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woorden namens het bestuur
Gelukkig zijn de versoepelingen begonnen. We waren er allemaal
aan toe. Ondanks dat het in allerlei opzichten een vreselijk
ingrijpende periode was, zaten er ook voordelen van het leven in
coronatijd.
Veel Nederlanders hebben het afgelopen jaar het wandelen
ontdekt en enorm genoten van het prachtige Nederland.
Bovendien is de beweging ook goed voor je gezondheid.
Veel mensen werkten thuis waardoor stilstaan in een file iets uit
een vorig leven leek. Vele hopen dat zij in de toekomst ook vaker
thuis kunnen blijven werken.
Feestjes en etentjes waren er niet, dat is saai, maar ook rustig en
overzichtelijk. Er ontpopte zich een levensader in de buurt waar
iedereen met zelf meegebrachte drankjes op anderhalve meter
afstand het gezellig maakte.
Zo organiseerde mijn 8 jarig overbuurmeisje een bingo. Allemaal
veilig voor onze eigen voordeur. Leuk muziekje erbij en wat was
het gezellig in ons anders zo stille straatje.
Ook bracht zij regelmatig zelfgemaakte knutsels langs, keurig op
anderhalve meter afstand.
Kussen en knuffelen mocht niet maar dat vonden we meestal niet
erg. Wat we wel misten was het contact van onze kleinkinderen.
Ik ben me bewust dat het raar is om te spreken over voordelen van
de coronatijd, waarin zo veel mensen ernstig ziek waren en zelfs de
dood vonden. Een tijd waarin duizenden zich eenzaam voelden en
weer anderen hun baan kwijtraakten. Maar door ook de mooie
momenten te zien, hield me in deze barre tijden op de been.

Kopij

nummer 1
inleveren
vóór
10 december
Coby vd Bosch
Deiffelen 8
5235DX Den Bosch
coby@npvdb.nl

Even een heel ander voorwoord dan u gewend bent want dat we
graag wat meer feedback krijgen op ons doen en laten; dat we het
leuk zouden vinden als u een stukje voor het Nieuwsbulletin in zou
leveren; dat we het leuk zouden vinden als u de puzzel zou
inleveren; dat we het leuk zouden vinden als u laat weten of u een
recept gemaakt hebt en hoe het smaakte en dat we het zelfs fijn
zouden vinden als u op/aanmerkingen zou hebben op dit blad of
het bestuur, ja dat weet u al lang.
Verras ons dit jaar eens met heel veel kerstgroeten!

Namens het bestuur; Coby van den Bosch
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Jeroen Bosch Ziekenhuis

Overleden
Dhr. A. Cordes

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Wij wensen de nabestaanden heel veel
sterkte dit verlies een plaatsje te geven.

5223GZ 's-Hertogenbosch

Henri Dunantstraat 1

Nieuwe leden
Dhr. N.v.Nuland
Mevr. A.v.Bakel (steunlid)

Centraal nummer

073 553 20 00

Secretaresse dialyseafdeling

073 553 23 91

Poli-secretaresse

073 553 30 71

Maatschappelijk werk nefrologie

073 553 23 91

Huisartsenpost Oost Brabant

088 876 50 50

Apotheek

073 553 59 99

Ziekenhuis Bernhoven
Nistelrodeseweg 10

Het bestuur van onze vereniging stelt het zeer
op prijs als u bij een bijzondere gebeurtenis
van bijvoorbeeld een jubileum, geboorte,
feest of een overlijden,
onze vereniging wilt steunen.
U kunt dan gebruik maken van onze:

5406PT Uden

DONATIEBOX

0413 402 350

Maatschappelijk werk (Bep Princen)

0413 402 149

5371MZ Ravenstein
Centraal nummer

Nierpatiëntenvereniging ‘s-Hertogenbosch en omgeving

35
per jaar

Meld u nu aan voor

NIEUWSBULLETIN

Lokatie Uden

De Verver 1

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage

ACTIVITEITEN

0413 404 040

Dialysecentrum Ravenstein

Voor meer informatie hierover kunt u
contact opnemen met een van onze
bestuursleden.
Zie voor adressen het colofon op
de eerste pagina van dit nummer.

UITSTAPJES

Centraal nummer

€

Nierpatiëntenvereniging ‘s-Hertogenbosch en omgeving
www.npvdb.nl
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0486 417 120

De Pen Van

Een andere hobby is onze hond ‘Diego’, een boxer
van 2 ½ jaar. Hij vraagt veel aandacht en
beweging. Hiermee houd ik mijn conditie op peil.
Het is heerlijk om met hem door de uitwaarden
van de Maas te lopen en te genieten van de
natuur, daarbij lopen we vaak samen met andere
soortgenoten in een soort roedel.

Antoinette van Houdt

De rubriek "De Pen Van" is een nieuw item in ons
Nieuwsbulletin. Een lid die een stukje geschreven heeft,
geeft de pen door aan een ander lid. Op deze manier
komen zeer verschillende onderwerpen aan bod.

Verder heb ik mijn passie
gevonden in het schilderen.
Zo heb ik vorig jaar de
Kunstacademie in Arendonk
afgerond, met een
gevarieerde interesse van
abstract tot impressief.
Dit is een 5 jaar durende
opleiding waar je de
klassieke manier van
schilderen krijgt aangeleerd om later je eigen weg
te kiezen.

In het Nieuwsbulletin zag ik het leuke verhaal van

Francien Verhagen, die zo vriendelijk was om mij
de pen door te geven. Verschillende mensen
zullen me nog kennen als bestuurslid (secretaris)
van de vereniging, een taak die ik 12 jaar met veel
plezier heb volbracht waarna ik ben gestopt om
meer tijd te kunnen besteden aan mijn gezin en
hobby’s.

Om onder de mensen te komen en geïnspireerd
te blijven, ga ik op dit moment nog iedere week
een halve dag met vrienden naar een schildersen tekengroep.
Dit verhaal staat in de laatste Nieuwsbulletin van
2021. Daarom wens ik iedereen een liefdevol,
gezellig, creatief en een zo gezond mogelijke 2022
toe. Groetjes Antoinette.

Marcel en ik hebben drie kinderen, die allemaal
op zichzelf wonen en waarbij ieder gezin
inmiddels een kleine belhamel heeft. Regelmatig
mag ik oppassen op de kleinkinderen en dat kost
best wat energie, maar dat weegt niet op tegen
het plezier dat het brengt.
Vanaf mijn 19de ben ik nierpatiënt, waarna ik alle
nier vervangende therapieën heb mogen
beleven. Inmiddels draag ik voor het 7de jaar een
transplantatie nier (Fuerte), die mijn zus Yvonne
mij heeft geschonken. Dit is mijn tweede, waarbij
de vorige nier (Nienke) van mijn zus Rens mij 15
jaar heeft geholpen. We hebben de nieren een
naam gegeven, zodat we over de nieren konden
praten zonder dat iemand wist over wie we het
hadden en ik me de nier sneller eigen kon
maken. Ieder jaar vieren we de verjaardag van
mijn beide transplantatie nieren en gaan dan met
zijn zessen iets gezellig doen.
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Ik geef de pen door aan Helma van Heeswijk

PRANGENDE VRAAG

Zien

Last van vermoeidheid, weinig energie of
prikkelbaar? Ongeveer 1,3 miljoen mensen
hebben last van een winterdip.
Een winterdip is een milde variant van de
winterdepressie. Bij een winterdip komen
depressie-symptomen als sombere gedachten
nauwelijks voor.

Waarom stijgt het aantal patiënten op de
wachtlijst voor een niertransplantatie?

Wat veroorzaakt een winterdip?
De precieze oorzaak van een winterdip is niet
bekend, maar het lijkt erop dat een gebrek aan
zonlicht een rol speelt.
Zonlicht brengt via het netvlies een chemisch
proces op gang in de pijnappelklier. Deze klier in
de hersenen produceert melatonine. Mensen
met een winterdip maken dit slaaphormoon niet
alleen 's avonds aan, maar ook overdag.
Dit heeft een effect op andere hormonen, wat
weer gevolgen heeft voor de eetlust, stemming
en het concentratievermogen.

De coronacrisis had veel impact op niertransplantaties.
Het sterkst in april 2020, na het uitbreken van de
eerste coronagolf.
Het Donatie-bij-Leven-programma (DBL) werd tijdelijk
stopgezet. Over het coronavirus was namelijk nog
weinig bekend en de risico's van donatie en
transplantatie, voor zowel ontvanger als donor, waren
moeilijk in te schatten.
Daarnaast verminderde het aanbod van postmortale
nieren. Het totale aantal niertransplantaties nam sterk
af. Tegelijk besloten veel nierpatiënten zich vanwege
de coronarisico's niet op de wachtlijst te laten plaatsen,
zodat de wachtlijst niet toenam.
Bij de tweede en derde coronagolf liep het
DBL-programma wel door. Per geval bekeek men of
het verstandig was om donatie en transplantatie door
te laten gaan. Het aantal transplantaties nam weer toe,
evenals het aantal mensen dat het aandurfde om een
transplantatie te ondergaan.
In de tweede helft van 2020 bereikte het aantal
transplantaties weer ongeveer het oude peil.
In de eerste helft van 2021 gingen
capaciteitsproblemen een rol spelen.
Het coronavirus legde nog steeds een groot beslag op
zorgmedewerkers, ic's en OK's, terwijl tegelijk gepoogd
werd om achterstallige zorg in te halen. Al met al
ontstond zo een langere wachtlijst
voorniertransplantaties, dus een langerewachttijd
voor de mensen op deze lijst. Of de afname van
het aantal transplantaties heeft geleid tot extra
problemen bij nierpatiënten, bijvoorbeeld meer
sterfgevallen, valt nu nog moeilijk te zeggen.
Ook het effect van de nieuwe donorwet is onduidijk.
De invoering hiervan viel immers vrijwel samen met
het uitbreken van de coronacrisis. Wat het
komende half jaar gaat brengen, valt niet goed te
voorspellen. De transplantatiesector wil haar
inhaalslag graag voortzetten, maar dat willen de
andere zorgsectoren ook, en de zorgcapaciteit
is niet onbegrensd.

Extra vitamine D bij een winterdip?
Vitamine D zal niet helpen bij een winterdip.
Wel komt het voor dat mensen die last hebben
van een winterdip te weinig zonlicht krijgen en
hierdoor te weinig vitamine D aanmaken.
Wees dus bij een winterdip wel alert op uw
vitamine D-waarde.

Klachten winterdip
•
•
•
•
•
•

Vermoeidheid en weinig energie
Veel slapen, maar toch moe wakker worden
Trek in koolhydraten en suikers
Depressief gevoel
Prikkelbaar
Verminderde concentratie

Voorkom een winterdip
•
•
•

•
•
•

Sta op tijd op.
Ontbijt altijd, eten is ook een signaal voor het
lichaam om wakker te worden.
Ga in de ochtend naar buiten. Dan zit er meer
'blauw' in het licht, dat remt de aanmaak van
melatonine.
Sport of beujeeg in de buitenlucht.
Pak de fiets in plaats van de auto.
Eet gezond.

Bron: Magazine voor Nederlandse Transplantatie Stichting
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Covid-19
vaccinaties in Renine
In de kwaliteitsregistratie Renine wordt Covid-19
bij dialysepatiënten geregistreerd. Het doel is de
incidentie en de gevolgen voor de
dialysepopulatie in kaart te brengen. Sinds maart
2021 worden ook vaccinatiegegevens in Renine
geregistreerd. Maandelijks publiceert Nefrovisie
een rapport met een de bijgewerkte cijfers.

derde vaccinatie krijgen. Zij zullen hiertoe worden
uitgenodigd door hun behandelaar en kunnen
vervolgens bij de GGD een afspraak maken.
Ook deze vaccinatieronde zullen we in Renine
registreren.
Op woensdag 13 oktober werd een webinar over
de derde vaccinatie voor nierpatiënten gehouden.
Patiënten en zorgprofessionals konden hun
vragen van te voren indienen en deze werden
tijdens het webinar door onder meer prof. dr.
Ron Gansevoort van het RECOVAC-consortium
beantwoord. De organisatie was in handen van
Nierstichting, Nierpatiënten Vereniging Nederland
(NVN), nieren.nl, Nederlandse Federatie voor
Nefrologie (NFN) en de twee
onderzoeksverbanden ERACODA en RECOVAC.

Tot en met 13 september zijn er 896
dialysepatiënten met Covid-19 geregistreerd in
Renine. Hier vindt u een analyse van de
gegevens. In tegenstelling tot de algemene
populatie is er tot dusverre geen derde golf
waarneembaar. Van alle geregistreerde
dialysepatiënten met Covid-19 overleed ruim
20% binnen 28 dagen na vaststelling van
Covid-19. Gedurende de eerste golf lag dit op
31%. Mannen en oudere patiënten hebben een
hoger risico om te overlijden na een
Covid-19-diagnose. Dit beeld komt overeen met
de bevindingen in de algemene populatie.

Webinar gemist? Bekijk het dan via onze website
of via de site van de NVN

Renine is een enzym dat vrijgesteld
wordt vanuit de nieren als gevolg van
te lage bloeddruk en dus insufficiëntie
van de nieren.

Niertransplantatiepatiënten ontvangen een
uitnodiging voor een derde coronavaccinatie.
Een goede ontwikkeling die tegelijk ook bij veel
mensen (praktische) vragen oproept.
Zoals: Van wie krijg ik een uitnodiging?
Moet ik laten bepalen of ik voldoende
antistoffen heb? Wordt het nu wel of niet
aangeraden om rond de 3de vaccinatie
afweeronderdrukkende geneesmiddelen
tijdelijk te stoppen?

De precieze vaccinatiegraad van de
dialysepopulatie is niet bekend. Van een
aanzienlijk deel van de patiënten (41%) is de
vaccinatiestatus (nog) niet in Renine
geregistreerd. Op basis van extrapolatie van de
beschikbare data kan gesteld worden dat de
werkelijke vaccinatiegraad waarschijnlijk rond de
90% zal zijn. Hier vindt u een analyse van de
gegevens.

Vaccinatie tegen COVID-19 werkt ook bij
mensen met een afweerstoornis, maar soms
minder goed. Het is belangrijk voor deze
mensen om zich goed te laten vaccineren,
omdat COVID-19 voor hen extra risicovol kan
zijn. Bij sommige patiënten zijn twee
vaccinaties onvoldoende. Zij hebben te weinig
afweer opgebouwd.
Bij hen kan een 3de vaccinatie verbetering geven
van de immuniteit.

De cijfers zijn onder voorbehoud, omdat de
registratie nog niet compleet is. We willen de
centra vragen om zowel nieuwe Covid-19diagnoses als de vaccinaties te blijven doorgeven
aan Renine. Nefrovisie dankt alle centra voor de
extra registratie-inspanning.
Vanaf oktober kunnen dialysepatiënten een
6

Kindernefroloog in opleiding

Rik Westland

Meer inzicht in aangeboren
nierafwijking bij kinderen

Veel onzekerheid
De onvoorspelbaarheid die kleeft aan veel
aangeboren nierafwijkingen, gaat voor
gezinnen gepaard met grote onzekerheid. Zo
ook bij de ouders van Ties (2), die met vallen
en opstaan de afgelopen 2 jaar doorkwamen.
Ties is geboren met urethrakleppen, een
aandoening die zorgt voor een vernauwing
van de plasbuis waardoor schade aan de
nieren kan ontstaan. Moeder Joëlle: ‘‘Lange
tijd bleef Ties’ bloeddruk erg hoog en staken
infecties steeds weer de kop op. Deze bleken
uit zijn linkernier te komen, waarna ze de nier
verwijderd hebben. De verwachting is dat
Ties in de toekomst een donornier nodig
heeft. Aan dialyseren wil ik nog niet denken,
dat is te heftig.”

Aangeboren afwijkingen aan nieren en
urinewegen zijn de belangrijkste oorzaken
van onherstelbaar nierfunctieverlies bij
kinderen. Kindernefroloog in opleiding
dr. Rik Westland van Amsterdam UMC wil
met zes Nederlandse academische
ziekenhuizen beter voorspellen wat
aangeboren afwijkingen voor de
niergezondheid van opgroeiende kinderen
betekent.
Dit onderzoek ontvangt 1,5 miljoen euro
subsidie van de Nierstichting.
Bij 1 op de 3 kinderen die dialyse of een
niertransplantatie nodig hebben, is een
aangeboren afwijking hiervan de oorzaak.
Sinds het bestaan van de 20-wekenecho
ontdekken artsen veel van deze
aandoeningen al tijdens de zwangerschap.
Maar hoe de nierschade zich vervolgens bij
een kind ontwikkelt, is maar zelden te
voorspellen. Dat komt doordat de
aangeboren nierafwijkingen per kind erg van
elkaar verschillen.
Ook over de oorzaak van deze aandoeningen
is weinig bekend: bij slechts een klein
percentage van de kinderen vinden artsen
een genetische verklaring of spelen
omgevingsfactoren aantoonbaar een rol.

Over de aandoening van Ties is nog weinig
bekend. Joelle: “Ik hoop dat onderzoek in de
toekomst meer duidelijkheid schept,
waarmee nierschade bij kinderen te
voorkomen is. Juist ook voor andere ouders,
want de onzekerheid die dit met zich
meebrengt is slopend.”

7

Onderzoekstructuur voor de toekomst
Met het onderzoek wil Westland samen met
zijn collega’s een goede onderzoekstructuur

opzetten, waarmee zij dit soort aangeboren
afwijkingen ook in de toekomst kunnen
blijven onderzoeken. Westland: “We willen
daarnaast beter worden in het voorspellen
van nierproblemen bij aangeboren
stoornissen in de nieren en urinewegen.
Vanuit de praktijk weten wij dat afwijkingen in
het erfelijk materiaal een belangrijke rol
spelen in het ontstaan van aangeboren
nierafwijkingen. De nieren van het kind
worden al heel vroeg tijdens de
zwangerschap ontwikkeld.
Naast genetische factoren spelen ook
omgevingsfactoren rondom de zwangerschap
een belangrijke rol. Aangeboren
nierafwijkingen worden vaker aangetroffen bij
kinderen van moeders met suikerziekte of
overgewicht tijdens de zwangerschap.
Tenslotte willen we de oorzaak van de
nierafwijkingen achterhalen en een mogelijke
link tussen oorzaak en uitkomst in kaart
brengen.
Als arts wil je niets liever dan kunnen
voorspellen wat een kind en zijn ouders te
wachten staat."

consortium werken onderzoekers van
Amsterdam UMC, Radboudumc, UMC
Utrecht, Erasmus MC, LUMC en
UMC Groningen samen.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Sanne Rademaker, PRadviseur Nierstichting: via 06 46288299 /
sannerademaker@nierstichting.nl.
Video onderzoek naar aangeboren
nierafwijkingen:
https://youtu.be/0yzz_nxzWvM

Subsidie
Het onderzoek krijgt 1,5 miljoen euro subsidie
van de Nierstichting en loopt vijf jaar. In het
8

KORTE

in zijn. Om hierop voorbereid te zijn laat mijn
zus Finn nu geregeld verliezen bij spelletjes, met
onmetelijke kindertrauma's tot gevolg.

VERHALEN

'Ben jij ook de beste keeper?', vraag ik.
'Ja!' 'Hoeveel doelpunten maak ik dan als jij de
keeper bent?' 'Helemaal nul', antwoordt hij

Een verzameling korte verhalen over
gebeurtenissen uit het dagelijks leven.
Soms triest dan weer vrolijk.

vastberaden.
Het doel is zo'n net-niet-doel, maar dan letterlijk;

Slimme Finn

het doel heeft geen net. Het zijn slechts een stel
aan elkaar gelaste stangen. 'Doel' is dus, ondanks

Samen met mijn neefje Finn loop ik naar het park

zijn vier letters, een groot woord voor deze

tegenover ons huis. Finn draagt trots de bal. In

constructie.

een poging een huilbui te bedaren had ik hem
een week eerder beloofd binnenkort eens samen

Als Finn er helemaal klaar voor is, schiet ik de bal

te voetballen.

langs hem in de linkerhoek.

Daarna appte mijn zus me elke dag een

'Neehee! Zo MOET het niet!', legt Finn me in alle

audiobestandje met 'Ome Siiiiiiimmoooon,

rust uit. 'Oh sorry. Dan doe ik het even opnieuw.'

wanneer gaan wij nou voetballééén?'.

Met opzet schiet ik de bal wederom langs Finn,

Voor zijn 3 jaar heeft hij een verdomd

maar dit keer in de rechter hoek, gewoon om te

goed geheugen. Nou ja 3, eigenlijk moet ik 3 ½

kijken hoe hij omgaat met het gegeven dat hij niét

zeggen. Van hem.

de beste blijkt te zijn.

Elk half jaartje erbij heeft meer aanzien in de

'Mis!', zegt hij triomfantelijk. 'Eh, mis?', vraag ik.

belevingswereld van kinderen. Hoe anders is dat

'Hij ging toch in het doel?' 'Nee, hij ligt helemaal

bij mij.

daar!' zegt hij, wijzend naar de bal een meter of
tien verderop. ‘Ja maar hij ging toch echt in het

Toen ik 29 jaar en 364 dagen oud was, zei ik het

doel,’ leg ik geduldig uit. ‘Maar hij moet dan in het

liefste na elke zin dat ik nog een twintiger was. Ik

net, dus hij is mis,’ zegt Finn stellig.

kon er moeilijk afscheid van nemen. Zelfs als

Tja, dat is ook een manier om de beste te zijn.

dertiger durf ik nog wel eens een leugentje aan.
Maar we dwalen af.

Simon

'Ik ben de béste voetballer van de hele wereld!',
zegt Finn op bescheiden toon. Men is
tegenwoordig nogal geneigd kleine kinderen
constant te vertellen hoe goed ze in alles zijn.
Dat varieert van 'Wauw! heb je die hele beker zelf
leeggedronken?', tot 'Heb jij deze puzzel in elkaar
gezet?' of 'Ik denk dat jij de béste voetballer van
allemaal bent!'. Die laatste heeft Finn tamelijk
vaak gehoord. Dit overkomt ieder kind. Het wordt
pas een probleem als alle 'ik-ben-de-bestekinderen' voor het eerst bij elkaar in de klas
komen. Ze kunnen niet allemaal overal de beste
9
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Bananenbrood
ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KO K E N
E N

G E N I E T E N

Pompoenprutje

bereiding

aantal personen

1. Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius.
Prak de bananen in een kom tot puree. Voeg
daarna de eieren toe en meng dit door elkaar.
Daarna kan het zelfrijzend bakmeel en het
amandelmeel, de havermout, koek- en
speculaaskruiden, kardemom en kaneel erbij.
2. Rasp dan de wortels en voeg die, net zoals de
(plantaardige) melk, toe aan het beslag. Vet
een cakevorm in en giet het beslag in de vorm.
Zet het bananenbrood voor circa 45 minuten in
de oven.
3. Meng in een bakje de sojayoghurt met het
limoensap. Doe dit voor het serveren als
topping op de cake. Maak af door de
fijngehakte noten er bovenop te doen.
4. Bij gebruik van een bakblik van 18 x 27 cm
wordt de cake minder hoog en is deze in 30
minuten al gaar.

ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 rijpe bananen
3 eieren
50 g zelfrijzend bakmeel en 50 gr amandelmeel
75 g havermoutvlokken of havermout
100 ml halfvolle melk of sojamelk
2 theelepels koek- en speculaaskruiden
1 theelepel kaneel en kardemom
100 g geraspte wortel
2 handjes nootjes, fijngehakt
Voor de topping: sojayoghurt, ongezoet,
vermengd met vers limoensap

65 gr quinoa (alternatieve variant: circa 150 g
gekookte kikkererwten)
een halve flespompoen (ongeveer 450 gr)
150 gr verse bladspinazie
1 rode ui
1 blokje natriumarme groentebouillon (Damhert)
1 eetlepel olie (bijvoorbeeld olijfolie)
5 eetlepels crème fraîche
2 handjes verse koriander, snufje kaneel, snufje
peper naar smaak
1 theelepel paprikapoeder, voor extra pit
eventueel 1 theelepel cayennepeper

bereiding
1. Kook de quinoa in tien minuten in ruim kokend
water gaar met het bouillonblokje, giet af en laat
dan nog tien minuten staan.
2. Snijd de pompoen met schil en al in kleine
stukjes. Maak de ui schoon en snijd deze ook in
stukjes. Bak de pompoen en ui in een wok of
diepe koekenpan op hoog vuur in de olie. Hak
ondertussen de koriander fijn.
3. Was de spinazie (snijd deze desgewenst kleiner)
en laat de groente uitlekken in een zeef. Doe op
het laatst de spinazie bij de pompoen en ui in de
pan, verwarm kort mee totdat de
spinazieblaadjes net niet helemaal geslonken
zijn. Proef, en voeg paprikapoeder en eventueel
(cayenne)peper toe.
4. Verdeel de gekookte quinoa over twee borden,
en verdeel het mengsel van
PER PORTIE
pompoen, ui en spinazie erover.
85mg natrium
5. Strooi er gehakte koriander
1065 mg kalium
overheen en serveer met de
300 mg fosfaat
creme fraiche.
0.2 gr. zout

Let
op

Na bereiding is het
bananenbrood
slecht drie dagen
houdbaar in de
koelkast.

PER PORTIE
5gr eiwit
52 mg natrium
235 mg kalium
87 mg fosfaat
0.13 gr zout.
0.2 gr. zout

Vegetarische pasta met spinazie
en mozzarella
aantal personen
ingrediënten
•
•
•
•
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300 gram penne rigate
1 ui
2 teentjes knoflook (naar wens)
4 eetlepels olijfolie

•
•
•
•
•
•
•

•
•

1 eetlepel tomatenpuree
250 gram cherry- of snoeptomaatjes
(gewassen)
mespuntje cayennepeper
450 gram diepvries bladspinazie, ontdooid
2 theelepels Italiaanse kruiden (gedroogd)
250 gram mozzarella
versgemalen zwarte peper

bereiding
1. Mix de magere yoghurt met de fritessaus en het
kerriepoeder om kerriesaus te maken voor bij de
vis.
2. Snijd de vis in blokjes van ongeveer 5 cm.
3. Verhit het bakvet in de (frituur) pan tot 180 °C.
4. Doe de bloem in een kom. Voeg ook het
bakpoeder en viskruiden toe. Mix alles goed.
5. Voeg geleidelijk het bruisende water (water met
prik) toe. Roer alles goed tot er geen klonten
meer zijn.
6. Doe wat bloem in een zeef en bestrooi de
kabeljauw ermee tot deze goed bedekt is.
7. Dompel deze filet onder in het beslag.
8. Doe de filet meteen in de, tot 180 graden Celsius,
verhitte frituurpan. Bak deze goudbruin.
9. Laat de gebakken kibbeling uitlekken op een
stukje keukenpapier.
10. Serveer deze met de kerriesaus.

bereiding
1. Kook de penne beetgaar volgens de
aanwijzingen op de verpakking in ruim water.
2. Verwarm de spinazie apart in een steelpannetje.
3. Snipper de ui en knoflook. Verhit de olijfolie in
een wok of hapjespan.
4. Bak de uisnippers en knoflook (laat niet bruin
worden) met de cayennepeper. Bak de
tomatenpuree 1 minuut mee.
5. Voeg 2/3 van de tomaatjes en de Italiaanse
kruiden toe en bak een paar minuten mee.
Voorzichtig omscheppen
6. Voeg de warme spinazie, de penne en de overige
tomaatjes toe en schep voorzichtig om. Warm
het gerecht even door. De laatst toegevoegde
tomaatjes blijven heel.
7. Snijd de mozzarella in dikke plakken en verdeel
over het gerecht. Verwarm 1 minuut met deksel
op de pan (deksel moet de mozzarella niet
raken), zodat de mozzarella net aan het smelten
is. Bestrooi met versgemalen peper en
(belangrijk) serveer direct.

PER PORTIE
25,5 gram eiwit
0,58 gr zout
365 mg kalium
247 mg fosfaat

ingrediënten

24 gram eiwit
150 mg natrium
650 mg kalium
300 mg fosfaat
60 gr koolhydraten

Kibbeling
aantal personen

•
•
•
•
•

•

2 delen gedroogde oregano

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 deel gedroogde tijm
1 deel gedroogde majoraan
1 deel gedroogde rozemarijn
1 deel gemalen korianderzaad
2 delen gedroogd basilicum
3 delen gemalen witte peper
½ deel gemalen kurkuma
1 deel paprikapoeder
3 delen gedroogde peterselie
½ deel gemalen laurier

bereiding

ingrediënten
•
•

Om de puree wat
smeuïger te maken,
kan er een scheutje
melk aan toegevoegd
worden.

Toscaanse kruidenmix

PER PORTIE

U kunt (in het voorjaar) ook
verse spinazie gebruiken.
Was verse spinazie altijd
goed. Voeg deze dan toe bij
punt 5 en roer om, totdat
de spinazie is geslonken.
Voeg daarna de penne toe.

ruime tl kerriepoeder
2 el frituurvet

1. Meng alle kruiden goed door elkaar.
2. Bewaar de mix in een gesloten potje op een
donkere plaats.

200 gr kabeljauw
25 gr bloem + wat extra bloem voor het
paneren van de vis
60 ml bruisend water
ruime tl viskruiden zonder zout
snufje bakpoeder
2 el fritessaus
2 el magere yoghurt (of kwark)

Kant-en-klare kruidenmixen bestaan veelal voor
een groot deel uit zout. Gelukkig zijn (zoutloze)
kruidenmixen makkelijk zelf te maken!
Kijk voor meer inspiratie op
Nierstichting.nl /Kruidenwijzer
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Help mee mensen digitaal vaardiger te maken
DigiVitaler – digitale zorg dichterbij
Het kan u niet ontgaan zijn: er komen steeds meer digitale mogelijkheden voor mensen
om de eigen gezondheid te monitoren en hun zorg te regelen. Huisartsen en ziekenhuizen
moedigen patiënten aan om gebruik te maken van patiëntenportalen. En huisartsen en
specialisten gebruiken het videoconsult als digitaal alternatief voor de fysieke afspraak.
In Nederland is er een grote groep van mensen die
moeite heeft om deze ontwikkelingen bij te benen.
Bijvoorbeeld omdat ze niet goed weten waar het over
gaat, het moeilijk vinden, bang zijn om fouten te
maken of omdat ze gewoon niet weten wat ze er aan
hebben. En sommigen hebben weinig ervaring met
het gebruik van internet op de computer en apps op
tablet en smartphone.

Digitale zorg heeft duidelijke voordelen, voor de
gezondheidszorg en voor de patiënt. Maar voor
het in gebruik nemen ervan is de ontwikkeling
van de digitale vaardigheden van zorgprofessionals
en zorggebruikers onmisbaar. En het is
urgent voor de verdere ontwikkeling van onze
inclusieve samenleving. Digitalisering van de
gezondheidszorg leidt anders tot nog grotere
gezondheidsverschillen van bevolkingsgroepen.
Met het lesprogramma DigiVitaler doen we daar
wat aan: door mensen op weg te helpen, komt
digitale zorg voor hen dichterbij.

Waarom digitale zorg?
De Nederlandse bevolking vergrijst, de
beroepsbevolking krimpt en de vraag naar
gezondheidszorg neemt toe. Daarmee stijgen de
zorgkosten en komt ons zorgsysteem onder druk te
staan. Om de gezondheidszorg
toegankelijk te houden voor iedereen, verwacht
men veel van innovaties die mensen in staat
stellen om zelf hun gezondheid te kunnen
bewaken en regelen. Innovaties die de zelfregie
over de eigen gezondheid zullen vergroten:
digitale zorg.

Lesprogramma over digitale zorg
Met het lesprogramma DigiVitaler maken
mensen kennis met digitale zorg. Door korte
filmpjes en boekjes met uitleg leren ze de
mogelijkheden van digitale zorg kennen. Door
er vervolgens mee te oefenen, leren ze het ook
zelf te gebruiken. Het lesprogramma bestaat uit
diverse korte lessen.

OVERZICHT MET VOORBEELDEN

APOTHEEK.NL

CORONATEST.NL

DONORREGISTER.NL

GEZONDHEIDSAPPS

PATIËNTENPORTAAL HUISARTS

PATIËNTENPORTAAL ZIEKENHUIS

THUISARTS.NL

Hierboven ziet u een aantal tegeltjes met onderwerpen die gaan over digitale zorg.
U kiest een onderwerp door op het betreffende tegeltje te klikken. Zo gaat u naar de lesmaterialen die
gaan over het onderwerp dat u gekozen heeft b.v. videofilmpjes met uitleg en oefeningen.
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Stichting Digisterker anticipeert op digitale
ontwikkelingen in de zorg met de lancering van het
educatieve programma DigiVitaler – digitale zorg
dichterbij. Stichting Digisterker wil zo mensen op weg
helpen met het kennismaken met en gebruiken van
digitale zorg.

Jacqueline

DigiVitaler wordt onderdeel van het online educatieve
programma van openbare bibliotheken, dat onlangs
landelijk is ingekocht door de Koninklijke Bibliotheek.
De inhoud van het lesprogramma van DigiVitaler sluit
aan bij lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen in
de zorg. We verwachten daarom dat ook
zorgorganisaties op termijn een rol gaan spelen in het
onder de aandacht brengen en het beschikbaar stellen
van DigiVitaler.
Bekijk voor meer informatie de website digivitaler.nl,
neem deel aan de biebtobieb-groep DigiVitaler –
digitale zorg dichterbij of Download de DigiVitaler-flyer
Meer informatie?
Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op
via het contactformulier of bel ons: 053 – 203 00 62.

Bijna 11 miljoen mensen met
actieve keuze in Donorregister
Sinds afgelopen zomer staan alle Nederlanders die
op dat moment 18 jaar of ouder waren, geregistreerd in
het Donorregister. Nadat de nieuwe donorwet op 1 juli
2020 intrad, is iedereen die zijn keuze nog niet had
doorgegeven, aangeschreven met het verzoek dat alsnog
te doen. Veel mensen gaven daaraan gehoor, waardoor
nu bijna 11miljoen mensen (75%) met een actieve keuze
in het donorregister staan. Dat is meer dan de 57%
actieve registraties die verwacht werd.
Begin 2019 had nog maar 46% van de Nederlandse
bevolking zich actief geregistreerd in het Donorregister.
Vult iemand geen eigen keuze in dan wordt 'geen
bezwaar tegen orgaandonatie' in het register vermeld,
wat wettelijk gezien een 'ja' betekent. Dit geldt voor
25% van de bevolking vanaf 18 jaar.
De uitgebreide voorlichtingscampagne is binnen
budget gebleven en succesvol verlopen 85% van de
Nederlanders geeft aan te weten dat de nieuwe
donorwet in werking is gesteld én dat je, als je geen
keuze maakt, met 'geen bezwaar tegen orgaandonatie'
in het register komt te staan.
Nu alle Nederlanders vanaf 18 jaar in het register staan,
worden vanaf nu de mensen die 18 jaar oud worden op
maandelijkse basis via een brief gevraagd een eigen
keuze in te vullen.
Nieuw ingezetenen in Nederland worden vanaf 2024
op maandelijksebasis aangeschreven.
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Zoek hulp
bij droge ogen
‘De meeste mensen
krijgen droge ogen door
ontstoken oogleden’

Als je droge ogen hebt, denk je vast: dat hoort
erbij. Maar uist je dat droge ogen een chronische
aandoening is? Als je er niets aan doet,
verergeren de klachten en kun je problemen
krijgen met je zicht.
Daarom is het belangrijk dat je droge ogen laat
onderzoeken. een intervieuw met Jelle Vehof.
Hij is oogarts, onderzoeker en dé droge
ogenspecialist van Nederland.
Vehof: ’Over droge ogen is weinig bekend, terwijl
het vaak voorkomt en een grote impact heeft op
iemands leven. Ik doe al jaren onderzoek naar
droge ogen.
Niet alleen in Nederland maar ook in Engeland en
Noorwegen.

verspreidt over het oog en minder snel
verdampt. Als het ooglid ontstoken is, werken de
kliertjes niet goed of zijn ze verstopt.
Bij een ooglidontsteking helpt het om
dagelijks warmtemaskers op je oog te leggen en
de oogleden schoon te poetsen met een
ooglidshampoo of speciale doekjes.
Te weinig traanvocht
Een ander veelvoorkomend probleem is dat er te
weinig traanvocht wordt aangemaakt. Dat komt
vaak voor bij mensen met eenautoimmuunziekte
zoals hetsyndroom van Sjôgren, reuma of de
ziekte van Crohn. Ook hebben ouderen vaker last
van te weinig traanvocht.
Dat kan komen door leeftijd, maar ook door het
gebruik van bepaalde medicijnen. Als je door
droge ogen veel klachten ervaart, kan jouw
apotheker samen met de huisarts bekijken of
jouw medicijnen een oorzaak kunnen zijn en of
het mogelijk is deze aan te passen.

Grote gevolgen
De kans dat je ooit in je leven last krijgt van
droge, geïrriteerde en pijnlijke ogen is groot.
Een op de acht mannen en zelfs een op de vier
vrouwen krijgt in zijn of haar leven met droge
ogen te maken. Uit één van mijn Nederlandse
onderzoeken blijkt dat droge ogen een veel
grotere impact op het leven heeft dan andere
meer bekende oogaandoeningen. En heel
opvallend, zowel de mentale als lichamelijke
kwaliteit van leven is vaak ernstig aangedaan bij
droge ogen.
Meer dan bij andere vervelende ziekten zoals
migraine, COPD of het spastische darmsyndrcnn.

‘Beeldschermgebruik,
droge verwarmingslucht
en airconditioning
kunnen droge ogen
verergeren.’

Ooglidontsteking

Gevoelig voor pijn
Dan zijn er ook nog mensen die last hebben van
droge ogen doordat zij simpelweg gevoeliger zijn
voor pijn. Dat is vaker het geval bij mensen met
andere pijnsyndromen, zoals fibromyalgie,
chronische bekkenpijn en artrose. Omdat ook

Er zijn veel verschillende oorzaken voor droge
ogen. De meeste mensen krijgen droge ogen
door ontstoken oogleden.
Dat zit zo: in het ooglid zitten kliertjes die olie
afgeven zodat het traanvocht zich goed
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Ommetje

depressie en angsten een verhoogde
pijngevoeligheid veroorzaken, hebben mensen met
een mentale aandoening ook vaker last van droge
ogen.

de wandel-app van
Erik Scherder

Een operatie aan het oog
Wist je dat een operatie aan het oog de kans op
droge ogen vergroot? Na een staaroperatie heb je
drie keer zoveel kans op droge ogen dan zonder
operatie. Oogartsen staan hier te weinig bij stil.
Heb je droge ogen en moet je een oogoperatie
ondergaan? Dan is het helemaal belangrijk dat de
droge ogen eerst goed worden behandeld om te
voorkomen dat je na de operatie nog meer
klachten krijgt.

Ommetje maakt van wandelen een gewoonte
Elke dag een wandeling maken is belangrijk
voor je fysieke en mentale gezondheid.
Je krijgt meer productiviteit en energie na het
lopen van een Ommetje. Ook helpt het je te
onthaasten en verbetert het je creativiteit.
De Ommetje-app helpt je daarbij.

Zoeken naar een behandeling

Start met vrienden, familie of collega’s een
eigen wandelcompetitie of ga de uitdaging
aan tegen de rest van Nederland.
Hierdoor kan je op een leuke manier samen
wandelen, zonder dat je op de dezelfde
locatie bent. Zo motiveer je elkaar om
dagelijks een Ommetje te maken.

Droge ogen kun je niet genezen. Wel kan een
behandeling de klachten verlichten. Er wordt vaak
gestart met kunsttranen. Bij een ooglidontsteking
adviseer ik zoals gezegd het gebruik van
warmtemaskers en het poetsen van de oogleden.
Daarnaast bekijk ik of de omgeving kan worden
aangepast. Beeldschermgebruik, een
drogeverwarming en airconditioning kunnen
droge ogen namelijk verergeren. De helft van de
mensen die ik zie kan met kunsttranen en advies
uit de voeten. Voor de andere helft moeten we
verder zoeken.

>> Ommetje maakt wandelen nóg leuker,
jij houdt je hersenen gezond!
>> Elke dag een Ommetje is goed voor je
hersengezondheid
>> Wandelen geeft energie, helpt
onthaasten en verbetert creativiteit
>> Samen wandelen met vrienden, familie
of collega’s

Ik probeer dan verschillende behandelingen uit,
tot we een combinatie vinden die de klachten
voldoende verlicht.
Bijvoorbeeld antibioticadruppels of het plaatsen
van een plugje' in het oog dat het afvoeren van
traanvocht voorkomt. Soms is het even zoeken,
maar er zijn tegenwoordig gelukkig heel veel
mogelijkheden. Herken je jezelf in bovenstaand
verhaal en heb je droge ogen?
Wacht dan niet langer en ga naar een oogarts of
optometrist om je ogen te laten bekijken.

Hersenstichting presenteert

Je hebt maar één paar ogen.
Zorg er goed voor! ‘

Wandel dagelijks en
houd jehersenen fit

De Ommetje-app is
ontwikkeld met
hoogleraar
neuropsychologie
Erik Scherder.
Hij vertelt je na iedere
wandeling een
interessant hersenfeitje.

Je kunt de Ommetje-app gratis downloaden
in Google Play.

Bron: Leef Service Apotheek
Intervieuw Oogarts Jelle Vehof
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Paddenstoelen
Welke zijn eetbaar of juist giftig
Herfst, tijd om in het bos te dwalen, genietend van al die bomen die daar in de meest fantastische gouden roodtinten staan te pronken. In het natte bos, omringd door natte bladeren. En natuurlijk de tijd van
paddenstoelen zoeken. Sommige paddenstoelen blijken echter behoorlijk verraderlijk. Soms groeien
paddestoelen in een kring
Dat een paddestoel zich alleen in de herfst laat zien, heeft onder meer met het mycelium te maken, ook
wel zwamvlok genoemd. Uit dit ondergrondse schimmeldradennetwerk groeit de paddestoel. Het
gebeurt soms dat het mycelium in een ring groeit, met een zogenaamde 'heksenkring' tot gevolg. Alle
paddestoelen staan dan keurig in een cirkel opgesteld.

Aardappelbovist
Deze paddenstoel doet zijn naam eer aan, want ja, hij lijkt echt
een beetje op een pieper. Vergis je echter niet: deze paddenstoel
is giftig.
De aardappelbovist heeft nagenoeg geen steel en een ruw
oppervlak. Je komt deze paddenstoel vooral tegen op zandige
gronden.

Gewoon eekhoorntjesbrood
Alleen vanwege zijn naam al een vermelding waard: je ziet die
peuzelende eekhoorn al bijna voor zich. In aanvang is deze
paddenstoel nog bol en licht van kleur, maar naarmate hij langer
staat wordt hij donkerder en platter. Opvallend kenmerk van
eekhoorntjesbrood is de steel: die is bol en loopt naar boven
smaller toe. Gewoon eekhoorntjesbrood is een goed eetbare
paddenstoel.

Elfenbankjes
Opnieuw een paddenstoel die qua naam meteen een beeld
oproept: het elfenbankje. Deze groeit vaak op boomstronken en
bijna altijd dakpansgewijs in groepjes bij elkaar. De hoed van het
elfenbankje is waaiervormig, dun en vooral heel mooi, met
ringen in verschillende kleurschakeringen. Elfenbankjes zijn dan
ook bijzonder fotogeniek. Eetbaar zijn ze trouwens ook, maar
volgens de kenners niet bijzonder smakelijk.

Fluweelpootje
Een paddenstoel die zijn naam eer aandoet, want het pootje
heeft een fluweelachtig oppervlak. De hoed van deze
paddenstoel doet een beetje denken aan honing, zowel qua
kleur als qua uiterlijk: enigszins glanzend. Hij groeit altijd in
groepen, onder meer op loofbomen.
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Het fluweelpootje is eetbaar en wordt dan ook veelvuldig gekweekt.
Bijzonder daarbij is dat het gekweekte fluweelpootje langer, dunner
en spierwit van kleur is – een heel andere verschijningsvorm dus
dan de wilde variant.

Geschubde inktzwam
Dit is een paddenstoel die liever in het weiland dan in het bos staat.
Je herkent hem aan zijn hoge hoed met rafeltjes. De geschubde
inktzwam is in eerste instantie langgerekt en wit, maar kleurt later
zwart en vervloeit uiteindelijk. De inktdruppels bevatten sporen
waaruit nieuwe paddenstoelen kunnen ontstaan. Zolang deze
inktzwam nog helemaal wit is, is hij eetbaar.

Stobbezwammetje
Deze paddenstoel groeit in dichte groepen bij elkaar en doet dat op
stobben en stronken van loofbomen – vandaar zijn naam
stobbezwammetje. Zijn hoed heeft een kaneelachtige kleur, maar
als het erg droog is, wordt die hoed wat lichter van kleur. De hoed is
ook het eetbare deel van het stobbezwammetje en hoewel hij zoetig
ruikt, smaakt hij enigszins bitter.

Vliegenzwam
Het prachtige huisje van kabouter Spillebeen en zijn vriendjes is
ongetwijfeld een van de mooiste paddenstoelen: de vliegenzwam.
De rode hoed van de vliegenzwam is in eerste instantie bol van
vorm, naarmate hij langer staat wordt de hoed platter. Hij is vaak te
vinden onder berken en sparren. De vliegenzwam is in principe geen
eetbare paddenstoel, maar koks in Japan hebben een speciale
bereidingswijze die de toxiciteit van de paddenstoel teniet schijnt te
doen. In ons land valt de vliegenzwam onder de Opiumwet: de
paddenstoel bevat namelijk stoffen die een bedwelmend effect
hebben.
Volgens mycoloog Thomas Kuyper van Wageningen Universiteit is er maar een manier: de soorten
herkennen. Zelfs als je ziet dat de paddestoel is gegeten door andere organismen, zoals slakken, zegt dat
nog niks over de eetbaarheid. Die paddestoel kan nog steeds dodelijk zijn voor de mens.Het meekoken
van een zilveren lepel (die zwart zou worden als de paddestoel giftig is, red.) berust op een fabel.
En dan rest nog de vraag, welke paddestoelen kun je eten? Want als je de verkeerde in je mond stopt,
begin je in een gunstig geval te kokhalzen omdat ze zo vies zijn. In het ergste geval beland je in het
ziekenhuis, al dan niet in levensgevaar.

Niet zelf plukken
Het Voedingscentrum raadt trouwens af om zelf met een mandje het bos in te gaan. Voor de leek is het
namelijk lastig om giftige soorten te herkennen. Giftige paddenstoelen eten, kan zorgen voor diarree en
overgeven. In ernstige gevallen kun je er zelfs aan overlijden. Bovendien is op veel plaatsen
paddenstoelen plukken verboden.

Geniet van een heerlijke middag in het bos in de herfst maar wil je ‘s-avonds paddestoelen eten ga dan naar de
groenteman of duik de supermarkt in. Wel zo makkelijke en goed voor je gezondheid.
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Puzzels
Puzzel

Kruiswoordraadsel

Vertikaal
1. Nederlandse dichter
2. slee
3. hetzelfde
4. in eigen persoon
5. rust
6. verbrandingsrest
8. uitroep van pijn
9 inhoudsmaat
11. welke persoon
13. de klanken zuiver weergevend
15. Koninklijke Nederlandse
Automobielclub
16. drinkgeld
17. plezier
18. plaats in Overijsel
19. brandstof
21. insect
22. uiting van vrolijkheid
25. Aziaat
27. met het genoemde
29. glazen bedekking
30. Franse schilder
32. vakje

33. deel van Azië
34. gebergte in Zwitserland
37. luchtvaartmaatschappij
39. elektrisch geladen deeltje
45. vrucht
47. Scandinavische stad
49. bloem
50. leger
52. plaats in N-Brabant
54. organisatie van
olielanden
55. vis
57. verkiezing
59 verkoophuisje
61. deel van Frankrijk
65. de heer
67. gebakje
68. deel van een tafel
70. chroom
72. vervoerbedrijf
74. karaat
75. ten name
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Horizotaal
1. plaats in Spanje
5. tweetal
7. overeenkomst
10. meubel
12. stemming
14. roeivaartuig
18. uitroep van tevredenheid
20. nieuw (in samenstelling)
21. roofdiertje
23. voltooid
24. bijbelse figuur
26. rivier in Polen
28. dierengeluid
29. schrander
31. heupjicht
33. oorsprokelijk bewoner van
Peru
35. te koop
36. gelige kleur
38. vrouwelijk dier
40. hectoliter
41. inlichtingen (afk)
42. deel van een dynamo
43. lofdicht
44. soort grammofoonplaat
46. Australische struisvogel
48. klein
50. uitroep
51. verfverdunner
53. stakker
56. plaats in Duitsland
58. en dergelijke
59. stijle rots in zee
60. rivier in België
62. voedsel
63. gebied
64. plaats in Gelderland
66. botte gewoonte
67. deel van een kerkgebouw
69. koude lekkernij
71. niet voltooid
73. juist
75. opgooi
76. kunstvlucht

PRIJSPUZZEL Logo’s herkennen

Herkend u deze logo’s nu er een deel weggelaten is?

STUUR

IN EN

MAAK

KANS

Stuur deze oplossing naar: coby@npvdb.nl
of Coby van den Bosch, Deiffelen 8 5235DX,
‘s-Hertogenbosch en maak kans op een
cadeaubon.De cadeaubon voor Nieuwsbulletin gaat

naar Marja Snijder, zij was de enige die de puzzel
ingeleverd heeft. Gefeliciteerd!

Sudoku

Rebus 2

Potlood rekenen

Welke Nederlanse plaatsnamen zie je hier?
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Rebus 1

Rugzak
Voor je ‘s avonds gaat slapen

Ook dit jaar kunt u weer een
Kerst- en Nieuwjaarswens insturen die wij
dan plaatsen in het Nieuwsbulletin.
Een tekst is al voldoende,
wij maken er wel een kaart van.

doe dan eerst die rugzak af.
Volgepropt met alle spullen,
die het lot vandaag je gaf.
Echt, je moet nu eerst gaan rusten,
morgen zie je dan wel weer.
Al die nodeloze ballast,

Stuur uw wens vóór 10 december naar
coby@npvdb.nl
of
Deiffelen 8
5235DX Den Bosch

leg het even naast je neer.

Wij hopen op heel
veel wensen.
-advertentie-
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kinderen. En bedenk: hoe groter het team is
waarmee je je inschrijft, hoe meer geld je ophaalt
voor de genezing van nierziekten.
Met slimme tips die je na inschrijving van ons
krijgt, gaat dit je zeker lukken.
Programma en tv-uitzending
Naast de bijzondere wandeling langs een
sfeervolle route, word je deze avond verrast met
optredens. Ook is er een kampvuur, waar je na het
wandelen samen kunt genieten van een warm
drankje. Dit jaar zal SBS6 een televisieregistratie
maken van de Rode Loper. Deze tv-uitzending is
de volgende dag (op 28 november) te zien bij
SBS6. De presentatoren brengen in het
programma verslag uit van het evenement, terwijl
ze met ons meewandelen. Dit maakt de komende
editie extra bijzonder!

Op zaterdag 27 november organiseren wij voor
het 5e jaar de Nierstichting Rode Loper. Na de
bijzondere thuiseditie van vorig jaar, hopen we
elkaar deze winter weer écht op de Rode Loper te
ontmoeten. Komende editie reizen we voor het
eerst af naar ’s-Hertogenbosch, waar we
verzamelen bij de monumentale SintJanskathedraal. Hiervandaan maken we een
bijzondere avondwandeling door de oude
binnenstad, om het leven van nierpatiënten én
hun naasten te verlichten. Draag jij hen ook een
warm hart toe? Wandel dan mee en schrijf je
vandaag nog in!

Algemene informatie
Datum
27 november 2021
Locatie
Sint-Janskathedraal in 'sHertogenbosch
Ontvangst 18.00 uur
Start 19.00 uur
Einde 21.30 uur
Extra Optredens, warme dranken, lichtje
Kosten
€10 ( €7,50 early bird) deelname p.p.,
€30 gezinsticket (tot 6 personen) ( €25 early
bird)
Dresscode:
Rode kleding of een rood detail (geen must, wel
leuk)

Wandelen voor de genezing van nierziekten
Een nierziekte trekt een zware wissel op het leven
van patiënten. Leven met een nierziekte betekent
simpelweg: leven in de pauzestand. Daar doet de
coronapandemie voor nierpatiënten nog eens een
flinke schep bovenop. Door mee te wandelen met
de Rode Loper haal je geld op om de genezing van
nierziekten een stap dichterbij te brengen.

Wil je meer weten? Kijk dan eens bij de
veelgestelde vragen en antwoorden.
https://www.rodeloper.nl/over-de-rode-loper

Van wie verlicht jij het leven?
Mogelijk ken jij iemand met een nierziekte,
waarvan je het leven graag wilt verlichten door
mee te wandelen. Alleen óf met een team van
vrienden en/of familie. Het kan natuurlijk ook zo
zijn dat je niemand kent die aan een nierziekte
lijdt. Ook dan kun je meedoen! Je wandelt dan
voor alle nierpatiënten in ons land.
Laat je sponsoren
Voor nierpatiënten ga je op 27 november 5
kilometer wandelen. Een initiatief en prestatie die
beloond mogen worden. Vraag daarom aan
familie, vrienden en collega’s om jou te sponsoren.
Support kan soms uit onverwachte hoek komen,
denk daarom ook aan clubgenoten, buren en
ouders van vriendjes en vriendinnetjes van de
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Het zal u niet ontgaan zijn dat de Nederlandse televisie 70 jaar bestaat.
Velen van u zullen nog meegemaakt hebben dat je op woensdagmiddag
bij buren die wel tv hadden, tegen betaling naar Dappere Doddo gingen kijken.
Allemaal schoentjes uit en snaveltjes dicht.
Nu is tv niet meer weg te denken uit de huiskamers.
De tijd van vóór de televisie was óók een tijd van vóór
de centrale verwarming, de wasmachine én de
afwasmachine. Dus daardoor alleen al was je, zeker
in de winter, maar ook 's avonds in de andere
jaargetijden, veel meer in de woonkamer met z'n
allen. Je huiswerk maken, aan je hobbies werken,
vaak met een LP die we allemaal konden aanhoren,
want de smaken verschillen nogal, gewoonlijk.
En vergis je niet in de tijd die ging zitten in brieven
schrijven : de telefoon was erg duur, hing in de
onverwarmde gang, en gesprekken met landen
buiten Europa moesten aangevraagd worden, en dan
maar wachten op verbinding.. Samen de afwas doen
was hét moment van de dag, dat de kleine en grote
problemen werden doorgesproken, en dan vooral die
op het menselijke vlak: leraren en jongens.. dat werd
alleen aan onze moeder verteld, dus prima moment
als zij tot haar ellebogen in het sop stond, en jij met je
steeds natter werdende doek in de weer was - geen
of weinig oogkontakt, en dat praatte als tiener
makkelijker. Wellicht had u net als ik een zus die altijd
naar de wc moest onder het afwassen en pas terug
kwam als de vaat in de kast stond.

Later Avro's Toppop, de shows met Mies Bouwman,
de nieuwjaarsprogramma's, de landing op de maan,
de eerste buitenlandse zenders (Duitse shows met
grote showorkesten en prachtige dansparen).
Ik heb fijne herinneringen aan deze tijd, de wereld
ging voor me open, en ik las er geen boek minder om
en ook de spelletjes gingen gewoon door, dan ging de
tv uit.
Onze kinderen zijn opgegroeid met tv en weten niet
beter en er zijn nog steeds leuke dingen om te
bekijken vind ik. Natuurlijk is er veel pulp, maar jij
bent zelf de baas over de aan en uit knop!
Dus geniet van de voordelen, de tv is ook een venster
op de wereld, en er zijn programma-makers die echt
geweldige programma's maken in allerlei soorten en
maten. De spoeling is dunner geworden dat is waar.
Natuurlijk zou ik kunnen leven zonder tv, dan ga je
ongetwijfeld weer andere dingen doen, die je nu
minder of niet doet.
Maar ik geloof dat dat gezinsleven zonder tv een
beetje wordt ge-idealiseerd.
Er was ook veel verveling, en een soort van isolement,
waar nu veel leuke dingen voor zijn teruggekomen.
Ik ken veel oudere mensen die er ontzettend van
genieten naar Discovery te kijken en anders nooit de
rest van de prachtige wereld zouden zien.
Je moet de tv soms gewoon even uitzetten en met
elkaar aan tafel gaan zitten om met elkaar te praten
en die spelletjes doen.. maar hij hoeft niet perse weg!

Vroeger zonder televisie: spelletjes doen, vooral veel
kaarten, toen ik jonger was, ook ganzeborden en
mens-erger-je-niet. En natuurlijk veel naar de radio
luisteren. Wie herinnert zich niet ‘De Familie
Doorsnee’?
TV kijken deed ik voor het eerst bij een familie bij ons
in de straat die meteen de hele buurt binnen had
vanwege deze razend-spectaculaire nieuwigheid.

En wat ik nog vergeet, gezellig samen met z'n allen
naar een heerlijke film kijken. Hartstikke leuk, vroeger
samen met de kinderen onder een dekbed op de
bank met een grote zak chips en dan een leuke lachof avonturenfilm.
Samen naar een nieuwsuitzending kijken of iets heel
belangrijks wat zich elders op de wereld afspeelt.
Tijdens 9-11 hebben we met het hele gezin aan de
buis gekluisterd gezeten en hoe gruwelijk ook ,het
was goed dat we dat life konden volgen, we waren
even heel dicht bij een gebeurtenis, die we anders via
langzamere kranten of nog verder terug uit de tijd
van verhalen hadden moeten horen.

Toen de tv in huis kwam, was ik rond de tien jaar en
de hele dag tv was er toen nog niet. Het was gewoon
een andere, rustigere tijd, waarin harder en langer
gewerkt werd, en je iets meer tevreden was met wat
je had, en je zorgde er ook beter voor, want het
moest wél even meegaan....
Je koos er bewust voor om een programma te gaan
bekijken, je ging "dat" zien - niet tv aan en maar
zappen en afwachten of er iets is .....
De eerste tv in mijn ouderlijk huis, ik herinner me hoe
ik als kind genoot van allerlei jeugdprogramma's, bijv
een serie met Donald Jones erin, prachtig vond ik het.
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Bent u de dag zelf verhinderd dan graag
voor 16.00 uur afmelden
bij Marco, telefoon: 06.471.824.42

06.471.824.42
06.471.824.4
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(advertentie)

VOS Citroën

staat voor

persoonlijk advies

Terugblik webinar
en activiteiten
N.V.N.

Webinar gemist of nog eens terugkijken?
Bekijk de opnames en presentaties van
webinars, themadagen, weekenden en
andere activiteiten.
2021
• Zeldzame nierziekten 3 over cystenieren
(ADPKD)
• Coronavaccinatie, de nieuwste
overwegingen
• Lekker(s) op je bord
• Lekker in je lijf
• Zeldzame nierziekten 2 over het nagelpatellasyndroom (NPS), het syndroom van
Alport, en aHUS en C3-glomerulopathiën
(C3G)
• Online borrel 18- 35 jaar
• Hoe werkt de wachtlijst voor een
donornier?
• Overwegingen rond coronavaccinatie
• Digitale (nier)zorg: ook voor u
• Zeldzame nierziekten 1 over
urethrakleppen en de tubulaire nierziekten:
syndroom van Gitelman, Bartter syndroom,
pseudo hyperaldosteronisme (PHA),
nefrogene diabetes insipidus (NDI), HNF1B
• Getransplanteerd: een nieuw hoofdstuk?
• Hulp bij belastingaangifte
• Samen kiezen voor het beste

Met meer dan vijftig jaar ervaring met Citroën
zijn wij een Citroëndealer die alle
kneepjes van het vak kent.
Al onze medewerkers werken
vanuit de voorliefde voor Citroën.
Authentieke Brabantse gezelligheid staat
bij ons hoog in het vaandel.
In onze showroom vindt u geen gehaaste
verkoopmedewerkers met slimme praatjes,
maar goedlachse collega’s die eerst een

https://www.nvn.nl/activiteiten/terugblik-op-themadagen/

bakje koffie aanbieden

VOS

Gewoon goed.

Oude webinars kunt utevens terug kijken op onze
wensite www.npvdb.nl
Opgeven voor een webinar kan via de website
www.nvn.nl

DEN BOSCH
WAALWIJK
GENDEREN

Locatie Waalwijk | Showroom + werkplaats
Vos Zanddonk B.V. | Zanddonkweg 2, Waalwijk | 0416 33 33 21
Locatie Genderen | Showroom
Aart Vos B.V. | Genderensedijk 11, Genderen | 0416 35 11 05
Locatie Den Bosch | Showroom + werkplaats
Automobielbedrijf Vos Den Bosch BV | Rietveldenweg 58 A | 0416 33 33
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Programma
Wellicht staan er voor u webinars bij die u wilt
volgen.
Download en/of bekijken kan via NVN

Puzzel

OPLOSSINGEN

Heb je een webinar gemist of wil je het nog eens
terugkijken?
Dat kan in de Terugblik op de Maand van de
Wetenschap

Rebus 1
rebus
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Potloodrekenen

Kijk wanneer je wilt
In de Maand van de Wetenschap is er van alles te
zien, te doen en te beleven. Veel activiteiten zijn live.
Hiervoor kun je je van tevoren al aanmelden.
Maar er zijn ook video's die je kunt bekijken op een
moment dat het jou uitkomt.

Rebus 2
Lelystad
Nijmegen
‘s-Hertogenbosch

Webinars
De gehele maand oktober organiseren de
Nierstichting, NVN en nieren.nl webinars en online
bijeenkomsten. Een greep uit het aanbod: het
nefrotisch syndroom, ontwikkelingen in
transplantatie, SGLT2-remmers voor nierpatiënten
en Samen beslissen.
Meldt je aan via de Agenda van de NVN of via
Nieren.nl

Sudoku

Op 1 oktober openen we de Maand van de
Wetenschap met een online aftrap. Marja Ho-dac
(NVN) en Wouter Eijgelaar (Nierstichting) vertellen je
onder meer over het belang van wetenschappelijk
onderzoek én de betrokkenheid van nierpatiënten
daarbij.
Ook de rol van de NVN en de Nierstichting bij
onderzoek komt aan bod. Net als de wijze waarop
beide organisaties eraan bijdragen dat positieve
resultaten nierpatiënten daadwerkelijk bereiken.

Opening Maand van de Wetenschap
vrijdag 1 oktober 2021 14:00 – 15:00 uur
Webinar: Nefrotisch syndroom bij kinderen en volwassenen
maandag 4 oktober 2021 19:00 - 21:00 uur
Webinar: Beter (m)eten voor behoud van spierkracht
woensdag 6 oktober 16:00 - 17:00 uur
Niercafé: bloeddruk en seksualiteit
woensdag 6 oktober 19:30 - 21:30 uur
Webinar: Ontwikkelingen in transplantatie en het cross-over
programma
vrijdag 8 oktober 14:30 - 15:30 uur
Webinar: Hulpmiddelen bij Samen beslissen: helpen ze?
vrijdag 15 oktober 11:00 - 12:30 uur
Webinar: Ervaringen met PROMS in de zorg
vrijdag 15 oktober 14:00 - 15:00 uur
Webinar: Wat te doen tegen depressie en angst bij dialysepatiënt?
maandag 18 oktober 15:00 - 16:00 uur
Webinar: SGLT2-remmers laten nierpatiënten langer leven
woensdag 20 oktober 14:00 - 15:00 uur
Webinar: Hoe denk jij over donordieren?
woensdag 21 oktober 20:00 - 21:30 uur
Webinar: Beter model voor meer persoonsgerichte zorg
donderdag 22 oktober 2021 14:00 - 15:00 uu
Webinar: Onderzoek naar nierziekte en werk
maandag 25 oktober 2021 11:00 - 12:00 uur
Webinar: Begeleiding bij werk vanuit het ziekenhuis
maandag 25 oktober 2021 13:30 - 15:00 uur
Webinar: Hoe draagt dataregistratie bij aan betere zorg?
dinsdag 26 oktober 2021 14:00 - 15:00 uur
Webinar: Van stamcel naar kweeknier via RegMedXB
woensdag 27 oktober 2021 19:30 - 20:30 uur
Webinar: IgA-nefropathie: van betere diagnose tot nieuwe
behandelingen
woensdag 27 oktober 2021 19:30 - 20:30 uur
Webinar: Prijswinnend onderzoek in de spotlights
donderdag 28 oktober 2021 19:30 - 21:00 uur
Online training voor nierpatiënten: meewerken aan onderzoek en
zorg
zaterdag 30 oktober 2021 10:30 - 15:00 uur

Kruiswoordraadse

Oktober is de maand van de wetenschap!
Waar zouden we zijn zonder wetenschappelijk
onderzoek? Dankzij de wetenschap weten we hoe
belangrijk onze nieren zijn. Dankzij de wetenschap
bestaan er behandelingen als dialyse en
transplantatie. In oktober staan we hierbij stil en
vieren we de wetenschap! We brengen je op de
hoogte van nieuwe ontwikkelingen met diverse
online activiteiten, video’s, artikelen en nog veel
meer.

-advertentie-

-advertentie-

Bowling- en Partycentrum Maaspoort
Marathonloop 3
5235AA ‘s-Hertogenbosch
telefoon: 073 64 11 665
info: receptie@bowlingmaaspoort.nl

Bij ons bent u aan het goede adres voor: bowlen, kinderfeestjes en
bowlingarrangementen met een feestelijk tintje
Onze multifunctionele Maaszaal biedt ruimte aan 40 tot 400 personen
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Kijk voor onze seizoenaanbiedingen op

www.bowlingmaaspoort.nl
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