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Colofon
Lid worden of wijzigingen
doorgeven? Neem contact op met:
Ledenadministratie NON, Raaigras
53, 7623 EV in Borne. Of geef u op via
onze website of per e-mail. Het
lidmaatschap is 19 euro per jaar, incl.
lidmaatschap van de
Nierpatiëntenvereniging Nederland
[NVN] en het blad Wisselwerking en
het blad Dialoog.
Donateurs: 15 euro per jaar, incl. het
blad Dialoog.

In dit
nummer:

Dagelijks bestuur NON:
Leo Velthuis, voorzitter.
Janine van de Linde, secretaris.
Gerrie Kortier, penningmeester.
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Correspondentieadres:
Raaigras 53, 7623 EV Borne. [Tel: 074
3761376]
Patiëntenvoorlichting:
Bij onze deskundigen kunt u terecht
voor informatie of voor een gesprek
Tel: 0610292535 [Han ten Kate] of per
e-mail.
Dialoog:
Harry Kampinga, fotografie.
Gerard van Leussen, verspreiding
Dialoog.
Jenny Laarman, [eind] redacteur.

24 november:
16 december:
24 januari:
? maart:

Wat doet een mondhygiënist?
De taken die de mondhygiënist
uitvoert zijn in eerste instantie
gericht op de preventie, het
voorkomen van cariës
en tandvleesaandoeningen.

Webmaster: Martin Damhuis.
Facebook: Janine v/d Linde.
Website: www.non-twente.nl
E-mail: info@non-twente.nl
Facebook:
https://www.facebook.com/nontwente
Giften: [En contributie]
Deze kunt u overmaken naar
bankrekening:
NL87 ABNA 044 80 62 267
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Kolffprijs voor pomp die
donororganen goed houdt.

Telefoon dialyse afdeling:
Almelo: 088- 7084350
Hengelo: 088-7084925
Enschede: 053- 4872460
Winterswijk: 0543- 544112
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Uitgever: Nolin uitgevers BV.
Oplage: De Dialoog verschijnt 4 keer
per jaar in een oplage van 400 stuks.
De Nierpatiëntenvereniging Oost
Nederland is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van advertenties en
ingezonden artikelen. <<<
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Hoe overleef ik de feestdagen! Maak
een planning. Zo houd je overzicht
en dat geeft rust.
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'Uitlaatgassen zorgen
op korte termijn al
voor
gezondheidsrisico's'
Meer dan een half miljoen mensen in Nederland
heeft last van ongewild urineverlies. Veel van deze
mensen durven hiermee niet naar huisarts. En dat
terwijl er in de meeste gevallen wel wat aan te doen
is. Loop er dus niet onnodig mee door.

Al binnen twee uur nadat iemand is blootgesteld
aan uitlaatgassen, is dit waarneembaar in het
bloed van mensen.
Dat blijkt uit een onderzoek onder 24
proefpersonen, gehouden door de Universiteit
Maastricht in samenwerking met het Imperial
College en het King's College in Londen.
De proefpersonen liepen ongeveer twee uur rond
in een zeer drukke winkelstraat waar veel taxi's en
bussen op diesel rijden. Ieder van hen droeg een
rugzak met sensoren en dataprocessors.
Organen
Na elk verblijf werd bij de proefpersonen bloed
afgenomen. Hieruit bleek dat 54 microRNAs
veranderingen lieten zien, die gerelateerd zijn aan
diverse gezondheidsrisico’s op onder meer het
hart en de hersenen.
MicroRNAs zijn epigenetische deeltjes, die
gecodeerd worden door het DNA en worden
beïnvloed door ziektes of omgevingsfactoren. Ze
zijn pas ontdekt in 1993 en zijn biomarkers voor
orgaanziektes, wat inhoudt dat zij kunnen
vertellen of iemand lijdt aan een dergelijke ziekte.
"Ons onderzoek toont aan dat verkeersuitstoot
zelfs op heel korte termijn al voor aanzienlijke
gezondheidsrisico’s zorgt.
3
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Slecht voor je gezondheid
Wonen of naar school gaan in de directe omgeving
van een snelweg heeft hetzelfde effect op je
gezondheid als het meeroken van 6 of 7 sigaretten.
De OECD concludeert in maart 2012 dat
luchtvervuiling in 2050 de grootste milieu
gerelateerde doodsoorzaak ter wereld zal zijn. In
Nederland is het nu al de derde milieu
gerelateerde doodsoorzaak.
Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt dat
jaarlijks duizenden Nederlanders een jaar eerder
overlijden als gevolg van luchtvervuiling.
Luchtvervuiling door verkeer veroorzaakt
economische schade ter waarde van zo'n 4 miljard
euro, volgens onderzoeksbureau CE Delft.
Tienduizenden Nederlanders hebben
luchtwegklachten door de vervuiling door verkeer.
Vooral kinderen, ouderen en astmapatiënten zijn
het slachtoffer.
Kinderen die opgroeien of naar school gaan in
gebieden met verkeer gerelateerde luchtvervuiling
hebben vaker last van luchtwegen en allergieën en
hebben een vijf keer grotere kans op zwakke
longen. Ze houden de rest van hun leven een
grotere kans op verschillende aandoeningen en een
zwakkere gezondheid. <<<

Het bestuur houdt u op de hoogte van
de gebeurtenissen en actualiteiten uit
de media, de landelijke en onze
vereniging

Foto: Harry Kampinga

Van de bestuurstafel
Beste lezers van de Dialoog,
Bij een frisse voorkant en opmaak van de Dialoog
hoort een frisse introductie van dit nummer. Dat
is de uitkomst van het overleg dat de
bestuursleden van de Nierpatiëntenvereniging
Oost Nederland [NON] hierover voerden.
Tja…wat is een 'frisse introductie'? We hebben
een warme zomer en – tot nu toe – een prachtig
najaar achter de rug…niet bepaald fris te
noemen. Wel verfrissend is het feit dat we dit
jaar waarin de NON 20 jaar bestaat meerdere
evenementen hebben georganiseerd met
bijzondere inhouden.
Als u dit leest hebben we de Verwendag voor
Mantelzorgers, leden etc. [13 oktober] achter de
rug: het is van [levens]belang dat ook
mantelzorgers in het zonnetje worden gezet.
De mantelzorgers stonden ook centraal tijdens de
Themabijeenkomst “Mantelzorger, hoe blijf je in
balans?” op 8 november in Nijverdal. Wellicht
heeft u mooie ervaringen opgedaan tijdens een
van deze dagen en wilt u die delen met anderen?

We zijn altijd blij met uw verhalen: stuur ze op
zodat wij er aandacht aan kunnen besteden en
met uw goedvinden kunnen plaatsen in een
volgend nummer van de Dialoog.
Wellicht heeft u ideeën voor thema's die
aandacht verdienen en die inspirerend kunnen
zijn voor nierpatiënten en hun naasten? Schroom
niet en laat van u horen. Dat kan telefonisch, via
de mail, tijdens de Kerstbrunch op 16 december
en …wanneer de bestuursleden en ondersteuners
van de NON de kerstpresentjes komen
uitdelen…die zijn niet verfrissend maar wel zeer
verrassend te noemen! We zijn benieuwd naar
uw reacties.
Op naar 2019 en de tweede editie van de
Nieuwjaarsbijeenkomst waarbij alle leden van de
NON een prachtig cadeau ontvangen als
terugblik op ons 20-jarig bestaan.
Vast fijne feestdagen.
Janine van de Linde, secretaris. <<<
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Wat doet een
Mondhygiënist

Wat is een mondhygiënist?
Een mondhygiënist is een op Hbo-niveau
opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de
mondzorg. Het beroep van mondhygiënist is
geregeld in de Wet op de Beroepen in de
Individuele Gezondheidszorg [Wet BIG]. Deze
wet BIG is in 1997 in werking getreden. De Wet
BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de
kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen
en te bewaken. De wet beschermt tevens de
patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig
handelen door beroepsbeoefenaren.
Voor de mondhygiënist is in de wet BIG in artikel
34 het deskundigheidsgebied omschreven. In de
lijn der verwachtingen ligt dat de mondhygiënist
in 2018 onder artikel 36a zal vallen. De tandarts
valt onder artikel 3 en is zodoende BIGgeregistreerd. De titel mondhygiënist is een bij
wet beschermde titel en mag alleen gevoerd
worden door diegene die in het bezit is van het
diploma mondhygiënist. Het diploma wordt
verkregen na het met goed resultaat afronden van
de 4-jarige Hbo-opleiding. De opleidingseisen zijn
eveneens wettelijk geregeld.

5
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Wat doet de mondhygiënist?
De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn in
eerste instantie gericht op de preventie – het
voorkomen van cariës [gaatjes in tanden en kiezen]
en tandvleesaandoeningen. Daarnaast voert de
mondhygiënist ook curatieve taken uit [= gericht op
genezing], zoals het behandelen van
tandvleesaandoeningen.
Voorbeelden van werkzaamheden van de
mondhygiënist zijn:
-het uitvoeren van een mondonderzoek en indien
nodig het maken van röntgenfoto’s en/of
gebitsafdrukken
-het in kaart brengen van de conditie van het
tandvlees en kaakbot [parodontiumstatus]
-het monitoren, analyseren en evalueren van het
ziekteproces en de eigen behandeling
-het geven van uitgebreide voorlichting over het
ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het
effect van voedingsgewoonten op het gebit
-het geven van uitgebreide voorlichting over
gebitsverzorging
-anamneses, zoals de medische en de
voedingsanamnese, afnemen en interpreteren

-het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging,
waarbij plaque, tandsteen en aanslag worden
verwijderd
-het uitvoeren van preventieve behandelingen
waaronder het aanbrengen van gebit
beschermende middelen [bijv. fluoride]
-het aanbrengen van een ‘laklaag’ op [pas
doorgebroken] tanden en/of kiezen [het sealen en
polijsten van vullingen]
-daarnaast is in de Wet BIG geregeld dat de
mondhygiënist, mits bekwaam en bevoegd, in
opdracht van de tandarts, anesthesie [verdoving]
mag geven
-ook kan de mondhygiënist in opdracht van de
tandarts bepaalde gaatjes in tanden en kiezen te
vullen. [Boren]

In de Wet BIG is de toegankelijkheid van de
mondhygiënist geregeld. Ook voor cariës heeft de
patiënt geen verwijzing nodig. De patiënt kan de
mondhygiënist op eigen initiatief bezoeken. De
mondhygiënist kan zelf de beslissing maken of er
een restauratie nodig is of niet.

Wanneer is een bezoek aan de mondhygiënist
aan te raden?
-het tandvlees bloedt bij het poetsen
-tanden of kiezen los gaan staan
-het tandvlees rood en gezwollen is en niet meer
strak om de tanden of kiezen sluit
-het tandvlees terugtrekt
-er regelmatig gaatjes ontstaan
-er vaak tandsteen of aanslag op het gebit ontstaat
-er een vieze smaak of slechte adem aanwezig is
-mondverzorging om wat voor reden dan ook een
probleem is.

Worden de kosten van de
mondhygiënist vergoed?
Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de zorg
door de mondhygiënist, maar stellen soms
bepaalde voorwaarden. Het is verstandig eerst
hiernaar te informeren. Bespreek ook
voorafgaande aan de behandeling met de
mondhygiënist de kosten die aan de behandeling
verbonden zijn. Dit voorkomt problemen achteraf.
In principe bestaat er geen vast tarief voor de
mondhygiënist, maar het gemiddelde uurtarief
bedraagt ongeveer € 100,-.
Bron: www.tandarts.nl <<<

Een mondhygiënist is opgeleid om de controle uit
te voeren bij niet-complexe patiënten. Ook hierin
bepaald de mondhygiënist zelf waar zijn grens ligt.
Diagnostiek is geen voorbehouden handeling dus
iedereen mag dit doen. De mondhygiënist is
opgeleid om diagnoses en indicaties te stellen op
het gebied van cariologie en parodontologie en
draagt eigen [eind]verantwoordelijkheid over het
eigen handelen.

U kunt de mondhygiënist op eigen
initiatief bezoeken.
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ONGEWILD

URINEVERLIES

Meer dan een half miljoen mensen in Nederland
heeft last van ongewild urineverlies. Veel van deze
mensen durven hiermee niet naar huisarts. En dat
terwijl er in de meeste gevallen wel wat aan te doen
is. Loop er dus niet onnodig mee door.
Bij urineverlies kun je je plas niet goed ophouden. De
meest voorkomende vormen van urineverlies zijn:
urineverlies bij inspanning en urineverlies bij
aandrang. Als je last hebt van ongewild urineverlies
kun je je plas niet goed ophouden. Sommige mensen
verliezen wat urine zonder dat ze aandrang voelen.
Bijvoorbeeld als ze lachen, tillen of niezen. Dit wordt
inspanningsincontinentie genoemd. Bij
aandrangincontinentie voel je juist plotseling heftige
aandrang en lukt het je niet goed je plas op te houden.
Wat kun je eraan doen?
Urineverlies kan geen kwaad, maar het is natuurlijk
wel erg vervelend. De eerste stap naar een oplossing is
een bezoek aan de huisarts. Hou eventueel vast een
plasdagboek bij. Hoe vaak ga je per dag? Wat drink je
zoal? En wanneer treedt het ongewild urineverlies op?
En hoe vaak? Online kun je verschillende voorbeelden
van plasdagboeken vinden. Door deze informatie is het
voor je huisarts makkelijker een diagnose te stellen.
Bekkenbodemtherapie
De meeste mensen die last hebben van ongewild
urineverlies worden doorverwezen naar een
bekkenbodemfysiotherapeut. Door het doen van
oefeningen kun je de bekkenbodemspieren en de
sluitspier van de blaas versterken en beter onder
controle houden. Al na een week of zes moet er
verbetering optreden.
Pessarium
Wanneer oefeningen niet genoeg helpen en de banden

7
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en spieren dusdanig verslapt zijn dat de
baarmoeder of de binnenkant van de vagina
uitzakt, kan een pessarium een oplossing zijn.
Dit is een soort ring die steun geeft aan de
sluitspier van de blaas en de baarmoeder op
zijn plaats houdt. Daardoor lukt het beter om
de plas op te houden. Deze ring kan zo'n drie
tot zes maanden blijven zitten. Daarna moet je
huisarts het ringpessarium schoonmaken.
Eventueel kan je huisarts je ook leren dit zelf te
doen.
Operatie
Helpen de bekkenbodemspieroefeningen of
het dragen van een pessarium niet? Verlies je
regelmatig urine en heb je er veel last van?
Dan kun je overwegen een bandje in te laten
hechten dat de plasbuis omhooghoudt. Helaas
lukt niet bij iedereen deze operatie succesvol.
De kans op slagen ligt tussen de 85 en 90
procent. Ook als de operatie goed slaagt, is het
niet zeker dat het succes blijvend is.

Een klein deel van de mensen
die zijn geopereerd en in eerste
instantie goed zijn genezen,
krijgt in de toekomst opnieuw
last van incontinentie.
Hulpmiddelen
Een deel van de mensen die last
hebben van urineverlies heeft
het geluk ervan af te komen.
Helaas is er ook een deel dat
last blijft houden. Gelukkig zijn
er tegenwoordig veel goede
opvangmaterialen te koop.
Gebruik vooral geen
maandverband. Die verbandjes
zijn niet geschikt voor het
opvangen van urine en geven
zelfs een licht verhoogde kans
op blaasontsteking.
Er is een groot aanbod van
producten speciaal voor [licht
en zwaar] urineverlies. Zowel
voor vrouwen als voor mannen.
Probeer verschillende uit tot je
de voor jou meest comfortabele
vindt. Producten voor licht
urineverlies zijn te koop bij de
supermarkt of de drogist, maar
als je een recept van de huisarts
hebt, krijg je de kosten vergoed
door de zorgverzekeraar en kun
je bij de apotheek terecht.

Hoewel er meer vrouwen zijn met incontinentieproblemen en zij
vaak jonger zijn dan mannen als ze er last van hebben, komt
incontinentie ook bij mannen regelmatig voor. Eén op de vijf
mannen heeft korte maar ook langere perioden last van ongewild
urineverlies.
Oorzaken incontinentieproblemen bij mannen:
Prostaatproblemen; Moeilijk, niet geleidelijk of slecht kunnen
uitplassen is een veel voorkomend kenmerk van
prostaataandoeningen, zoals bijvoorbeeld een vergrote prostaat of
een prostaatoperatie.
Hersen- of ruggenmergaandoening; Door schade aan je hersenen of
je ruggenmerg kun je de controle over je blaas of darmen verliezen.
Dit kan tijdelijk of permanent zijn, afhankelijk van de ernst van je
aandoening.
Urineweginfectie; Een infectie kan gevaarlijk zijn en dient daarom
altijd behandeld te worden met antibiotica.
Ouderdom; Door klachten als vergeetachtigheid en dementie kun je
de controle over je blaas en darmen kwijtraken. Bovendien kunnen
vitale lichaamsfuncties verminderen naar mate je ouder wordt.
Vergiftiging; Te veel alcohol is één van de meest voorkomende
redenen van ongewild urineverlies. Ook andere vergiftigingen zoals
gevaarlijke insectenbeten, kunnen incontinentie veroorzaken.
Medicatie; Sommige medicijnen hebben incontinentie als
bijwerking.
Mentale gesteldheid; Depressie en ziekte kan leiden tot
incontinentie.
Bron: Nederlands Huisartsen Genootschap en Erasmus MC. <<<
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Lasagne

Bereidingswijze
Pel de ui en knoflook en snijd ze fijn. Snijd de
courgette in blokjes van ca. 1 cm en snijd de
champignons in plakjes.
Verhit de olie in een wok of hapjespan en bak de
ui, knoflook, oregano en courgette al roerend ca.
4 minuten. Voeg de champignons en peper toe en
bak het geheel nog ca. 3 minuten. Roer de pesto
door het champignonmengsel.
Maak de bechamelsaus volgens de aanwijzingen
op de verpakking met 400 ml melk en voeg de
helft van de kaas toe. Voeg peper naar smaak toe.

Lasagne met champignons en courgette
Bereidingstijd: 25 min en 45 minuten in de oven.
Gerecht: Hoofdgerecht
Bron: Eten met plezier, uitgave van de
Nierstichting
Ingrediënten
1 knoflookteentje
1 ui en 1 courgette
125 g champignons
2 el olie
[gedroogde] oregano
peper
1 el pesto
bechamelsaus [event. uit zakje]
100 gr. Geraspte oude kaas
6 voorgekookte lasagne vellen
De recepten zijn beschreven voor twee personen,
tenzij anders staat aangegeven. De berekende
voedingsstoffen, natrium, kalium, eiwit en in
sommige
gevallen fosfaat,
Voedingswaarde per persoon
zijn per persoon
Eiwit: 23 g
Natrium: 450 mg
of per portie.
Kalium: 650 mg

9
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Vet de bodem van een ovenschaal in met boter en
beleg de bodem met twee lasagnevellen. Verdeel
daarover 1/3 van het champignonmengsel, 1/3
van de saus, weer twee lasagnevellen en herhaal
de laagjes nog eenmaal. Eindig met het
champignonmengsel en de saus. Bestrooi de
bovenste laag met geraspte kaas en dek de schaal
af met aluminiumfolie. Zet de ovenschaal in het
midden van een voorverwarmde oven van 200
graden en bak de lasagne in ca. 45 minuten
goudbruin en gaar. Verwijder de laatste 15
minuten de folie. Bron: Niernieuws. <<<

Puzzel

Zo, weer gelukt

Woordzoeker
Antwoord vorige puzzel: gegons
De VVV-bon van 25.00 gaat naar
Annemarie Bus uit Oldenzaal

[Voor kinderen]

U kunt uw oplossing opsturen/mailen voor 20 januari naar: Marijke Venhuis, Haverweg 42,
7552 DM Hengelo of stuur een e-mail naar: info@non-twente.nl
Bij het opsturen /mailen wel uw adres vermelden, dit i.v.m. het opsturen van de VVV bon. <<<
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DRAAGBARE KUNSTNIER
Daarentegen geldt voor ons wel, ook voor deze
machine: hoe kleiner hoe beter. Dus we blijven
zoeken naar andere oplossingen voor verdere
verkleining'. De machine zoals die er nu uit komt
te zien past niet op een nachtkastje, maar is wel
kleiner dan de huidige kleine dialyseapparaten
voor thuisgebruik.

Draagbare kunstnier
12 oktober is het model van de draagbare kunstnier
gepresenteerd, zoals die er, naar de huidige stand
van zaken, uit komt te zien. Dit gebeurde tijdens
een jubileumsymposium van de Nierstichting – de
organisatie bestaat 50 jaar. De Nierstichting
kondigt aan dat de grootste technische hobbels nu
overwonnen zijn.

Hoe kan dat? 'Om twee dingen te noemen: dit
apparaat hergebruikt het spoelwater, het
dialysaat. Daardoor is er nog maar zeven liter
water per sessie nodig. En omdat het water wordt
opgevangen in zakken, kan de patiënt ook ergens
dialyseren waar geen afvoer is. Daarnaast kun je
het apparaat gebruiken op een normaal
stopcontact, het hoeft zelfs niet geaard te zijn.'

De Nierstichting werkt al lange tijd aan een kleine
kunstnier die gebruikersvriendelijker moet zijn dan
de bestaande technologie en dialyse beter inpasbaar
moet maken in het leven van de patiënt. Het idee
van de draagbare kunstnier begon ruim 9 jaar
geleden met de start van het NEPHRON+ project dat
als doel had om een 24/7 wearable kunstnier te
ontwikkelen. Dit model heeft in de eerste jaren ook
steeds centraal gestaan in de communicatie over en
de beeldvorming rond de draagbare kunstnier. Het
nu gepresenteerde model is een portable kunstnier,
die je dus niet op je lijf draagt maar wel eenvoudig
kunt verplaatsen.

Wie afgelopen jaar presentaties bijwoonde over de
technische ontwikkeling van de draagbare
kunstnier, hoorde dat er nog problemen waren
met het voldoende en veilig wegvangen van
bepaalde afvalstoffen. Ook nu meldt de
Nierstichting dat de sorbenttechnologie verder
moet worden uitontwikkeld en gecertificeerd.
Toch zijn daar flinke stappen in gezet.
Boomker: 'Intrinsiek aan het systeem is dat er
ammoniak geproduceerd wordt, dat wordt
gebonden door sorbents, absorberende
materialen, in een eraan gekoppelde cartridge.

Vanwaar die verandering? Jasper Boomker, legt
uit: 'Uit gesprekken die wij met patiënten hebben
gevoerd, blijkt dat men niet zit te wachten op een
apparaat waar je mee rondsjouwt.
11
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Kritisch is de monitoring daarvan, dat als ammoniak
vrijkomt, het systeem dan ook stopt. Deze horde is
nu genomen.
De capaciteit van de sorbentcartridge is groot
genoeg om er vier uur mee te dialyseren. Een ander
essentieel punt was de controle op de samenstelling
van het dialysaat, dat wordt gedurende de dialyse
iets zouter. Dat mag, binnen bepaalde grenzen, waar
we nu binnen weten te blijven. De derde benodigde
optimalisatie is de opschaling. De productie van het
sorbentsysteem moet in grote hoeveelheden op een
betaalbare manier kunnen gebeuren. Deze stap moet
nog gezet worden.'
Na uitgebreide testen in het lab én de eerste ronde
klinische onderzoeken met een kleine groep
patiënten, wordt het definitieve prototype gebouwd
en opnieuw klinisch getest bij een groep patiënten.
Pas daarna kan het goedkeuringstraject voor
markttoelating worden afgerond. Al deze stappen
vergen enkele jaren en zijn afhankelijk van de
uitdagingen die de ontwikkelende partijen
onderweg nog tegenkomen.
Zoals de dialysemachine nu ontwikkeld wordt, is hij
bedoeld voor vier uur dialyse om de dag. 'Maar
nachtdialyse wordt in principe ook mogelijk. Je kunt
bijvoorbeeld de bloedflow verlagen zodat het proces
minder snel verloopt, of een grotere sorbentcartridge
gebruiken'. De Nierstichting heeft een filmpje met
een toelichting op het apparaat online gezet.
Bron: niernieuws.nl <<<
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Meningitis

Hersenvliesontsteking
Meningokokkenziekte is een zeer ernstige infectieziekte die
veroorzaakt wordt door een bacterie, de meningokok. De
infectie geeft een ernstig ziektebeeld zoals
hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging, die zich snel
kan ontwikkelen tot een shock waar veel mensen aan
overlijden. Er zijn verschillende typen meningokokken; in
Nederland worden mensen vooral ziek van de serogroepen B,
C, W en Y. Vaccinatie tegen meningokokkenziekte serogroep C
is in Nederland sinds 2002 opgenomen in het
Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen van 14 maanden.
Wat is meningokokkose of meningokokkenziekte?
Meningokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die
worden veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. De
bacterie is van mens op mens overdraagbaar. De bacterie bevindt
zich gewoonlijk in de neusholte van gezonde mensen zonder
ziekteverschijnselen te veroorzaken. Als deze bacterie in de
bloedbaan of in het zenuwstelsel komt kan het ernstige
ziektebeelden geven zoals bloedvergiftiging of
hersenvliesontsteking. Dit noemen we invasieve ziekten.
Vaccinatie tegen meningokokken type C [M en C] wordt aan alle
kinderen in Nederland aangeboden via
het Rijksvaccinatieprogramma.
Vanaf 2018 zal het huidige vaccinatieprogramma tegen
meningokokken uitgebreid worden met vaccinatie tegen typen A,
W en Y Een invasieve infectie met meningokokken kan ernstige
ziektebeelden geven zoals hersenvliesontsteking [meningitis of
bloedvergiftiging [sepsis]. Er zijn verschillende typen
meningokokken waarvan in Nederland voornamelijk B, C, W en
Y voorkomen.

13
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Als deze bacterie in
de bloedbaan of
zenuwstelsel komt
kan die
hersenvliesontsteking
of een
bloedvergiftiging
veroorzaken.

Hoe vaak komt het voor?
Sinds de invoering van MenCvaccinatie in 2002 is het aantal
ziektegevallen door MenC sterk
afgenomen van bijna 300 in 2001
naar minder dan 10 per jaar. Het
aantal ziektegevallen daalde zowel
in gevaccineerde als nietgevaccineerde leeftijdsgroepen
door minder
verspreiding/circulatie. Ziekte
door type B meningokokken is
sinds eind jaren ’90 sterk gedaald
en momenteel zijn er ongeveer 70
ziektegevallen per jaar door type B.
Ziekte door type W
meningokokken neemt sinds 2015
toe [Zie Toename
meningokokkenziekte serogroep W
sinds oktober 2015]. Vanwege deze
toename wordt het huidige
vaccinatieprogramma tegen
meningokokken uitgebreid met
vaccinatie tegen MenW. Jaarlijks
zijn er 10-20 patiënten met
meningokokkenziekte door type Y.

Een signaal dat duidelijk op
de ziekte wijst is nekstijfheid,
dit is een symptoom van
hersenvliesontsteking. Een
ander signaal is
onderhuidse bloedinkjes.
Meningokokkeninfectie is een verraderlijke ziekte door het snelle
verloop ervan.
De eerste verschijnselen zijn vaak verkoudheid, hangerigheid en
een grieperig gevoel.
Na het opkomen van de eerste verschijnselen verergert de ziekte
snel, met hoge koorts.
Een signaal dat duidelijk op ernstige ziekte wijst is nekstijfheid,
dit is een symptoom van hersenvliesontsteking.
Heel jonge kinderen kunnen luierpijn krijgen. Ze huilen dan
heftig bij het verschonen.
Een ander alarmsignaal is onderhuidse bloedinkjes [paars/rode
puntjes] die niet weg te drukken zijn. Dit kan duiden op
bloedvergiftiging.
Besmetting en preventie

Ziekteverschijnselen
Een groot aantal mensen draagt de
meningokok tijdelijk bij zich in de
neus of keel zonder dat zij zelf ziek
worden. Zo nu en dan dringt de
meningokok verder het lichaam
binnen en veroorzaakt een ernstige
infectie.

De overdracht van de meningokok gaat van mens op mens via
druppeltjes vanuit de neus-keelholte. Besmetting gebeurt door
het inademen van kleine druppeltjes of via direct contact zoals
zoenen. De bacteriën kunnen weken tot maanden in de neus- en
keelholte blijven zonder ziekte te veroorzaken. Ook zonder
ziekteverschijnselen geldt dat degene die de bacterie bij zich
draagt anderen kan besmetten. De tijd tussen besmetting en
begin van de ziekte ligt meestal tussen 1 en 3 dagen, maar kan
soms tot 10 dagen oplopen. Vaccinatie tegen MenC maakt sinds
september 2002 deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma. De
vaccinatie wordt gegeven op de leeftijd van 14 maanden. Kort
daarvoor [medio 2002] is een eenmalige landelijke
vaccinatiecampagne uitgevoerd om kinderen tussen 1-18 jaar te
vaccineren tegen MenC. In 2018 zal de huidige MenC-vaccinatie
op 14 maanden vervangen worden door een MenACWYvaccinatie die bescherming biedt tegen 4 typen meningokokken.
Ook zullen tieners een MenACWY-vaccinatie aangeboden
krijgen. Bron: RIVM. <<<
Bron: RIVM
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Gratis naar Themabijeenkomsten

Lotgenoten contact

Blad Dialoog van de
NON en lidmaatschap

Uitjes, kerstbrunch etc.
Gratis voor leden

Blad Wisselwerking van
de NVN en lidmaatschap

Patiëntenvoorlichting

LID WORDEN LOONT!
Website: www.non-twente.nl
E-mail: info@non-twente.nl of
leo13vel@gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/non
twente/

Nierpatiënten
vereniging Oost
Nederland [NON]

Lidmaatschap: 19 euro per jaar
[Door de meeste zorgverzekeraars
wordt een lidmaatschap van een
patiëntenvereniging vergoed]
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Voor uw agenda

Agenda
16 december
2018
Kerstbrunch
Meer informatie in
deze Dialoog.

24 Januari
2019
Nieuwjaarsbijeenkomst

Maart 2019
ALV

Meer informatie in deze
Dialoog.

Leden worden
persoonlijk
uitgenodigd

Mei 2019
Uitje NON
Datum nog niet
bekend. [Volgende
Dialoog]

Dia Travel
Dialysereizen op maat

Uw vakantie is onze zorg
Graag stellen wij ons aan u voor. Wij
organiseren dialysereizen op maat naar
de populaire badplaats Benidorm en het
heerlijke eiland Tenerife. Wij kunnen
voor u de ideale vakantie met de dialyses
samenstellen é n voor u reserveren.
Wij werken alleen samen met de beste
dialysecentra. Neemt u een kijkje op onze
website naar de aanbiedingen die wij
speciaal voor u hebben geselecteerd.
Of houd onze advertenties in de gaten.
Want uw vakantie is onze zorg!
W: www.diatravel.nl E: info@diatravel.nl
T: 06 37006140 <<<
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Verslag
verwendag
13 okt
VERWENDAG - VERWENNEN
Verwennen is in mijn ogen niet erg positief, een
kind verwennen is te veel toegegeven. Het heeft
vaak te maken met overdaad. Is dit goed voor het
kind of goed voor de gever? Alleen een opa en
oma mogen een kind ietwat verwennen.
Maar ...Verwennen betekent ook goed verzorgen
en in alles voorzien.
Ik wil verwennen graag vervangen voor
AANDACHT geven.
Even iets extra’s voor iemand die het nodig heeft.
Het kan iedereen zijn in je familie- kennissen- of
vriendenkring.
Deze zaterdag is speciaal voor de mantelzorgers
onder ons bij de NON.
Zij verdienen het om eens extra in het zonnetje te
worden gezet door de NON.
Te vaak gaat alle aandacht alleen naar de zieke.
Hoe gaat het met jou, de mantelzorger, hoor je
veel minder.
Speciaal, deze dag, een pleidooi voor deze
personen....
Mantelzorger ben je niet éen
́ dag, maar vaak voor
maanden, soms jaren.

17
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Vanzelfsprekend wordt vaak aangenomen, dat je
het allemaal heel goed kunt en moet doen.
Dus even een pauze, even op adem komen en je
eens goed voor JEZELF zorgen.
Bij Ensink in Weerselo, ons vertrouwde adres, is er
gelegenheid voldoende om eens lekker te
genieten. Er is voor iedereen genoeg te kiezen:
Pedicuren, manicuren, massage, tapas maken en
een snel tekening laten maken van jezelf.
Of een kleurenanalyse…
En dit alles omlijst met iets lekkers bij de koffie,
drankjes, hapjes en een vrolijke muzikant!!!!
Via een inschrijflijst werken we allen de
verschillende workshops af.
Ook partners of begeleiders doen mee... een
vrolijke boel.
Er wordt gezellig gepraat in de wachtende rij, dus
contact momenten zijn genoeg aanwezig.
Deze prachtige herfstdag met ruim 25 graden in
oktober ’18 zullen we niet makkelijk vergeten.
Dank NON voor deze geste.
Jammer dat niet meer mensen hiervan gebruik
gemaakt hebben. Een gemiste kans!
Tot onze volgende ontmoeting ook bij Ensink…,
de Kerstbrunch 16 december a.s.
U bent van harte welkom!
Geschreven door: Marijke Venhuis. <<<

Kolff prijs
Voor pomp die donororganen goed houdt
Bron: Niernieuws.nl

'Sinds de jaren zestig worden organen die voor
transplantatie gebruikt kunnen worden bij de donor
uitgenomen en zo snel mogelijk koud gemaakt en
bewaard in een koelbox met ijs. Zo gaat het orgaan van de
donor naar de ontvanger. Bij de ontvanger wordt het
orgaan geïmplanteerd. Als de bloedvaten aangesloten zijn,
gaat er weer bloed doorheen stromen en dan gaat het
orgaan functioneren', legt Van der Plaats uit. 'Voor levers,
longen, nieren, hart, het is allemaal precies hetzelfde. Het
nadeel is dat je eigenlijk niet precies weet wat de kwaliteit
van het orgaan is gedurende de tijd dat dat buiten het
lichaam is. Dus alleen heel goede organen worden
gebruikt. Als een orgaan het goed deed in de donor, dan is
de kans groot dat het orgaan het in de ontvanger ook goed
gaat doen'.

Het unieke pompsysteem van het
Groningse bedrijf Organ Assist
blaast organen van overleden
donoren als het ware nieuw leven
in, waardoor ze langer goed
blijven. Daarmee stijgt het aantal
organen dat voor transplantatie
beschikbaar is. Arjan van der
Plaats en Gerhard Rakhorst
winnen dit jaar de Kolff Prijs voor
al hun werk van de afgelopen
jaren dat tot deze uitvinding
geleid heeft. De prijs, genoemd
naar de uitvinder van de
kunstnier, wordt onregelmatig
uitgereikt aan een persoon die
baanbrekend onderzoek heeft
verricht of een revolutionaire
uitvinding heeft gedaan op het
gebied van de gezondheidszorg.

Bij organen die wat minder van kwaliteit zijn kan eerder
weefselschade ontstaan, waardoor ze onbruikbaar
worden. 'Wij pompen de [warme] vloeistof waarmee je het
orgaan bewaart en schoonspoelt, continu door het orgaan
heen. We voegen ook zuurstof toe aan die vloeistof. Dan
kun je zo'n orgaan beter bewaren'. Het lijkt zo simpel. Is er
nou nooit eerder iemand op dat idee gekomen? 'Dat
principe hebben wij niet zelf bedacht. Dat is in de jaren
zestig ook al eens geprobeerd. Alleen met de technologie
van toen hebben ze daar geen succes van kunnen maken.
Tegenwoordig kun je met al die micro-elektronica en
kleine pompsysteempjes zoveel meer dan vroeger en dat is
natuurlijk de key van het succes geweest'. <<<
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Kerstbrunch
Wanneer: 16 december 2018
Locatie: partycentrum Ensink,
Lemselosestraat 4. 7595 MN in
Weerselo.
Tijd: de brunch begint om 11.00
uur en eindigt om ongeveer
14.00 uur.
Opgave: tot 13 december. Per
mail: info@non-twente.nl of
telefonisch: 074-3761376
Dieet? Geef dit door.
[De brunch is voor leden gratis,
voor uw introducee 12.50 euro.
De derde persoon betaalt 25,00.
Te betalen binnen bij de ingang].

24 januari 2019
Nieuwjaarsbijeenkomst
Een gezellig einde van het 20-jarig bestaan en het
begin van ons 21 jaar van de
Nierpatiëntenvereniging Oost Nederland. NON]

Tijd: 17.00 uur tot 19.00 uur.

ste

Eenieder is welkom, zeker ook niet leden van
onze vereniging.
Wanneer: 24 januari 2019

Het wordt een gezellig programma met
gelegenheid om bij te praten onder het genot van
koffie/thee/soep en broodjes. En …na afloop
wacht u een heel mooi fotoboekje. <<<

Locatie: de Nieuwjaarsbijeenkomst wordt
gehouden bij Lutke Hulscher in Zenderen.
Hertmerweg 45 A, 7625 RH in Zenderen.
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Opgave: Graag opgeven met hoeveel personen u
komt. [Dit i.v.m. te bestellen broodjes en soep].
E-mail: info@non-twente.nl of Tel: 074-3761376.
[Heeft u een dieet? Geef dit dan door]

20

Column

Mirjam Oddo

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

Parkeren op Sicilië
Het is een groot probleem, als je
een grote auto huurt en je ergens
op een pleintje wilt parkeren, waar
alleen maar kleine Fiatjes 500
rijden of staan geparkeerd. Wij
hadden voor onze vakantie, dit
jaar ook weer eens een mooie grote
auto gehuurd. Voor een middagje
winkelen zijn onze dochters altijd
wel in, dus we gingen maar eens
samen de stad in.
Nergens konden wij de auto kwijt
totdat we op een soort van open
terrein kwamen, waar nog wel een
paar vrije plekjes leken te zijn. We
waren echter de auto nog niet uit
of er kwam een wat duister
persoon op ons af die in het
Italiaans tegen Paolo [mijn man]
begon te praten. Het leek alsof hij
een soort van eigenaar van het
terrein was. We kregen al wel snel
door dat het terrein gewoon van
de gemeente was en deze man,
door het soort van parkeerwachter
te spelen, geld probeerde af te

Het plein was
echter omgetoverd
tot een markt met
in het midden 1
geparkeerde auto.

Column
Mirjam Oddo is 47jaar, getrouwd, moeder van 5 kinderen.
Ze heeft 22 jaar als verpleegkundige in het MST gewerkt en is nu
secretaresse op de dialyseafdeling in Enschede.

Parkeren op Sicilië
troggelen van toeristen en andere mensen. Uiteindelijk hebben we
hem toch maar wat geld in de hand gedrukt, in de hoop dat onze
auto er op het eind van de dag gewoon nog zou staan en gelukkig
was dat ook zo.
Anders was het de volgende dag toen we met z’n allen naar de
Alcantara grotten zouden gaan. ‘s Avonds bleven we bij familie
slapen zodat we mooi op tijd konden vertrekken de volgende
ochtend. De auto had Paolo geparkeerd op een groot plein in de
buurt van ons logeeradres. Niets vermoedend liepen wij de
volgende ochtend richting de auto. Het plein was echter omgetoverd
tot een grote markt met in het midden 1 geparkeerde auto. U snapt
het al wel, onze auto… De marktkooplui waren druk met elkaar in
discussie van wie die auto zou kunnen zijn. Je weet hoe druk
Italianen kunnen doen als ze elkaar iets duidelijk willen maken.
Zwaaien en bewegingen maken met hun handen. Dat ging lastig
worden, die auto konden we daar met geen mogelijkheid
wegkrijgen.
Zo onopvallend mogelijk zijn we afgedropen en toen het ‘s avonds
helemaal donker was zijn we teruggegaan om onze auto op te halen.
Gelukkig stond deze er nog en op wat restjes van de markt na, was
deze helemaal oké, gelukkig! Parkeren op Sicilië is dus zo eenvoudig
nog niet.
Zonnige groetjes van Mirjam Oddo. <<<
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Zo overleef je de feestdagen
De een kijkt er al weken reikhalzend naar uit, de
ander kan niet wachten tot het achter de rug is.
Hoe overleef je de feestdagen als je er als een
berg tegen opziet? Goed nieuws: zo erg is het
allemaal heus niet! Hier wat tips.
Tip 1: Vier de feestdagen zoals jij fijn vindt
De feestdagen hebben nogal eens de stempel dat er
veel verplichtingen zijn. Van wat te doen, wie te
bezoeken en/of uitnodigen, wat te dragen, wat te
eten enzovoort. Maak het jezelf niet zo moeilijk.
Nee-zeggen mag echt! Kies ervoor de feestdagen te
vieren, zoals jij en je gezin dat fijn vinden. Thuis,
buiten de deur, als gezin, samen met anderen? Wil
je wat speciaals doen of juist niet? Doe gewoon
wat jij prettig vindt en wat goed voelt.
Tip 2: Bereid je voor en maak een plan
Weet je niet wat je met de feestdagen gaat doen?
Maak dan een planning. Zo houd je overzicht en
dat geeft rust. Doe zeker niet alles zelf. Hoe goed je
ook denkt te zijn in bijvoorbeeld het organiseren,
koken, cadeautjes inpakken enzovoort. Ga voor
gezelligheid en ontspanning. Je hoeft heus zelf
geen driegangenmenu op sterrenniveau te
bereiden. Betrek alle partijen erbij en geef iedereen
een taak. Maak ook gebruik van de onlineinkoopmogelijkheden. Wat telt is de aandacht en
tijd voor elkaar. Van een glimlach, een knuffel tot
een fijn gesprek.

Tip 3: go with the flow
Heb je alles geregeld? Laat dan de dingen gewoon
op je afkomen. Maak je vooral niet druk. Wat er
ook gebeurt; er plots een cadeau ontbreekt, het
vlees aanbrandt, je wijn op je blouse morst, er een
onverwachte gast op de stoep staat… Raak vooral
niet in paniek! Je kunt het toch niet veranderen.
Denk in oplossingen dan komt het zeker goed.
Want als je krampachtig en gespannen als een veer
tracht het allerbeste te doen, dan leert de ervaring
dat er zeker wat fout gaat. Ontspan en go with the
flow. Geniet van het gezelschap, het samenzijn en
de decembergezelligheid.
Tip 4: Maak anderen blij en voel je goed
Wie goed doet, goed ontmoet. Verblijd dan
anderen eens geheel onverwacht. Stuur je
familieleden, vrienden of kennissen een warme,
liefdevolle brief of kaart. Schenk je kerstpakket

Wilt u ook meedoen?
Stuur dan een mail naar
info@non-twente.nl
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“Maak een
planning. Zo
houd je
overzicht en
dat geeft rust”

aan een gezin bij je in de buurt.
Wens een onbekende op straat
fijne feestdagen of nodig je
alleenwonende overbuurman
uit voor oudjaarsavond. Het
geeft je een ongelooflijk positief
gevoel. De reacties zullen je
vervullen met warmte en
blijheid en dat voelt supergoed.
Probeer het dit jaar eens.
Tip 5: Kijk niet om in
boosheid en wrok
Onenigheid om futiliteiten, niet
gemeende boze woorden en
slecht getimede uitspraken.
Gebeurtenissen die de beste
vriendschappen en
familierelaties alsook de
feestdagen behoorlijk onder
druk zetten. En doe je er niets
aan? Dan kan het zich jaren
voortslepen. Maar, waarom?
Haal je schouders op en denk
wat doet het ertoe. Reik de
ander de hand. Bel hem of haar
op. Stap over je boosheid, wrok
en woede heen. Niet alleen
lucht het op, maar je voelt je
een stuk lichter. Het leven is te
mooi en te kort om ruzie te
hebben.

Tip 6: Blijf in beweging
Regelmatig bewegen is niet
alleen goed om je stofwisseling
tijdens de feestdagen op peil te
houden. Het zorgt er ook voor
dat je de feestdagen wat relaxter
doorkomt. Bewegen zorgt
immers dat al je stresshormonen
worden afgevoerd doordat je
geluksstofjes als serotonines
aanmaakt die de stress
verminderen. Dus ga je
boodschappen doen? Doe het te
voet of pak je fiets. Maak na het
kerstdiner gezamenlijk een
lange wandeling of loop na het
diner naar huis. Je lichaam vindt
het fijn en bovendien vaart je
humeur er wel bij.
Tip 7: Relax en rust
Ben je ontspannen en uitgerust?
Dan ben je beter bestand tegen
drukte en tegenslagen. Vergeet
daarom niet ook in de
decembermaand je nachtrust te
pakken en onderneem samen
leuke activiteiten. Van spelletjes
spelen, zingen, een
boswandeling maken, museumbezoeken tot een lachfilm kijken
of een boek lezen. Niet alleen
krijgt je lichaam zo genoeg rust,
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maar je maakt ook je geest leeg
en dat komt je algehele
gezondheid ten goede.
Bron: www.hoe-overleef-ik-defeestdagen.nl <<<

Zo hou je het gezellig aan
tafel:
Kies ’makkelijke’ onderwerpen
waar iedereen over mee kan
praten, zoals vakanties.
Vermijd gevoelige zaken als
politiek, religie of [familie]
ruzies.
Stel [open] vervolgvragen.
Toon oprechte interesse in je
gesprekspartner.
Iemand lang niet gezien of
iemand die je eigenlijk niet
goed kent? De kans is groot dat
het ook voor de ander lastig is.
Help hem of haar tijdens het
gesprek een handje door
terloops wat dingen over jezelf
te vertellen.
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We halen regelmatig een artikel,
dat misschien interessant is
voor u, van de website
Www.niernieuws.nl

Niernieuws
Wat doet een diëtist?
Door Brechje van Adrichem - Het vak van diëtist is de
laatste decennia veranderd, door digitalisering,
veranderingen in de zorg en door voortschrijdend
inzicht. Profilering en specialisatie speelt een steeds
grotere rol; de diëtist is een proactieve paramedicus.
Een diëtist kan voor mensen met een nierziekte heel veel
betekenen. Denk bijvoorbeeld aan de rol van de diëtist
bij ondervoeding, afvallen voor een transplantatie,
voedingstoestand verbeteren na transplantatie of het
verbeteren van bepaalde bloedwaarde[n] om
achteruitgang van de nierfunctie trachten te vertragen of
voorkomen. Ook in de laatste levensfase [bij het stoppen
van een dialysebehandeling of bij een conservatief
beleid] kan een diëtist hulp bieden.
Ik denk dat onze grootste taak behandelen [en
voorkomen] van ondervoeding is, dit omvat ongeveer
90% van het patiëntencontact, zeker bij toenemende
vergrijzing. Een gemiddelde dag van een diëtist omvat
patiëntgebonden taken, dit is ongeveer 70% van de tijd
en niet-patiëntgebonden taken, dit is ongeveer 30% van
de tijd. Bij niet-patiëntgebonden taken kun je
bijvoorbeeld denken aan bijhouden van vakliteratuur.
Mijn dag start altijd met een 'kopje kalium'. Tijdens dit
kopje koffie, bekijk ik mijn mail en screen of er nieuwe
aanvragen zijn, welke ik voor vandaag moet inplannen
en welke ik later kan inplannen. Soms is het nodig om
nog even te overleggen.
23
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Dan bereid ik mijn consulten voor: ik bekijk gewicht en
gewichtsverloop, bloedwaarden en andere medische
uitslagen en gegevens uit de computersystemen die wij
gebruiken. Vaak is het zowel in de ochtend als middag
een combinatie van opgenomen [pre] dialysepatiënten
als poliklinische patiënten. Steeds vaker is de laptop
dichtbij om direct onder andere de voedingsanamnese
in te voeren.
Communicatie is erg belangrijk binnen ons vakgebied;
wat wil de patiënt wel en wat niet en waarom? Wat is
vanuit gezondheidsoogpunt essentieel en wat is
wenselijk? Wat begrijpt of kan de patiënt? Dit zijn
allemaal vragen die we als diëtisten bekijken en
meenemen in onze diëtetische diagnose en
behandelingsopties. In welk motivatiestadium bevindt
de patiënt zich?
Het is meestal niet mogelijk alle dieetkenmerken in het
eerste gesprek uit te leggen; sommige mensen hebben
wel zes verschillende dieetkenmerken. Dan moet je
prioriteiten stellen. Na de voedzame en lekkere eigen
lunch is er tijd voor overleg, mail, telefonische consulten
of overige niet-patiëntgebonden taken. Als mijn agenda
het toelaat ga ik erna weer naar de opgenomen [pre]dialysepatiënten en poliklinische patiënten op de
dialyse- afdeling. Op een ideale dag is ook alle
zorgadministratie af. Dan ga ik met een voldaan gevoel
naar huis. <<<

Nieuws van de
NVN en
Nierstichting
Agenda:
24 november
NVN-ledenvergadering.
Leden zijn welkom om mee
te denken over actuele
onderwerpen en het beleid
van de NVN
Consultkaart

Welke behandeling past het best bij mij? Met de consultkaarten kunnen
artsen en patiënten in gesprek gaan over de verschillende behandelingen.

Www.nieren.nl
Actuele informatie over
nieraandoeningen,
behandelmethoden en
onderzoeken.

Consultkaarten geven een overzicht van alle nierfunctie vervangende
behandelingen inclusief conservatieve behandeling [Afzien van
behandeling].
Op de kaarten staan de meest voorkomende vragen van patiënten over die
behandelingen, met de antwoorden daarbij. Aan de hand van de
consultkaarten bespreken en vergelijken de arts en de patiënt alle
behandelmogelijkheden. De kaart helpt artsen en patiënten een gesprek te
voeren over welke behandeling het beste bij de patiënt past.
Consultkaart: Blijvende schade aan uw nieren: mogelijkheden voor een
nierfunctie vervangende behandeling
Consultkaart: Blijvende schade aan uw nieren: nierfunctie vervangende
behandeling of conservatieve behandeling?
De consultkaart is een product van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie
[NFN]. De NVN hielp bij het ontwikkelen ervan.
Deze kaarten zijn te downloden op de website van de NVN. [Onder
projecten, lobby en meer]

Dialyse of Transplantatie?

De website nierwijzer.nl helpt nierpatiënten een keuze te maken voor een
nierfunctie vervangende behandeling.
Op www.nierwijzer.nl staan filmpjes van ruim 40 nierpatiënten van alle
leeftijden. Zij hebben ervaring met een of meerdere nierfunctie vervangende
behandelingen. Ze vertellen wat hun behandeling betekent voor hun
dagelijks leven.
Deze verhalen kunnen de patiënt helpen bij het bepalen wat hij belangrijk
vindt en wat past in zijn leven. Uiteindelijk krijgt hij een overzicht van zijn
eigen voorkeuren en overwegingen. Met deze informatie kan hij het gesprek
met de nefroloog of andere zorgverlener vervolgen om samen tot de best
passende behandeling te komen.
Bekijk ook: Flyer nierwijzer. <<<
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Vuur werk afsteken:
hoe ontstond die
traditie?
Het kalenderjaar van nationale tradities begint met
water en eindigt met vuur.
Klinkt stoer, maar beide zijn van relatief recente makelij.
Zoals we al zagen, is de ‘traditionele’ Nieuwjaarsduik in
1960 begonnen.
Met de traditie die het kalenderjaar afsluit, zelf vuurwerk
afsteken, ligt het iets ingewikkelder.
Voor zover valt na te gaan, is deze gewoonte in
Nederland pas ingeburgerd na de oorlog, maar heeft hij
wel oudere roots. Nederlanders ontdekten het riskante
genot van rotjes en zwaarder spul op Oudjaarsavond
mogelijk voor het eerst in Nederlands-Indië.
Een onbedreigde traditie is het zelf vuurwerk afsteken
vandaag de dag zeker niet. Elk jaar weer ligt deze
gewoonte onder vuur. De dieren hebben er last van, en
ouderen ook. De honderden miljoenen euro’s die eraan
worden besteed, worden gezien als verspilling, het milieu
wordt opgezadeld met een enorme hoeveelheid fijnstof in
de lucht en zware metalen in de bodem en het water, en
het laat elk jaar weer een geweldige bende achter.
Schade aan ogen en handen
Vanuit de medische wereld is er ook elk jaar luid protest:
de schade aan ogen en handen is te groot. ‘In Nederland
veroorzaakt vuurwerk in twee nachten meer oogletsels
dan alle 512 oogtrauma’s opgelopen door Amerikaanse
troepen gedurende vier jaar militaire vijandelijkheden in
Irak en Afghanistan.
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Het Nederlands Oogheelkundig
Genootschap wil in 2020 een verbod op
consumentenvuurwerk.
In plaats daarvan zouden er professionele
vuurwerkshows moeten komen. Daarnaast
is het afsteken van vuurwerk onlosmakelijk
verbonden met relletjes. Oud en Nieuw
geldt bij de politie als het ‘grootste risicoevenement van het jaar’ – niet in de laatste
plaats omdat ook de politie zelf en andere
hulpverleners flink worden bestookt.
Het ziet ernaar uit dat de Nederlandse
[lokale] autoriteiten vanaf midden jaren
vijftig een goede kans hebben laten lopen om
de toen nieuwe traditie van het zelf
‘Chinees’ vuurwerk afsteken, meteen de kop
in te drukken. Formeel was vuurwerk
afsteken op straat in de meeste gemeenten
verboden, maar het werd her en der wel
gedoogd met Oudjaar. Relletjes waren er ook
toen al te over – met, afgaand op de
krantenberichten, Den Haag als epicentrum.
Hulpverleners werden overigens ook toen al
bestookt in de Schilderswijk – dat u niet
denkt dat dit een recente vinding is.

Vuurwerk werd ingedamd
Maar in plaats van uitroeien,
zoals in 1955 de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten
bepleitte, kozen de autoriteiten
voor een strategie van veiliger
vuurwerk.
Zo werden midden jaren vijftig
de zogeheten ‘Japanse rotjes’
verboden. Daarin zat aluminium
verwerkt – wat voor
spectaculaire effecten zorgde,
maar ook voor veel afgerukte
vingers. Dit beleid volgen de
autoriteiten vooralsnog tot op de
dag van vandaag. Beetje
indammen, veiliger maken.
Gemeenten experimenteren met
meldpunten voor overlast en
specifieke plekken waar het
afsteken van vuurwerk is
verboden, maar een algeheel
verbod, daar deinzen ze nog
steeds voor terug.
Mocht het zo zijn dat het
‘publieke’ vuurwerk het
uiteindelijk wint van het
‘private’, dan is dat vanuit het
oogpunt van de traditie
eerherstel voor de oudste
traditie. Openbare
vuurwerkshows waren er
historisch gezien veel eerder.
Vuurwerk maken en afsteken
was lange tijd een tijdrovend en
zeker ook riskant ambacht –
handwerk waarbij je op je
handen moest passen. Grote
openbare feestvuurwerken op
hoogtijdagen of bij bijzondere
gebeurtenissen zijn er dan ook al
vanaf de vijftiende eeuw, maar
consumentenvuurwerk kwam er
pas in de negentiende eeuw.
Ook dat werd nog met de hand
gemaakt, door drogisten die een
centje wilden bijverdienen. Echt
machinaal wordt de productie
pas vanaf de jaren twintig van
de twintigste eeuw.
Bron Elsevier. <<<
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VERWENDAG
Foto’s gemaakt door Harry Kampinga

Foto impressie 13 -10 -2018
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VERVOLG

VERWENDAG
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Uitslag Fotowedstrijd
Georgië

Nog
even dit!
De NON wenst u
fijne feestdagen en
een zo gezond
mogelijk 2019

De bon van 25 euro is
gewonnen door:
D. Volkers uit
Enschede.

Uw verhaal in de
Dialoog? Stuur dan
een mail naar:
info@nontwente.nl
Met de hogeNood app
vind je direct het
dichtstbijzijnde
toegankelijke toilet.
HogeNood laat je de
route naar het toilet
zien, geeft
voorzieningen weer ,
denk aan een rolstoel
toegankelijk toilet, en
geeft reviews weer van
voorgaande bezoekers.
HoogeNood App
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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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