dagen
zware hoofdpijn veroorzaakt. In het algemeen zijn er volgens Stevens
geen medische redenen om per se voor algehele of regionale
anesthesie te kiezen. De juiste keuze is volgens hem een kwestie van
goed overleg, om samen tot maatwerk te komen.
“Vaak is de derde methode de beste: een combinatie van
plaatselijke verdoving met een ‘roesje’, een kortdurend slaapmiddel
dat niet het hele lichaam lam legt, om de ingreep niet bewust mee te
maken”.<<<
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Interviewer gezocht !!!!!
Omdat Jeanne gestopt is als interviewer voor de
Dialoog zoeken we iemand die een paar keer
per jaar bij iemand een interview wil afnemen.
Informatie: 0648524344. Fotograaf aanwezig.
www.dcg.nl!
Wanneer nierpatiënten horen dat zij dialyse nodig hebben, hebben zij
veel vragen. Om beter aan te sluiten bij de belevingswereld van
[aanstaande] patiënten heeft Dialyse Centrum Groningen [DCG] een
nieuwe website. Deze site, www.dcg.nl, leent zich er uitstekend voor
om dialysebehandelingen met elkaar te vergelijken en een inschatting
te maken welke behandeling het beste past in het leven van de
patiënt. <<<!

www.allofme.nl
Hoe ga je om met alles om je heen, je vrienden, een nieuwe baan,
seks, uitgaan, onzekerheid? Soms wil je gewoon dingen weten die je
met je arts, ouders of vrienden niet wil of kan bespreken. ALL OF ME
is een plek waar jonge mensen met een chronische aandoening elkaar
kunnen vinden. alofme.nl <<<

Pendelbus ZGT
Hengelo-Almelo
ZGT is één kwaliteitsziekenhuis met
twee locaties. Tussen deze twee locaties
rijdt van maandag t/m vrijdag een
ZGT pendelbus. Deze pendelbus
brengt poliklinische patiënten,
begeleiders en bezoekers van de ene
locatie naar de andere locatie en weer
terug. Hier kunnen poliklinische
patiënten, begeleiders en bezoekers
gratis gebruik van maken. Hieronder
leest u wanneer deze bus rijdt en hoe u
hier gebruik van kunt maken.
VERTREKTIJDEN
De pendelbus rijdt van maandag t/m
vrijdag volgens een rooster. De
pendelbus vertrekt vanuit de
hoofdingang van de ziekenhuislocaties.
De bus doet er ongeveer 20 minuten
over om op de andere locatie te komen.
Van locatie Hengelo naar Almelo elk
heel uur vanaf 8.00 uur tot 16.00 uur.
Van locatie Almelo naar locatie
Hengelo elk half uur vanaf 8.30 uur tot
16.30 uur.
Wilt u gebruik maken van de
pendelservicedienst?
U kunt uw plaats reserveren. U kunt
dit doen door te bellen of te mailen
naar de locatie van waar u wilt
vertrekken:
VERTREK VANUIT HENGELO
Bel naar: gastenbegeleiding,
088 708 50 69. Telefonisch bereikbaar
tussen 7.30 - 16.00 uur. Of mail naar de
receptie: receptiehengelo@zgt.nl
VERTREK VANUIT ALMELO
Bel naar: gastenbegeleiding, 088 708 32
25. Telefonisch bereikbaar tussen 7.30 16.00 uur. Of mail naar de receptie:
receptiealmelo@zgt.nl <<<
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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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