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Ouderen moeten van de 
slaappillen af. Gebruik 
leidt jaarlijks nog altijd tot 
duizenden valpartijen en 
botbreuken, waarschuwt 
een hoogleraar medicatie-
veiligheid. 
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Colofon 
 
Lid worden of wijzigingen doorgeven? 
Neem contact op met: 
Ledenadministratie NON, Hogeweg 40, 
7582 CH Losser. Of geef u op via onze 
website of per e-mail. Het lidmaatschap 
is 19 euro per jaar, incl. lidmaatschap 
van de Nierpatiëntenvereniging 
Nederland [NVN] en het blad 
Wisselwerking en het blad Dialoog.                                              
Donateurs: 15 euro per jaar, incl. het 
blad Dialoog. 
 
Dagelijks bestuur NON: 
Leo Velthuis, voorzitter. 
Janine van de Linde, secretaris. 
Marijke Venhuis, externe contacten. 
 
Correspondentieadres:                         
Raaigras 53, 7623 EV Borne. [Tel: 074 
3761376] 
                      
Maatjesproject: 
www.maatjenierpatientpredialyse.nl 
 
Patiëntenvoorlichting:                                         
Bij onze deskundigen kunt u terecht 
voor informatie of voor een gesprek                       
Tel: 053-4760503  [Janos Nagy] of per e-
mail.  
 
Dialoog: 
Harry Kampinga, fotografie. 
Gerard van Leussen, verspreiding 
Dialoog. 
Jenny Laarman, [eind] redacteur. 
 
Webmaster/ Facebook:                              
Youri Wiggers.   
 
Website: www.non-twente.nl 
E-mail: info@non-twente.nl             
Facebook: 
https://www.facebook.com/nontwente/ 

Penningmeester: 
Harry Nijkamp. 
 
Giften:  
Deze kunt u overmaken naar onze 
penningmeester dhr. Nijkamp in 
Losser op bankrekening:                                             
NL87 ABNA 044.80.62.267 
 
Telefoon dialyse afdeling: 
Almelo: 088- 7084350 
Hengelo: 088-7084925 
Enschede: 053- 4872460 
Winterswijk: 0543- 544112 
 
Uitgever: Nolin uitgevers BV. 
 
Oplage: De Dialoog verschijnt 3 keer 
per jaar  in een oplage van 400 stuks.  
 
De Nierpatiëntenvereniging Oost 
Nederland is niet verantwoordelijk 
voor de inhoud van advertenties en 
ingezonden artikelen. <<< 
 

22 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst 
met cabaretier 
6 maart: ALV met koud/warm buffet, 
omlijst met muziek 
8 maart: Kidney day  
27 mei: Mini cruise op de IJssel 
8 t/m 14 oktober: Donorweek 
13 oktober: Verwenmiddag 
16 december: Kerstbrunch    11 
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Mini cruise 
op de IJssel 

Mensen hebben echter niet altijd in 
de gaten dat hun gehoor achteruit 
is gegaan. Het is vaak de omgeving 
die hen erop wijst. Gehoorverlies 
gaat meestal heel geleidelijk. 

Gehoor 

SKB Beste 
ziekenhuis 
van 
Nederland. 
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JAAR NON 

Om dit feestelijk jaar in te luiden starten we met een 
Nieuwjaarsbijeenkomst [met cabaretier] op 22 januari 2018.  

Een gezellige start van het 20 jarig bestaan van 
de Nierpatientenvereniging Oost Nederland. 
Een ieder is welkom, zeker ook niet leden van 
onze vereniging.  

Locatie: de Nieuwjaarsbijeenkomst wordt 
gehouden bij van der Valk, Bornsestraat 400, 
7556 BN Hengelo. 

Tijd: 17.00 uur tot 19.00 uur. 

Het wordt een gezellig programma met  
gelegenheid om bij te praten onder het genot 
van koffie/thee/drankjes met koude en warme 
hapjes en… een plaatselijke cabaretier. 

We hopen u allen, samen met andere 
geïnteresseerden, te mogen verwelkomen. <<< 

Nierpatiëntenvereniging 
Oost Nederland 
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VAN 
ONZE VOORZITTER 

Onze voorzitter houdt u op de hoogte 
van de gebeurtenissen en 

actualiteiten uit de media, de 
landelijke en onze vereniging 
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Geachte leden en [nog] niet leden. 

Ik wens u allen een voorspoedig en vooral een zo 
gezond mogelijk 2018. 

Dit jaar bestaat de Nierpatiëntenvereniging Oost 
Nederland [NON] 20 jaar. Dit is de reden dat 
iedere nierpatiënt in onze regio, jong en oud, deze 
Dialoog ontvangt. Ik vind het erg belangrijk dat 
iedereen weet dat er een patiëntenvereniging 
bestaat die uw belangen behartigt, die zorgt voor 
lotgenotencontact en ook nog eens zorgt dat u 
goede voorlichting krijgt.  

Wij werken zeer nauw samen met de landelijke 
patiëntenvereniging [NVN] en de Nierstichting 
[NSN]. Door deze samenwerking is een lid van de 
NON automatisch lid van de NVN zodat u 
informatie ontvangt van zowel uw regionale 
vereniging als van de landelijke vereniging.  

In de loop van 1997 kwam de vraag van de 
Landelijke Vereniging van Dialyserenden [LVD] 
later omgevormd tot de Nierpatiënten Vereniging 
Nederland [NVN], of er mensen [patiënten] bereid 
waren in het oosten van het land een 
patiëntenvereniging op te richten. 

Gelukkig waren er toen enkele mensen die de 
oprichting van een regionale patiëntenvereniging 
hebben opgepakt en op 6 maart 1998 zijn de 
statuten gepasseerd bij de notaris. Wij hebben dan 
ook gemeend om onze Algemene 
Ledenvergadering 2018 te houden op 6 maart 2018. 

Het jaar 2018 zal in zijn geheel in het teken staan 
van het 20 jarig bestaan. Tijdens alle bijeenkomsten 
willen we iets extra’s doen. Er is in deze uitgave 
een lijst opgenomen waarin keurig staat 
aangegeven wat u dit jaar van ons kunt 
verwachten. 

Het zou ontzettend fijn zijn wanneer u massaal de 
bijeenkomsten zou bezoeken. Van diverse 
evenementen hebben we de eigen bijdrage, die u 
betaald voor uw partner, introduce of 
mantelzorger, naar beneden bijgesteld zodat het 
voor eenieder een feestelijk jaar kan zijn want u 
begrijpt dat degene die een feest geeft ook de 
kosten voor zijn rekening neemt. 

Leest u ook deze Dialoog van voor naar achter dan 
mist u ook deze keer niets. 

Vriendelijke groet, Leo Velthuis. 
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JODIUM TABLETTEN 

Waarom krijg je 
jodiumtabletten? 
Mocht er iets misgaan bij een 
kerncentrale, dan komen er 
gevaarlijke stoffen vrij. Deze 
verspreiden zich via de lucht. 
Een van die stoffen is 
radioactief jodium. Adem je dit 
in dan neemt jouw schildklier 
het radioactieve jodium op. Dit 
kan ervoor zorgen dat je jaren 
later schildklierkanker krijgt. 
Jodiumpillen helpen het 
ontwikkelen van 
schildklierkanker 
voorkomen. De overheid 
verspreidt de jodiumtabletten 
zodat mensen die ze ooit nodig 
kunnen hebben ze alvast in huis 
hebben. 
 
Hoe werken die jodiumpillen? 
Neem je een jodiumtablet in, 
dan raakt jouw schildklier 
tijdelijk verzadigd met 
[ongevaarlijk] jodium. Hierdoor 
kan jouw schildklier minder 
radioactief jodium opnemen. 
Dit verlaagt je risico op het 
ontwikkelen van 
schildklierkanker.  
 
Wie ontvangen de 
jodiumtabletten? 
Of je de tabletten ontvangt, 
hangt af van je leeftijd en jouw 

afstand tot de dichtstbijzijnde 
kerncentrale. Kinderen lopen 
het grootste risico op 
schildklierkanker als ze 
blootgesteld worden aan 
radioactief jodium. 40-plussers 
lopen juist geen verhoogd risico 
op schildklierkanker door 
radioactief jodium. 
Wie ontvangen de 
jodiumpillen? Mensen tot en 
met 40 jaar die hemelsbreed 
maximaal 20 kilometer bij een 
kerncentrale vandaan wonen én 
kinderen tot 18 jaar maximaal 
100 kilometer bij een 
kerncentrale vandaan wonen. 
Ben je zwanger en woon je 
hemelsbreed hooguit 100 
kilometer bij een kerncentrale 
vandaan? Dan raadt de 
overheid aan om 
jodiumtabletten in je 
medicijnkastje te hebben, zodat 
je in geval van nood je 
ongeboren kind kunt 
beschermen. Je moet de pillen 
dan wel zelf kopen bij de 
drogist of apotheek.  
 
Waarom krijgen andere 
mensen ze niet? 
Als je 18 jaar of ouder bent en 
verder dan 20 kilometer bij een 
kerncentrale vandaan woont, 
heb je ze niet nodig. 

Hetzelfde geldt voor iedereen 
die verder dan 100 kilometer 
van een kerncentrale woont of 
boven de 40 is. 
 
Wat moet je doen met de 
pillen? 
Bewaar ze op een droge plaats, 
bij kamertemperatuur. In je 
medicijnkastje of EHBO-doos 
bijvoorbeeld. Houd ze buiten 
bereik van kinderen en dieren. 
Je hoeft het jodiumtablet alleen 
te gebruiken als er verwacht 
wordt dat er radioactief jodium 
vrijkomt en jij op een plek bent 
waar het radioactieve jodium 
terecht zal komen. Je slikt het 
jodiumtablet pas als de 
overheid via NL-alert, radio, TV 
of crisis.nl aangeeft dat dit 
nodig is. Het werkt namelijk 
alleen goed als je het op het 
juiste moment inneemt. 
Op een speciale website van de 
rijksoverheid, http://www.waa
romkrijgikjodiumtabletten.nl, 
vind je meer informatie over de 
verspreiding van de 
jodiumtabletten. <<< 
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JAAR NON 
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6 Maart is er weer onze 
jaarlijkse Algemene Leden 
Vergadering.  

Na afloop hebben we voor 
u een heerlijk koud/warm 
buffet, omlijst met muziek. 

Locatie: Lutke Hulscher, Hertmerweg 45 a, 
Zenderen.  

Tijd: 17.30 uur tot 20.00 uur.  

Opgave: per mail: leo13vel@gmail.com of 
tel: 06 51262161. [dit i.v.m. het bestellen van 
het buffet]  

De agenda en notulen worden per post 
naar u toegestuurd.  

Het buffet is gratis, komt allen!!! <<< 
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NIERAANDOENING 

BIJVERSCHIJNSELEN 

Een nieraandoening gaat vaak 
gepaard met allerlei 
bijverschijnselen. Die kunnen 
ontstaan door de ziekte zelf, maar 
ook door de medicijnen of de 
behandeling. 
 
Veel voorkomende 
bijverschijnselen, met een 
grote uitwerking op het dagelijks 
leven, zijn: 
-Jeuk 
-Dorst 
-Vermoeidheid 
-Depressie 
-Slaapproblemen 
-Rusteloze benen 
 
Jeuk 
Veel mensen die dialyseren hebben 
last van jeuk. Krabben is dan een 
automatische reactie, maar dat 
werkt alleen maar averechts. Door 
het krabben komen juist stoffen vrij 
die de jeuk verergeren. 
 
Oorzaak 
Bij mensen die dialyseren ontstaat 
de jeuk door een te hoog 
ureumgehalte in het bloed [ureum is 
een afbraakproduct van eiwit] Er 
wordt dan ook wel gesproken over 
uremische jeuk. Ook kan de jeuk 
veroorzaakt worden door een te 
hoog fosfaatgehalte of een te laag 
ferritinegehalte [een ijzerachtige stof 
die zorgt voor de aanmaak van rode 
bloedcellen] 
Bij jeuk moet eerst worden 
vastgesteld of de jeuk door 
de ophoping van afvalstoffen komt 
of dat er een andere aanleiding is. In 
sommige gevallen helpt een 
behandeling en sommige mensen 
hebben baat bij algemene tips tegen 
jeuk. Helaas is de jeuk meestal niet 
goed of helemaal niet te behandelen 
en blijft het een hinderlijke klacht. 
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Uw arts heeft de volgende 
middelen om jeuk te verminderen: 
Ureum-, fosfaat- en ferritinegehalte 
optimaliseren. 
Medicijnen tegen jeuk bij allergie, 
zogenaamde antihistaminica. 
Omdat jeuk bij dialyserenden niet 
door een allergie wordt 
veroorzaakt, zijn de resultaten 
vaak teleurstellend. Soms helpen 
ze wel omdat het rustgevende 
middelen zijn en de jeuk dan beter 
verdragen wordt. Antihistaminica 
kunnen leiden tot versuffing en 
apathie. 
 
Behandeling 
Behandeling met Erytropoeïtine 
[Epo]. Dit middel wordt gebruikt 
tegen bloedarmoede. Als Epo 
alleen wordt voorgeschreven tegen 
jeuk is het een erg dure 
behandeling. 
Lichttherapie met Ultraviolet B, 
ook wel UVB-kuur genoemd [een 
andere lichtkuur, de UVA-kuur, 
heeft geen effect]. 
Sommige dialyserende hebben 
baat hebben bij speciale bodymilk 
die via de arts op recept zijn te 
verkrijgen. 
 
Algemene tips 
Ook kunt u zelf iets doen om de 
jeuk te verminderen: 
Niet vaker dan één maal per dag 
douchen of baden of liever nog 
minder. Niet te lang douchen of 
baden en lauw water gebruiken. 
Geen zeep of doucheschuim 
gebruiken. 
Te droge of te warme omgevingen 
vermijden. 
Draag zachte kleding. 
Vet de huid een of meerdere keren 
per dag in met een zalf of crème. Er 
bestaan vele soorten, bijvoorbeeld 
vaseline lanette crème, lanette zalf 
FNA, menthol in lanette wascrème.  
Bij sommige mensen helpen deze 
crèmes, bij anderen niet of maar 
voor korte duur.  
 
Dorst 
Bij hemodialyse is er een strenge 
vochtbeperking, meestal van 0,5 
liter per dag. Niet alleen drinken 
telt mee, maar ook het water 
waarmee u medicijnen inneemt, 
soep en een toetje.  
 
 

Bij peritoneale dialyse mag meestal 
1,5 liter vocht per dag gebruikt 
worden. 
Maar drinken is ook een eerste 
levensbehoefte. Het lichaam heeft 
vocht nodig om in leven te blijven. 
We drinken vaak ook uit gewoonte 
of gezelligheid. Daarom is een 
vochtbeperking zo lastig vol te 
houden. 
Het vraagt veel discipline en 
doorzettingsvermogen om de 
vochtbeperking na te leven. Veel 
mensen hebben voortdurend dorst. 
Er zijn allerlei factoren die dorst 
beïnvloeden: medicijnen, voeding, 
ureumgehalte, droge mond of 
zweten. Met uw nefroloog kunt u 
bespreken of er iets aan de dorst te 
doen is.   
 
Wat kunt u zelf doen? 
Zoutarm eten. Zout verergert 
dorst, bij zoutarm eten heeft 
iemand minder dorst. Minder zout 
eten leidt er ook toe dat het 
lichaam minder vocht vasthoudt 
en dat is goed voor de bloeddruk.  
Kauwgum of een pepermuntje 
nemen. Kauwen stimuleert de 
speekselklieren. Daardoor neemt 
de dorst af. 
Koele dranken drinken of water 
met enkele druppels citroen. Dit 
lest de dorst beter dan zoete 
dranken.  
 
Vermoeidheid 
Iedereen is wel eens moe, maar 
normaal gesproken is die 
vermoeidheid wel over na een keer 
goed bijslapen. Door de 
afvalstoffen in het bloed heeft 
vrijwel iedereen die dialyseert last 
van een slepende vermoeidheid. 
Uitrusten of een goede nachtrust 
heeft er nauwelijks invloed op. De 
vermoeidheid is er vaak al vanaf 
het opstaan. De vermoeidheid is 
lang niet altijd gekoppeld aan 
inspanning en kan zomaar 
optreden of erger worden. 
De vermoeidheid heeft grote 
invloed op het dagelijks leven. 
Zwaar lichamelijk werk of intensief 
sporten kan niet meer. 
Huishoudelijke taken moeten 
misschien anders worden verdeeld 
en hobby’s of sociale contacten 
kunnen er gemakkelijk bij in  

inschieten. Vermoeidheid kan ook 
leiden tot problemen met 
concentreren. De meeste mensen 
vinden na verloop van tijd 
manieren om met de vermoeidheid 
om te gaan.  
 
Tips bij vermoeidheid 
Stel haalbare doelen, doe 
activiteiten die passen bij de 
belastbaarheid. 
Werk niet te lang achter elkaar 
door en neem af en toe een [korte] 
pauze. 
Wissel inspannende activiteiten af 
met rustige bezigheden. 
Blijf tijd houden voor hobby’s en 
sociale contacten, dat kost 
inspanning, maar geeft ook 
energie. Zoek afleiding. Bespreek 
de vermoeidheid met uw 
behandelaars. 
 
Depressie 
Nergens zin in hebben. Overal 
tegen opzien. Neerslachtigheid. 
Veel nierpatiënten zullen hier wel 
eens last van hebben. Meestal 
worden deze gevoelens 
toegeschreven aan de nierschade, 
maar daar hoeft het niet altijd aan 
te liggen. Wanneer de 
neerslachtigheid meerdere 
maanden duurt, iemand nergens 
meer plezier in heeft en helemaal 
geen belangstelling meer heeft 
voor de omgeving, dan kan er 
sprake zijn van een depressie.  
 
Depressiviteit komt voor bij 
ongeveer een derde van de 
nierpatiënten. Vaak wordt het niet 
herkend, niet door behandelaars en 
niet door nierpatiënten zelf. Als het 
vermoeden van depressiviteit wel 
bestaat, is het vaak lastig om 
erover te praten. Toch is het van 
belang om dat wel te doen. Dan 
kan er ook iets aan gedaan 
worden. Sommige mensen hebben 
baat bij gesprekken, anderen bij 
adviezen voor de leefstijl. Er 
kunnen ook medicijnen 
voorgeschreven worden.  
 
Tips bij neerslachtigheid 
Regelmatig bewegen. 
Regelmaat inbouwen in je 
dagelijkse activiteiten. 
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Bewust keuzes maken. 
Niet alles perfect willen doen. 
Contact houden met andere 
mensen. 
Ontspanningsoefeningen doen. 
Leuke dingen blijven doen. 
 
Slaapproblemen 
Ongeveer een derde deel van de 
dag brengen we slapend door. 
Lichaam en geest komen dan tot 
rust en krijgen de kans om te 
herstellen. Slecht of te weinig 
slapen leidt tot vermoeidheid en 
problemen met concentratie. 
Hoeveel slaap iemand nodig heeft, 
is erg verschillend. Sommige 
mensen hebben aan vijf uur per 
nacht genoeg, voor anderen is 8 
uur nog te weinig. 
Veel nierpatiënten ondervinden 
slaapproblemen. Bijvoorbeeld door 
jeuk of onrustige benen of omdat 
iemand zich zorgen maakt, 
bijvoorbeeld over de toekomst. 
Ook komen slaapstoornissen voor 
bij mensen die overdag langdurig 
slapen, bijvoorbeeld tijdens de 
hemodialyse. De biologische klok 
raakt dan ontregeld waardoor een 
verstoring van het slaap- en 
waakritme optreedt.  Het lukt dan 
niet meer goed om ’s avonds in 
slaap te vallen. Wat vervolgens 
weer leidt tot vermoeidheid 
overdag.  
 
Tips bij slaapproblemen 
’s Avonds geen cafeïne houdende 
dranken gebruiken. 
Alcohol alleen met mate drinken; 
een of twee glaasjes kan de slaap 
bevorderen, meer alcoholgebruik 
leidt tot onrustiger slapen. 
Een koele slaapkamer. 
Nachtkleding die niet knelt. 
Geen inspannende bezigheden 
ondernemen voor het slapen gaan; 
voer geen uitgebreide discussie, 
kijk geen spannende film. 
Elke dag rond dezelfde tijd opstaan 
en naar bed gaan. 
U kunt uw slaapproblemen 
bespreken met uw behandelaar. 
Slaapmedicijnen kunnen 
voorgeschreven worden, maar 
deze hebben allerlei nadelen. 
Daarom wordt meestal geprobeerd 
om de problemen op een andere 
manier op te lossen. 

Rusteloze benen 
Een slechte nierfunctie kan leiden tot zogenaamde rusteloze benen. Dit 
levert veel ongemak op. De benen kriebelen of jeuken en zijn onrustig. Er is 
vaak een onweerstaanbare drang om te bewegen. De onrust wordt dan 
minder. Meestal zijn de klachten ’s avonds en ’s nachts erger dan overdag. 
Rusteloze benen kunnen leiden tot slaapproblemen.  
Naast de slechte nierfunctie kan ook een te laag ferritinegehalte een rol 
spelen bij het ontstaan van de klachten [ferritine is een ijzerachtige stof die 
nodig is voor de aanmaak van rode bloedcellen]. Behandeling met 
medicijnen leidt bij sommige mensen tot een goed resultaat.   
 
Wat u zelf kunt doen 
Gezond en regelmatig eten. 
Beperk roken en cafeïne- of alcoholhoudende dranken. De klachten kunnen 
daardoor verergeren. Bewegen in lichte mate, bijvoorbeeld een wandeling 
voor het slapen gaan of enkele lichte oefeningen. Afleiding zoeken. 
Ontspannen, bijvoorbeeld door ontspanningsoefeningen, yoga of meditatie. 
Sommige mensen hebben baat bij het roken van een cannabissigaret [overleg 
met uw arts] 
Een koele slaapkamer. Een vast ritme aanhouden van opstaan en naar bed 
gaan. Bron: nvn.nl <<< 

Schaapjes tellen 
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U kunt uw oplossing opsturen/mailen voor 20 februari 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. <<< 
 

 

Woordzoeker 

Antwoord vorige puzzel: Lucifer 

De cadeaubon van €25.00 gaat naar               
C. Vogel in Enschede 

Puzzel 
Zo, weer gelukt 

[Voor kinderen] 
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Feestelijk uitje NON… 

Omdat we 20 jaar bestaan, hebben 
we iets bijzonders voor u in petto, 
namelijk een gecombineerde bus 
en boottocht. Er zal erg goed voor u 
gezorgd worden met als afsluiting 
een heerlijk diner.  

Vertrek Enschede: 8.30 uur  Station 
Kennispark [voormalig Station 
Drienerloo]    

Vertrek Almelo: 9.00 uur Woon-             
boulevard. Parkeerplek uiterst rechts 
vanaf de hoofdweg, dit i.v.m. ruimte 
voor de rolstoelbus.                                                  
Omstreeks 20.00 uur wordt u weer 
afgezet bij uw opstapplaats.  
We hopen op een grote deelname, hoe 
meer zielen …                                           

De leden van de NON gaan gratis 
mee, terwijl de introducee 25,00 euro 
betaalt. Donateurs en verdere 
belangstellende betalen 50,00 euro. 

[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].  

Het bedrag kunt u bij opgave 
overmaken naar onze penningmeester: 
dhr. Nijkamp in Losser. 
Rekeningnummer:                            
NL87abna 0448062267, o.v.v. 
bus/boottocht NON. Na betaling 
ontvangt u een bevestiging. 

U kunt zich opgeven tot 20 mei per 
mail: leo13vel@gmail.com of het 
aanmeldingsformulier sturen naar: 
Marijke Venhuis, Haverweg 42, 7552 
DM te Hengelo. <<< 

27 mei         

Mini cruise 

Dialoog * Jaargang 18 * Nummer  1   11 20 



                                                                  

Dialoog * Jaargang 18 * Nummer 1   

MINI CRUISE OP 
DE IJSSEL 

	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 ……………………………………….. 

♦ Bijzonderheden…………………………………………………  

 12 

Er kunnen maximaal 
100 personen mee.  
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Bacteriën 
De opgang van multiresistente 

bacteriën lijkt niet te stuiten. Hij dreigt 
ons terug te sturen naar het tijdperk 
vóór de antibiotica, toen een banale 

infectie je dood kon betekenen.  

DOOR SENNE STARCKX 

Elk jaar sterven in Europa 25.000 mensen aan een 
infectie met bacteriën waartegen geen antibiotica 
meer opgewassen zijn. Daarnaast zijn er 
duizenden patiënten die zo’n infectie overleven 
door een van hun ledematen te laten amputeren. 
Vooral mensen met ernstige brandwonden lopen 
gevaar, want ze liggen vaak wekenlang met open 
wonden in een ziekenhuisbed waar ze een 
gemakkelijk doelwit vormen voor de gevreesde 
‘ziekenhuisbacteriën’. 
Volgens experts wordt de resistentie tegen 
antibiotica een van de grootste 
gezondheidscrisissen van deze eeuw. Tegen 2025 
zou ze zelfs meer slachtoffers eisen dan kanker. 
Routineoperaties zoals keizersneden, 
transplantaties, chemotherapie en het plaatsen 
van protheses worden nagenoeg onuitvoerbaar 
als de kans op infectie te groot is. 

Overheden proberen de naderende crisis te 
counteren door het gebruik van antibiotica aan 
banden te leggen, zowel in de menselijke 
geneeskunde als in de veeteelt. 
Maar zelfs als de wereld erin slaagt om het 
antibioticagebruik drastisch terug te dringen, is het 
onduidelijk of de resistentie écht onder controle 
kan worden gehouden. ‘De relatie tussen 
antibioticagebruik en de ontwikkeling en 
verspreiding van multiresistente bacteriën is niet 
één op één’, zegt microbioloog Herman Goossens 
[Universiteit Antwerpen]. ‘We weten te weinig 
over resistentievorming om betrouwbare 
voorspellingen te kunnen doen.’ 
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 Gefixeerd op antibiotica 
Daarom kunnen we maar beter nieuwe, krachtige 
antibiotica ontwikkelen als laatste 
verdedigingslinie tegen resistente bacteriën. Maar 
dat is nu net de kern van het probleem: hoe rijm je 
de ontwikkeling van een nieuw medicijn dat door 
artsen alleen als laatste redmiddel mag worden 
toegeschreven met een winstgevend business 
model? Onmogelijk, vindt de farmaceutische 
industrie, en daardoor ligt het privéonderzoek 
naar nieuwe antibiotica op apegapen. Een 
wereldwijd probleem. 
 
Vanzelfsprekend houden bacteriën zich echter niet 
aan landsgrenzen en dus komen resistente 
bacteriën overal ter wereld voor. Maar niet overal 
in dezelfde mate. In Nederland zijn artsen 
terughoudend met het voorschrijven van 
antibiotica, waardoor de kans op resistentie kleiner 
is. In landen waar antibiotica los verkrijgbaar is of 
zeer gemakkelijk wordt voorgeschreven, bestaat 
een grotere kans om een resistente bacterie tegen 
te komen. 
 
Voorkomen 
De enige manier om ervoor te zorgen dat bacteriën 
gevoelig blijven voor antibiotica, is heel 
zorgvuldig zijn in het gebruik daarvan. Artsen 
dienen voorzichtig te zijn met het voorschrijven; 
de meeste bacteriële infecties genezen spontaan. 
Voor patiënten geldt; gebruik antibiotica alleen op 
voorschrift, in de voorgeschreven hoeveelheid en 
op het juiste tijdstip, stop nooit met een 
antibioticakuur op eigen initiatief en gebruik geen 
restjes antibiotica van een ander. 
Daarnaast helpt een goede persoonlijke hygiëne de 
verspreiding van bacteriën voorkomen. Was je 
handen altijd na het bezoek aan het toilet, voor het 
bereiden van voedsel en voor het eten en na 
contact met je huisdier. In ziekenhuizen en 
verpleeghuizen worden ook maatregelen genomen 
om verspreiding van [resistente] bacteriën te 
voorkomen. Het gaat hierbij om 
hygiënemaatregelen en speciale maatregelen tegen 
de bestrijding van MRSA. 
 
Toekomst 
In het ergste geval zijn in de toekomst bacteriële 
infecties niet meer te behandelen. Zo ver is het nu 
nog niet. Zorgvuldige omgang met antibiotica 
blijft voorlopig de eerste prioriteit. Wellicht vinden 
we in de toekomst een nieuw geneesmiddel. De 
kans is groot dat bacteriën zich daar dan ook weer 
tegen wapenen. Maar zo werkt het nu eenmaal: de 
sterksten willen overleven. 

Een bacteriofaag of 
kortweg faag is een 
klein virus dat alleen 
een specifieke bacterie 
infecteert. 

Ook als er alternatieven zijn voor antibiotica, dan 
is het de moeite ze te onderzoeken. Een alternatief 
zou ook de bacteriofaag kunnen zijn.  
‘Fagen’ [bacterievreters] behoren tot de meest 
voorkomende organismen op aarde, en zijn de 
natuurlijke vijanden van bacteriën. Ze dringen 
bacteriën binnen zoals virussen dat doen bij onze 
lichaamscellen, en zijn in staat hun gastheer te 
vernietigen, ongeacht hun resistentie tegen 
antibiotica. Het zijn, kortom, rasechte 
bacteriekillers. 
 
Het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek in 
België is een van de weinige plaatsen in Europa 
waar momenteel de faagtherapie wordt 
onderzocht en soms ook wordt toegepast. 
Revolutionair mogen we de therapie niet noemen 
maar ze heeft wel alles om een krachtig wapen te 
worden in de strijd tegen multiresistente bacteriën, 
of minstens een aanvulling op behandelingen met 
bestaande antibiotica. <<< 
 

“ Gebruik antibiotica alleen op 
voorschrift, stop nooit met een kuur 
op eigen initiatief en gebruik geen 
restjes antibiotica van een ander ” 
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LID WORDEN LOONT! 

  15 Dialoog * Jaargang 18 * Nummer  1 

Nierpatiënten  
vereniging Oost          
Nederland [NON] 

Gratis naar Thema 
bijeenkomsten 

Blad Dialoog van de 
NON en lidmaatschap 

Blad Wisselwerking van 
de NVN en lidmaatschap 

Lotgenoten contact   

Uitjes, kerstbrunch etc. 
Gratis voor leden 

Patiëntenvoorlichting 

Maatjes project 
www.maatjenierpatientpredialyse.nl 

Website: www.non-twente.nl 
 

E-mail: info@non-twente.nl  of 
leo13vel@gmail.com           

Facebook: 
https://www.facebook.com/non 
twente/ 

Lidmaatschap: 19 euro per jaar 
[Door de meeste zorgverzekeraars  
wordt een lidmaatschap van een 
patiëntenvereniging vergoed]  
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Agenda  
16 december 

2018 
Kerstbrunch 

Meer informatie in de 
volgende Dialoog. 

13 oktober 2018 
Verwenmiddag  

Voor mantelzorgers, 
leden, introducee, 
verpleegkundigen, artsen 
etc. etc.  

Meer informatie in de 
volgende Dialoog. 

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

Vakantiedialyse 
Genieten van een onbezorgde vakantie in 
het prachtige Drenthe!   
Bent u dialysepatiënt en wilt u graag 
genieten van een onbezorgde vakantie in 
het prachtige Drenthe? Dialysekliniek 
Noord biedt u de mogelijkheid uw 
vakantie in de mooie provincie Drenthe te 
combineren met een uitstekende 
verzorging in een ervaren, gekwalificeerd 
dialysecentrum.   
 
Kwaliteit is de standaard en gastvrijheid 
staat voorop!   
Onze kliniek staat voor volwaardige 
dialysezorg waarbij de cliënt centraal staat. 
Kwaliteit is hier de standaard en 
gastvrijheid staat voorop.   
 
Alle voorkomende 
behandelingsmethoden  
In Dialysekliniek Noord zijn alle 
voorkomende behandelingsmethoden zoals 
HD, HF, HDF-online mogelijk. Bel ons 
gerust voor meer informatie   
of praktische vragen: 088 - 34 25 973 <<<  
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DRENTHE 
8 maart 
World 
Kidneyday 
We staan met een 
stand met 
informatie-
materiaal in de hal 
van de 
ziekenhuizen en 
delen flyers uit. 

Voor uw agenda 
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Naam: Harry Nijkamp 

Leeftijd: 65 jaar. 

Partner /Kinderen: Ik ben getrouwd met Mirjam 
en we hebben 2 kinderen, een meisje en een jongen 
Kim en Tom.  

Muziek: De muziek die ik mooi vind, is rock pop, 
country blues en popmuziek.  
 
Films / TV: Ik kijk regelmatig films en dan het 
liefst natuurfilms en ik ben gek op comedy. Sport- 
programma’s volg ik veel op TV en verder natuur 
reportages en talkshows.  
 
Boek /Magazine: Ik lees weinig boeken en als ik al 
een boek pak, dan moet het een boek zijn met 
mooie foto’s en verhalen over auto’s.  
 
Sport: Ik ben gek op voetbal en volleybal.  
 
Favoriete app: Ik heb geen favoriete app.  
 
Hobby’s: Ik mag graag klussen, verder hou ik van 
wandelen in het bos en gaan we vaak in het 
buitenland op vakantie.  
 
Grootste ergernis: Ik erger me niet zo snel. Daar 
heb je niets aan.  
 
Dieptepunt: Dat ik ziek geworden ben in 1984.   
 
 

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

Wilt u ook meedoen? 
Stuur dan een mail naar 

info@non-twente.nl 

18 VRAGEN AAN 
HARRY NIJKAMP 
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Foto gemaakt door Harry Kampinga 
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Hoogtepunt: Mijn hoogtepunt in mijn leven vind ik 
mijn hele gezin, mijn vrouw, mijn kinderen 
kleinkind en natuurlijk mijn transplantatie.  
 
Spijt van: Of ik ergens spijt van heb, zou ik niet 
weten. Het leven is zoals het is, gewoon accepteren.  
 
Blij van: Ik word blij als ons gezin gelukkig is.  
 
Wens: Dat ik nog een aantal jaartjes mag genieten 
van alles wat er om mij heen is.  
 
Trots op: Mirjam en mijn gezin, voor alles wat we 
bereikt hebben, ondanks alle ups en downs.  
 
Wat is het vervelends aan het nierpatiënt zijn: De 
confrontatie van het ziek zijn.  
 
Wat vind je juist fijn aan het nierpatiënt zijn? Het 
lotgenoten contact.  
 
Wil je nog iets vertellen wat niet aan de orde is 
geweest?  Blijf altijd zoveel mogelijk jezelf en geniet 
van de dingen die wel kunnen.  
 
Noot redactie: Harry is jarenlang penningmeester 
bij de NON geweest. In maart 2018 gaat hij daarmee 
stoppen. Harry… bedankt voor alles. <<< 
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Zomertijd 

 
Sinds wanneer bestaat de 
zomertijd? 
De eerste persoon die sprak 
over de invoering van de 
zomertijd was de Nieuw-
Zeelandse George Vernon 
Hudson. Hij stelde voor om de 
klok twee uur vooruit te zetten, 
om zo de tijd aan te passen aan 
het ritme van de mens. Het 
duurde echter tot 1916, tijdens 
de Eerste Wereldoorlog, 
voordat het daadwerkelijk werd 
doorgevoerd. Het Duitse 
Keizerrijk stelde deze toen in. 
Duitsland had daarmee de 
primeur, waarna Nederland en 
Engeland volgden.  
 
Waarom bestaat de zomertijd? 
Omdat de oorlog duur was, 
bedacht Duitsland een plan om 
kolen te besparen. Door de klok 
een uur vooruit te zetten, waren 
er minder kolen nodig om 
elektriciteit op te wekken. In 
1946 werd die maatregel  

Waarom zomertijd, 
waarom eigenlijk? En 

hoelang nog? 

teruggedraaid, maar in 1977 
zorgde de wereldwijde oliecrisis 
ervoor dat hij opnieuw werd 
ingesteld. Ook toen was de 
reden energiebesparing. 
 
Zijn er nog andere voordelen? 
Uit diverse onderzoeken blijkt 
dat er naast de energiebesparing 
ook nog andere voordelen zijn 
van de zomertijd. Zo zou 
de criminaliteit afnemen door 
de langere lichte periode 's 
avonds, zouden er 
minder verkeersdoden vallen 
als we hem ook tijdens de 
winter zouden handhaven en 
zou het toerisme bevorderen. 
Onder meer omdat mensen 
langer op terrassen blijven 
zitten. Voor de voorstanders 
genoeg reden om hem te 
handhaven. 
 
Is de zomertijd wereldwijd? 
Nee, lang niet alle landen doen  

mee met de zomertijd. Zo blijft 
de klok in onder meer China en 
Rusland onaangeroerd, terwijl 
op het Australische Lord Howe 
Island de wijzers slechts een 
halfuur vooruit gaan. Ook 
verschilt de datum waarop de 
klok eventueel vooruit wordt 
gezet. 
 
Waarom is er zoveel kritiek? 
Het nee- kamp baseert zich op 
studies die de schaduwkanten 
van de zomertijd aantonen. Zo 
zou hij negatieve effecten 
hebben op de gezondheid, 
omdat hij het bioritme verstoort 
en daardoor indirect meer kans 
geeft op hartaanvallen en 
beroertes. 
 
Ook zorgt het voor gemiste 
afspraken en verwarring, 
omdat vaak onduidelijk is of de 
klok nu voor- of achteruit moet. 
Als het aan de Actiegroep Stop 
de Zomertijd ligt, is de 
komende zomertijd dan ook de 
laatste keer dat we de klok 
verzetten. Deze overhandigde 
vorig jaar een petitie om een 
einde te maken aan de 
zomertijd. De Europese 
Commissie onderzoekt 
momenteel de effectiviteit 
ervan. <<< 
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Een	Faag	verhaal	

�                                                                  
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Column		

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

Column 

“Bacteriofagen zijn 
virussen die de 
bacterie 
binnendringen, zich 
daar 
vermenigvuldigen 
en zo de bacterie 
laten ontploffen”  
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Alle lof voor Antoinette Hertsenberg. Ze zoekt 
het toch maar allemaal uit met haar programma 
Radar en nu weer met haar nieuwe programma 
dokters van morgen / zorg.nu  
 
In één van haar afleveringen filmt ze een patiënt 
die doodziek is omdat hij resistent is voor 
antibiotica. 
In Rusland en Georgië gebruiken ze geen 
antibiotica, maar bacteriofagen. 
Deze zijn gelijktijdig ontdekt in het begin van de 
twintigste eeuw, maar omdat er in het Oostblok  
minder informatie en geld voor onderzoek was 
heeft men er daar voor gekozen om de  
bacteriofagen verder te ontwikkelen. Men heeft 
daar inmiddels fagenbanken met honderden 
fagen opgezet, waar men kan testen welke faag 
moet worden ingezet om die specifieke bacterie te 
kunnen doden. 
 
Een faag kan namelijk maar één type bacterie 
doden, hetgeen een nadeel lijkt ten opzichte van 
onze antibiotica, waarvan vooral  de 
breedspectrum meerdere types bacteriën kan 
doden.  
Een bacterie evolueert voortdurend en kan op die 
wijze resistent worden. Bij fagen kan dat niet. 

Bacteriofagen zijn virussen die de bacterie 
binnendringen, zich daar vermenigvuldigen en zo 
de bacterie laten ontploffen en dan vervolgens 
elders in het lichaam op zoek gaan naar 
soortgelijke bacteriën totdat al deze bacteriën zijn 
opgeruimd. De andere bacteriën bijvoorbeeld die 
van de darmen worden met rust gelaten, hetgeen 
een voordeel is ten opzichte van antibiotica.  
Daarmee kunnen deze fagen voor veel mensen die 
worstelen met een resistente bacterie het laatste 
redmiddel zijn.  
 
In Nederland dient nog veel onderzoek gedaan te 
worden voordat goedkeuring en vergoeding 
zullen zijn geregeld. In België is in beperkte mate 
behandeling mogelijk en verwacht men binnen 
een jaar fagen via de apotheek te kunnen leveren. 
Ook in Polen is een instituut waar fagen worden 
ontwikkeld en waar behandeling mogelijk is.  
 
Voor meer informatie zie: 
https://zorgnu.avrotros.nl/.../een-behandeling-met-
bacteriofagen-hoe-pak-je-dat-aan/  
https://mens-en- 
gezondheid.infonu.nl/diversen/184848-bacteriofaag-
behandeling-en-fagentherapie-<<< 
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SLECHTER     

“ Slechter horen ontstaat 
niet van de ene op de 
andere dag; heel geleidelijk 
aan wordt het gehoor 
minder. Dat is ook de reden 
dat veel mensen niet eens 
in de gaten hebben dat ze 
hoorproblemen hebben”  

Geleidelijke achteruitgang 
Mensen hebben niet altijd in de gaten dat hun gehoor 
achteruit is gegaan. Het is vaak de omgeving die hen 
erop wijst. Gehoorverlies gaat meestal heel geleidelijk. 
Vanaf het dertigste jaar gaat het gehoor achteruit door 
een langzame veroudering van het hoor- zintuig, bij de 
een sneller dan bij de ander. Mensen wennen eraan dat 
ze niet meer alles horen, zeker doordat de hersenen 
zelf de manco’s invullen. Als je maar de helft verstaat 
van wat wordt gezegd, bedenk je voortdurend wat de 
meest logische inhoud zal zijn.”  
 
Wie weet dat z’n oren niet meer tiptop zijn, zoekt als 
hij iets moet bespreken met een collega een rustige 
kamer op met weinig nagalm en spreekt met een 
vriend af in een rustig restaurant in plaats van in een 
eetcafé. Maar weet je dat niet, dan kom je niet op het 
idee om maatregelen te nemen. En dan ben je aan het 
eind van de dag doodop, heb je barstende koppijn of 
slaapproblemen. “Een niet-onderkend hoorprobleem 
kan allerlei klachten geven, die je ook van te veel stress 
kunt krijgen. Mensen wijten die klachten vaak aan hun 
leeftijd of aan het moderne leven, dat steeds hectischer 
wordt, of aan de steeds slechtere akoestiek van 
gebouwen.  
 
Confrontatie 
Zelfs als mensen voor een onderzoek bij ons komen en 
er dus op voorbereid zijn dat hun gehoor mogelijk 
verminderd is, blijven ze vaak ontkennen. Sommigen 
zijn echt stomverbaasd als ik ze met de resultaten van 
hun hoortest, het audiogram, confronteer. Maar als ze 
dan zien hoe groot de gehoorschade is, kunnen ze er 
niet meer omheen. Dat kan heel confronterend zijn.” 
Hoeveel mensen gehoorverlies hebben zonder het te 
weten, is niet precies bekend. Dreschler: “Uit 
onderzoek van TNS NIPO, in opdracht van de 
Nationale Vereniging van Slechthorenden, blijkt dat   
 

HOREN 
ruim 1,6 miljoen Nederlanders gehoorverlies hebben. 
Slechts eenderde van hen draagt een hoortoestel. En ik 
durf de stelling wel aan dat er achter de cijfers van 
mensen die vervroegd stoppen met werken vanwege 
een [dreigende] burn-out, heel wat verborgen 
gehoorverlies schuilgaat. Omdat ze zelf niet 
weten dat er iets aan hun gehoor mankeert en de 
bedrijfsarts er ook geen oog voor heeft.” 
 
Overweldigend geluid 
Anneke schrok even toen ze haar hoortoestel indeed in 
de winkel. “Het geluid was zo overweldigend, dat ik 
me ineens realiseerde wat ik al die tijd heb moeten 
missen. Ik moest even tot mezelf komen. Nu ben ik er 
blij mee, vooral omdat ik er een beetje mee kan spelen 
– ik draag ze niet altijd. Wel als we met de hele familie 
aan tafel zitten, zeker in het huis van mijn dochter. 
Daar is het vrij leeg, modern en daardoor klinkt alles 
nogal hol en hard. 
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                                                                  Keurmerk audiciens 
Veel audiciens bieden gratis en vrijblijvend hoortesten 
aan. Om er zeker van te zijn dat de audicien een 
kwalitatief goede test afneemt, deze juist interpreteert 
en doorverwijst naar de kno-arts of een audiologisch 
centrum als dat nodig blijkt te zijn, kunt u 
tegenwoordig vertrouwen op het StAr-keurmerk. 
Alleen audiciens die zich aan de zogeheten Veldnorm 
houden, mogen dat keurmerk voeren. U vindt het 
keurmerk bij vrijgevestigde audiciens en ook bij hoor-
speciaalzaken van de grotere winkelbedrijven. 
 
“Ook als u voor een gehoortest naar de huisarts bent 
gegaan [er kan ook oorsmeer in uw oren zitten] en uw 
oren hebt laten testen bij een kno-arts, is het raadzaam 
het hoortoestel te kopen bij een audicien met het StAr-
keurmerk, zegt Wouter Dreschler, die nauw betrokken 
was bij de totstandkoming ervan. “Er zijn nog altijd 
audiciens die de verkoop van hoortoestellen te veel als 
puur handel zien, geen goede testen gebruiken, geen 
goed gekwalificeerd personeel in dienst hebben of het 
er ‘even’ bij doen in hun optiekzaak. 
Maar het gaat niet om de apparatuur alleen, zoals bij 
tv’s en stofzuigers, het gaat om technisch hoogstaande 
apparaten die precies op het gehoor en de leefsituatie 
van de gebruiker moeten worden afgesteld. Dat 
keurmerk was dus hard nodig.”  
Bron: Plusmagazine. <<< 
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MAGAZINE 
 
MST heeft een magazine gemaakt waarin 
het MST Zorgprofiel beschreven staat. Het 
magazine ‘Topzorg in een topklinische 
omgeving’ beschrijft de speerpunten en 
speciale aandachtsgebieden van het 
zorgaanbod van MST. 
 
MST biedt naast basiszorg een uitgebreid 
palet aan topklinische zorg aan inwoners 
van Twente, maar ook ver daarbuiten. 
Daarbij gaat het onder andere om 
cardiologische expertise, diagnostiek en 
behandeling van maagdarm ischemie en 
bepaalde hoogcomplexe oncologische zorg. 
Als één van de elf traumacentra staat MST 
24/7 klaar om patiënten met ernstige 
trauma’s, ook uit Duitsland, te kunnen 
behandelen. 
 
Naast een beschrijving van onze unieke zorg 
wordt in het magazine aandacht besteed aan 
de voordelen voor de patiënt, 
wetenschappelijk onderzoek, 
samenwerkingen en de ambitie voor de 
toekomst. Bekijk het magazine ‘Topzorg in 
een topklinische omgeving’ op de website 
van het MST. <<<  
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NVN	viert	40	jarig	bestaan 

 

We halen regelmatig een artikel, 
dat misschien interessant is 

voor u, van de website 
www.niernieuws.nl 

 

Niernieuws 
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Een indrukwekkend relaas. Professor Gerjan Navis van 
het UMCG benadrukte later dat medici veel kunnen 
leren van patiënten en dat haar focus de komende jaren 
gericht zal zijn op onderzoek naar gezond eten om het 
lichaam van nierpatiënten zo vitaal mogelijk te houden.  

Na een heerlijke lunch vond een bijzonder moment 
plaats. De burgemeester van Ede reikte onder toeziend 
oog van alle aanwezigen een Koninklijke 
onderscheiding uit aan vrijwilliger Mw. Anja van 
Heuvelen voor haar jarenlange inzet voor 
nierpatiënten. Zij werd gelauwerd tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding droeg 
zij op aan alle vrijwilligers van de NVN en haar 
partner. 'Zonder jou had dit [haar werkzaamheden] niet 
gekund'.  

Na de afscheidsrede van Hans Bart verlieten de gasten 
de Prodentfabriek met een gratis boek van zijn hand, 
getiteld 'Hoe gaat het met je?' waarin hij het ontstaan en 
de toekomst van de patiëntenbeweging beschrijft. De 
patiëntenbeweging wordt tegenwoordig gezien als 
'countervailing power' die tegenwicht moet bieden aan 
de dominante partijen in de zorg: zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars. Een boek dat tot nadenken stemt 
over de rol van de patiënt[en beweging] in de 
gezondheidszorg. <<< 

Op zaterdag 25 november heeft de Nierpatiënten 
Vereniging Nederland [NVN] haar 40-jarig bestaan 
gevierd. De Prodentfabriek in Amersfoort stond de hele 
dag in het teken van dit heugelijke feit. De festiviteiten 
begonnen om 11:00 uur en werden afgesloten om 16:00 
uur. 

De dag begon met een welkomstwoord van NVN-
voorzitter Jan van Cruchten. Hij vertelde onder andere 
dat de NVN initieel is ontstaan voor en door 
dialysepatiënten. Daarna konden de in groten getale 
aanwezige leden kiezen uit diverse workshops. 
Hanneke Groenteman was de dagvoorzitter en leidde 
gedurende de dag twee 'Lagerhuisdebatten'. Daarin 
werden prikkelende stellingen besproken tussen voor- 
en tegenstanders van uitspraken als 'De huisarts weet te 
weinig af van nierziekten' en 'Mensen uit mijn 
omgeving begrijpen niet wat een nierziekte inhoudt'. 
Verder konden de aanwezigen deelnemen aan een 
workshop van de beroemde tv-kok Pierre Wind, die 
heerlijke 'niervriendelijke' hapjes maakte en de 
aanwezigen uitnodigde mee te koken.  

Gedurende de dag konden nierpatiënten en hun 
partners/mantelzorgers ook diverse TEDX-
voordrachten beluisteren. Nierpatiënt Henny van Houts 
vertelde hoe zij van de dialyse afraakte door een 
specifiek dieet te volgen. 

Door Brenda de Coninck  
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Nieuws van de 
NVN en 

Nierstichting 

Nierdonatie bij leven 
Op de website www.nierdonatiebijleven delen nier-donoren en 
transplantatie patiënten hun ervaringen en krijgt u ondersteuning bij 
het proces voorafgaand aan nier-donatie bij leven.  
 

Meld problemen met medicijnen 
Loopt u tegen problemen aan bij het bestellen, verkrijgen of 
gebruiken van medicijnen voor uw nierziekte of niertransplantatie? 
De NVN is een Meldpunt Medicijnen gestart. 
 
Betere dienstverlening 
Met het Meldpunt Medicijnen brengen wij problemen met 
medicijnen in kaart. En als wij veel meldingen over een 
bepaald medicijn binnenkrijgen, kunnen wij actie ondernemen. Denk 
aan het aanspreken van zorgverzekeraars, artsen, apothekers en hun 
beroepsverenigingen of de landelijke politiek. Ons doel is een betere 
dienstverlening door artsen, apothekers en zorgverzekeraars aan de 
patiënt. 
 
Hoe gaat het in zijn werk? 
Meld uw probleem door het beantwoorden van onze korte 
vragenlijst NVN Meldpunt Medicijnen. Wij verwerken uw melding 
anoniem. <<< 
 

Agenda:  
 
27 januari: Vakantie-festival 
Nieuwegein 10-15 uur.  
Zie website: www.nvn.nl 
 
8 maart: World Kidney day  
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Ouderen moeten van de 
slaappillen af. 
Gebruik leidt jaarlijks nog 
altijd tot duizenden valpartijen 
en botbreuken, waarschuwt 
een hoogleraar medicatie-
veiligheid. 
 
Slaappillen, benzodiazepines 
genaamd, maken ouderen suf 
en wankel op de benen, 
waardoor ze hun evenwicht 
kunnen verliezen en met 
botbreuken in het ziekenhuis 
belanden. Bij de zevenduizend 
65-plussers die jaarlijks na zo'n 
valpartij worden opgenomen, is 
de grootste boosdoener 
slaapmedicatie.  
 
Dat blijkt uit nieuw onderzoek 
naar medicatieveiligheid, dat is 
uitgevoerd onder leiding van 
het Erasmus MC. De 
slaapmedicijnen worden te snel 
voorgeschreven door huisartsen 
en [verpleeghuis] artsen, leiden 
tot ongelukken en kunnen na 
twee weken al verslavend zijn, 
zegt onderzoeker en hoogleraar 
medicatieveiligheid Patricia van 
den Bemt aan het academische 
ziekenhuis in Rotterdam. 

In de ban 
De hoogleraar wil de slaappil in 
de ban. ,,Artsen, schrijf ze niet 
langer voor, maar zorg voor 
een goede voorlichting over 
beter slapen'', zegt ze. Ook het 
Trimbos Instituut waarschuwt 
voor de gevaren van 
slaappillen. De Nationale Drug 
Monitor wijst op een onderzoek 
in Canada waaruit bleek dat het 
slikken van slaappillen met een 
derde afnam door patiënten 
educatie.  
 
Sinds 2009 zit de vergoeding 
van benzodiazepines niet in het 
basispakket. Daardoor daalde 
het gebruik al met een kwart. 
Maar nog altijd slikken 1,7 
miljoen Nederlanders deze 
geneesmiddelen, onder wie 580 
duizend 65-plussers. 
Gemiddeld neemt een 
gebruiker 180 tabletten per jaar, 
blijkt uit cijfers. De hoogleraar: 
,,Hoe ouder je wordt, hoe 
slechter je slaapt. En daar 
kunnen veel mensen niet mee 
omgaan, zeker als ze overdag al 
zoveel tijd hebben. Dan is een 
pilletje snel genomen.'' 

Alleen bij hoge nood 
Het Nederlands Huisartsen 
Genootschap [NHG] erkent het 
probleem, maar vindt 'het te ver 
gaan' om de pillen in de ban te 
doen. ,,Kortdurende 
slaapmedicatie kan een patiënt 
net uit een dip trekken'', zegt 
een woordvoerder. De NHG 
scherpte zijn richtlijn in 2014 
aan. Hierin staat dat huisartsen 
de slaappillen alleen zou 
moeten uitschrijven bij hoge 
nood, en dan een paar dagen of 
tijdelijk elke derde nacht of 1 
keer per week.  
 
Het Erasmus MC deed 
onderzoek in opdracht van het 
ministerie van 
Volksgezondheid. Het 
ministerie probeert het aantal 
ziekenhuisopnames na 
problemen met medicatie al 
jaren tevergeefs terug te 
dringen, maar het aantal steeg 
van 39 duizend mensen in 2009 
naar 49 duizend in 2013.  
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Voorlichtingsmateriaal 
Afgelopen jaar onderzocht Het 
Instituut voor Onderzoek naar 
Leefwijzen & Verslaving in acht 
huisartsenpraktijken hoe 
patiënten hun slaapmedicatie 
het beste kunnen afbouwen. Ze 
kregen voorlichtingsmateriaal 
opgestuurd, gingen op gesprek 
en hielden in dagboekjes hun 
afbouwschema bij. Hoewel het 
onderzoek nog niet afgerond is, 
constateren de onderzoekers 
dat weinig mensen lijken te 
stoppen.  
 
Afkicken is moeilijk, stelt ook 
slaapdeskundige Hans 
Hamburger van het Amsterdam 
Slaap Centrum in het Boerhaave 
MC. ,,Slaappillen onderdrukken 
de droomslaap. Wanneer je 
stopt, komen die dromen 
heviger terug. Daar worden 
mensen angstig van en nemen 
gauw weer een pilletje.'' 
 
Volgens hem geven de 
benzodiazepines de gebruiker 
wel het gevoel dat ze 
doorslapen, maar winnen ze 
hooguit twintig minuten extra 
slaaptijd. Ouderen zouden er 
beter aan doen veel te bewegen, 
regelmatig te eten, minder 
alcohol te drinken en belangrijk: 
overdag geen dutjes. ,,Die tijd 
wordt genadeloos van de 
nachtrust afgetrokken.''  
Bron: AD.nl <<< 
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Geschreven door Marijke Venhuis 
 
Als je alles moet afgeven wat je het meest liefhebt, 
dan is er geen gister, geen vandaag 
en geen morgen meer. 
Dan is er geen tijd meer  
Dan is er alleen heimwee 
Alles wordt dan heimwee...          
  
Zondag 5 nov jl. hebben wij weer alle overleden dialyse patiënten 
van het afgelopen jaar, van het MST herdacht. 
In aanwezigheid van de nabestaanden, dialysepersoneel, 
doctoren en de patiëntenvereniging NON zijn de namen nog 
eens nadrukkelijk genoemd. 
 
Elk jaar treft ons, hoe via gedichten, teksten, muziek, de 
prachtige klarinet en een overweging, de aanwezigen geraakt 
worden. Samen herdenken is waardevol. 
Samen verdriet een stukje meedragen is warm. 
Maar luisterend naar de overweging: Verdriet is grillig 
Elke dag anders. 
Tevens kan er in een enkel woord of handdruk zoveel troost 
liggen, dat je als rouwende weer ietsjes verder komt. 
Ook kunnen er in een enkel lied of muziekstuk zoveel 
herinneringen naar boven komen...  
Diep getroffen ben ik elk jaar, door de inzet op dit gebied van ons 
dialysepersoneel. 
Een extra inspanning naast hun steeds drukke wordende taken in 
de verpleging. Dikke pluim! 
Ook voor Erik Koster, die elk jaar de overweging verzorgd, zó 
treffend, zó herkenbaar. 
  
Centraal staat natuurlijk het Rozenritueel. 
Bij elke roos een kaartje, geschreven door de nabestaande. 
De rozen werden één voor één, na het afroepen van de naam, in 
een vaas geplaatst. Een emotioneel moment. 
Bij het verlaten van de zaal, krijgt iedereen een zakje Vergeet-mij-
nietjes. 
 
Ook het MST draagt haar steentje bij, met goed verzorgde tafels 
met koffie/thee/krentewegge/cake en fris. 
Nog even contact maken met mede lotgenoten, de verpleging of 
de dokter. 
Een prima afronding van een intensieve tijd in het MST. 
Iedereen nogmaals bedankt voor jullie geweldige inzet! <<< 
  
 

HERDENKINGSDIENST  
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THEMADAG 
Chronisch ziek…wat kun je zelf                 
Foto impressie 11 -11 -2017 
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Foto’s gemaakt door Harry Kampinga 
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SKB,                          
Beste ziekenhuis van 

Nederland 
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Nog 
even dit! 
 

Vacature 
Penningmeester 

Taakomschrijving 
penningmeester:  

-Contributie incasseren 
-Aanmaningen versturen 
-Machtiging incasso naar 

nieuwe leden                                                                                                        
-Opstellen en presenteren 

jaarrekening                                                                                                         
-Opstellen begroting                                                                                                                                          

-Aanvraag subsidie bij 
Nierstichting 

Vacature 
voorlichter 

Taakomschrijving 
voorlichter:                                      

-Voorlichting tijdens                                                                                                                               
- Donorweek                                                                                                                                                    

- World Kidneyday                                                                                                                                           
- Dag van de Zorg en bij 

scholen, instanties en 
doelgroepen. 

[Als u een van deze taken op 
u wilt nemen, maar liever 

niet in het bestuur wilt zitten, 
dan is dat ook mogelijk]. 

Hebt u belangstelling, neem 
dan contact op met: Leo 

Velthuis, e-mail: 
leo13vel@gmail.com of           

tel: 0651262161 <<< 

SKB, Keurmerk Seniorvriendelijk 
ziekenhuis 

Voor de tweede keer heeft SKB het keurmerk Seniorvriendelijk 
ziekenhuis ontvangen. “Wij zijn trots op onze medewerkers en 
vrijwilligers. Iedere dag staan zij klaar om de best mogelijk zorg en 
diensten te leveren. Het keurmerk is naast een bevestiging dat we 
uitstekende zorg leveren, ook een verdere stimulans om de zorg en onze 
gastvrijheid continu te blijven verbeteren”. 

Specifieke zorg voor ouderen 
Het keurmerk is vooral zo belangrijk omdat oudere patiënten en hun 
naasten weten dat de voorzieningen en zorg in ons ziekenhuis goed zijn 
geregeld en aangepast aan de wensen en de behoeften van kwetsbare 
ouderen. Wanneer patiënten met ontslag gaan, worden er afspraken over 
de zorg gemaakt, zodat de patiënt - thuis of in een zorginstelling - 
verzekerd blijft van de juiste zorg. Ook zijn er verpleegkundigen met 
aandachtsgebied palliatieve zorg. Zij bieden zorg en ondersteuning in de 
laatste levensfase. <<< 

Bij de beoordeling werd onder meer gekeken naar welke ziekenhuizen 
het meest rekening houden met de patiënt en waar de zorg veilig en up-
to-date is. Gegevens komen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
en het Zorginstituut Nederland, en zijn wettelijk verplicht aangeleverd 
door de ziekenhuizen. Het zijn de kwaliteitsmaten die ziekenhuizen en 
artsen zelf afspraken met inspectie, verzekeraars, patiëntenorganisaties 
en Consumentenbond. 

Vacature 
webmaster 
Taakomschrijving 

webmaster:                                     
- Bijhouden website en 

Facebook                                         
-Ongeveer 1 uur per week 
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Juridisch Advies & Incassobureau 

 H. Bloemhof 
         “Beatus qui prodest, quibus potest” 

 

Touwbaan 62  Postbus 470    Website: www.vincam.nl 
7607 EA Almelo  7500 AL Enschede   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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Ontwerpbureau Letink 
Design | Creatief in 
techniek 
https://www.letink.nl/ 
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ISO	9001:2008.

Old	Bridge,	20300	Loutraki,	Greece	-	Tel:	0030	27440	69520,	Fax:0030	27440	69423,	e-mail:infohd@rontis.com	-	www.rontishd.com
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