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Het aantal coronabesmettingen is hoog, veel mensen zitten thuis in
isolatie of quarantaine, waaronder ook ondergetekende. Ondanks de hoge
besmettingscijfers blijft het aantal ziekenhuisopnames stabiel.
We zijn beter tegen het virus bestand door vaccinaties, boosterprikken en
de opgebouwde immuniteit. Dus Nederland gaat weer open. Alleen niet in
1 keer maar in 3 stappen. Het zijn wel grote stappen en we zetten ze snel
achter elkaar. Nieuwe maatregelen worden ons opgelegd en het is bijna
niet meer te volgen.
Na bijna 2 jaar ervaring met de corona-aanpak, hebben we geleerd hoe
moeilijk het is om met maatregelen om te gaan die ons dagelijks leven
beperken en met versoepelingen. Wel moeten we blijven opletten en
elkaar helpen zodat we elkaar niet besmetten. Het virus is er nog steeds.
Dus het blijft voor iedereen wel verstandig om u nog steeds aan de
adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar
beperken. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog, geen
handen schudden, afstand houden of het dragen van een mondkapje op
plekken waar het druk is, voldoende frisse lucht, regelmatig een zelftest
doen, testen bij klachten en het halen van een vaccin of boosterprik.
Toch is Nederland bijna weer ‘gewoon’ als dit Nieuwsbulletin op uw
deurmat ligt.
Tijd dus om weer een aantal activiteiten te organiseren voor onze leden.
Niet dat we dat niet steeds gedaan hebben, maar nu ook met de hoop
dat het echt door kan gaan.
Op 27 maart staat de Algemene Ledenvergadering met Bingo op het
programma. Twee jaar hebben we daarop moeten wachten, gaat het dan
nu eindelijk wel door? Meteen dan maar door naar de Algemene
Ledenvergadering met Bingo van 27 maart en het Lentediner op zaterdag
23 april of zondag 24 april. Voor beide activiteiten vindt u de uitnodiging in
dit Nieuwsbulletin. We hopen veel leden weer te ontmoeten!
Heeft u echter klachten welke kunnen wijzen op een corona besmetting,
want corona is ‘nog niet weg’ zoals Ernst Kuiper zegt bij de laatste
persconferentie, blijft u dan aub thuis.
De prijspuzzel uit Nieuwsbulletin nr. 1-2022 is gewonnen door
mevrouw Rose-Marie van Heumen uit Nistelrode.
In dit nummer weer een vrolijke column van Jacqueline over Carnaval en
een leuke ‘Pen’ van Paul Buysse die de pen doorgeeft aan Thelma vd
Heijden. Verder is dit nummer gevuld met lekkere recepten, informatieve
verhalen en wetenswaardigheden. Ik hoop dat u het weer gezellig vindt
om het Nieuwsbulletin te lezen. Mocht u toch besluiten om een beetje
carnaval te gaan vieren, doe voorzichtig en houdt afstand zodat we u
gezond terugzien tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Namens het bestuur; Coby van den Bosch
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Jeroen Bosch Ziekenhuis
Nieuw lid
mevrouw N.v.d.Berk

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Welkom bij onze vereniging

Henri Dunantstraat 1
5223GZ 's-Hertogenbosch

Ziekenhuis Bernhoven

Centraal nummer

Overleden
mevrouw A.v.d. Camp uit Nistelrode
Wij wensen de nabestaanden heel veel
sterkte om dit verlies een plaatsje te geven.

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

Centraal nummer

0413 404 040

Lokatie Uden

0413 402 350

Maatschappelijk werk (Bep Princen)

0413 402 149

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.

De Verver 1
5371MZ Ravenstein
Centraal nummer
Huisartsenpost

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage

0486 417 120

Oost-Brabant
VOOR SPOED

Nierpatiëntenvereniging ‘s-Hertogenbosch en omgeving

Centraal nummer

35
per jaar

Meld u nu aan voor

UITSTAPJES
ACTIVITEITEN
NIEUWSBULLETIN

€

VOOR SPOED

088 876 50 50
Samenwerken aan
een betere bereikbaarheid

Nierpatiëntenvereniging ‘s-Hertogenbosch en omgeving
www.npvdb.nl - facebook.npvdb
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088 876 50 50

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Nierpatiëntenvereniging ‘s-Hertogenbosch en Omstreken

Uitnodiging Algemene
Ledenvergadering 2022

Agenda:
1. Opening door de dagvoorzitter
1.1 ingekomen stukken
1.2 Vaststellen definitieve agenda

Geachte leden, steunleden en partners,
Hierbij mag ik u, namens het bestuur, uitnodigen voor
de Algemene Ledenvergadering en Bingo op zondag
27 maart.

2. Notulen vorige Algemene Leden Vergadering.
Zie Nieuwsbulletin mei/juni 2021 (pagina 5/6).

Locatie: Café/zaal ’t Haasje
Dorpstraat 28 Geffen
073-5321520

3. Jaarverslag 2021.
Zie nieuwsbulletin van maart/april 2022. Zorg dat
u deze Nieuwsbulletins bij de hand heeft, zodat u
eventueel vragen kunt stellen m.b.t. deze
verslagen.

De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden
rond 15.00 uur na de eerste ronde van de Bingo die om
14.00 uur begint.
Als het vereiste quorum niet gehaald wordt, zal de
vergadering worden gesloten en na 15 minuten
worden heropend. De agenda zal standhouden.

4. Het financiële verslag zal door de
penningmeester worden toegelicht.
5. Verslag door de Kascontrole Commissie.

De zaal is open vanaf 13:30 uur en na de Bingo en
Algemene Leden Vergadering nodigen wij u uit om een
kleine broodmaaltijd met ons te gebruiken.

6. Aftreden van lid Kascontrole Commissie en
verkiezing nieuw lid.

Ingekomen stukken die betrekking hebben op de ALV
kunnen tot uiterlijk 1 dag voor de ALV bij het
secretariaat worden ingediend.

7. Bestuursverkiezing
7.1 Aftredend en herkiesbaar
Coby van den Bosch - vicevoorzitter

Het financiële verslag kan tot uiterlijk 1 dag voor de ALV
per mail opgevraagd worden bij de penningmeester.

8. Nierstichting en Nierpatiënten Vereniging
Nederland.

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Volgens de statuten kunt u zich tot 24 uur voor
aanvang van de Algemene Leden Vergadering melden
bij het bestuur als u zich kandidaat wilt stellen voor een
functie in het bestuur.

ALV

9. Dialysecentra: JBZ, ZH Bernhoven en DC
Ravenstein.
10. Kiezen busreis/uitstapje 2022.

Bij het opstellen van deze uitnodiging zijn wij ervan
uitgegaan dat we de Algemene Leden Vergadering op
locatie kunnen houden. Als er onverhoopt opnieuw
vanuit de overheid maatregelen worden afgekondigd,
zullen wij de vergadering online organiseren en hopen
wij dat iedereen die zich heeft aangemeld voor de ALV
online komt.

11. Rondvraag.
12. Sluiting.
Wanneer u zeggenschap wilt in bepaalde zaken, is de
Algemene Leden Vergadering de plek om naar voren te
komen. Wij rekenen op uw deelname.

Om deel te nemen aan de ALV kunt u gebruik maken
van het aanmeldingsformulier op pagina 8 van dit
nieuwsbulletin of per mail bij het secretariaat via,
secretariaat@npvdb.nl

AGENDA

Met vriendelijke groet,

Marja Snijder, secretaris.
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JAARVERSLAG 2021 vervolg

Jaarverslag 2021

Ziekenhuis Bernhoven
geen

INLEIDING:

2021 was opnieuw een Covid-19 jaar. Na een
heftig 2020 waarin veel mensen ziek werden
deden de varianten Delta en Omnikron hun
intrede. Waar Delta veel mensen in het ziekenhuis
deed belanden was Omnikron volgens de experts
veel besmettelijker, maar werden mensen minder
ernstig ziek. Ook was 2021 het jaar van
tegenstellingen in onze maatschappij. Waar de
een naar buiten ging en zich wel of niet aan de
geldende coronamaatregelen hield bleven andere
mensen, waaronder ook kwetsbare leden van
onze vereniging, binnen de muren van het eigen
huis in de hoop niet besmet te raken en vooral
niet in het ziekenhuis te belanden. De hoop is
gevestigd op de vaccinaties, boosterprik en QRcode, maar of dat voldoende zal zijn zal moeten
blijken.

Dc Ravenstein:
Mevr. M.Smits-Kouwenberg
Dhr. J.J. Gubbels
De vereniging heeft 2 nieuwe leden mogen
verwelkomen.
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Dhr. N. van Nuland
Dhr. J. van de Nieuwegiessen
Ziekenhuis Bernhoven
geen
Dc Ravenstein
geen
De vereniging heeft 2 nieuwe steunleden.

Door alle maatregelen die steeds opnieuw werden
bijgesteld, moesten wij als bestuur ook steeds
bijsturen. Waar we de ene keer voor een
vergadering bijeen konden komen, moest het een
volgende keer online. Zelfs de ALV is met een paar
leden online gehouden. 2021 was een jaar waar
van eenieder veel flexibiliteit werd verwacht.
We hopen op een beter 2022.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Mevr. A van Bakel
Mevr. P. Kleijzen - van Hooft
Getransplanteerd
geen
Jubilarissen
Mevr. C van Hurne (25 jaar lid)

LEDENBESTAND:

GEPLAND LOTGENOTENCONTACT 2021:

1 2

Onze vereniging telt 98 leden.

•
•
•
•
•
•

In 2021 hebben we 13 leden verloren.
Ons medeleven gaat uit naar de
nabestaanden.
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Dhr. J.T.G.J. Klessens
Mevr. M.G.J. de Jong-Wensvoort
Mevr. M.J.M. Huiskes - van Hoesel
Dhr. D.N.S.M. Gielen
Dhr. P.R. van Beek
Dhr. A.M. Jansen
Dhr. K de Bruin
Mevr. A.M.A.H. van Dijk
Dhr. A.A.M. Cordes
Dhr. A.H. van der Hagen
Dhr. S.J.M. Wiggers

•
•
•
•

17 februari
28 maart
17-18 april
2 mei
12 mei
27 juni
dagreis
September
Oktober
21 november
12 december

World Kidney Day
ALV en Bingo
Lentediner
Spelletjesmiddag: pubquiz
Dag van de verzorging
Autopuzzeltocht i.p.v.

Soldaat van Oranje
Donorweek
Bowlingmiddag
Kerstdiner

ACTIVITEITEN:
Ook dit jaar had het bestuur veel activiteiten op
het programma staan maar gooide Corona
wederom roet in het eten. Zelfs met inachtneming
van de anderhalve meter, mondkapjes en handen
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JAARVERSLAG 2021

desinfecteren moesten de meeste geplande
activiteiten worden geannuleerd.

vervolg

In het Nieuwsbulletin wordt regelmatig de rubriek
Diafragma geplaatst. Hierin kunnen de
dialysecentra een eigen artikel plaatsen.
De redactie van het Nieuwsbulletin draagt zorg
voor een uitstekend blad van goede kwaliteit en
lay-out. De complimenten aan de redactie.

De Algemene Leden Vergadering i.c.m. de bingo
kon niet op locatie worden gehouden. Om toch
aan onze bestuurlijke verplichtingen te voldoen
heeft het Bestuur de ALV op zondag 25 maart
online georganiseerd. Hierbij waren 9 leden
aanwezig.
De Bingo is geannuleerd.

Ook houdt de redactie zich bezig met het
onderhouden en actualiseren van de website:
www.npvdb.nl. Na iedere activiteit probeert de
redactie zo snel mogelijk de foto’s op de website te
plaatsen, maar door de corona maatregelen zijn
dat er dit jaar niet zo veel. Wanneer leden zelf
foto’s maken, kunnen zij die naar de redactie
sturen. Hebt u foto’s, een interessant artikel of wilt
u uw verhaal kwijt aan onze leden, schrijf of mail
dit naar de redactie (zie colofon). npvdb@live.nl.

Voor hulp bij het invullen van de belastingaangifte
heeft het bestuur nog niemand gevonden.

Het Bestuur heeft geprobeerd om een
autopuzzeltocht te organiseren met inachtneming
van de coronamaatregelen, maar daar was, mede
door corona, weinig animo voor.

Het bestuur heeft de weg naar facebook ook
gevonden en is hier een eigen pagina gestart.
facebook.npvdb. Er wordt naar gestreefd om
regelmatig een artikel te plaatsen of een update te
geven van activiteiten.

Een maandelijks online koffiemoment kwam niet
van de grond.
In oktober konden we met een groep van 79
personen naar ons jubileumuitje ‘Soldaat van
Oranje’. Dit was een zeer geslaagde dag.

De Commissie Nazorg heeft dit jaar een enkele
nabestaande mogen bezoeken. Ook is er
telefonisch contact geweest. Deze commissie
neemt na twee á drie maanden na een overlijden
contact op met de partner van een overleden lid
om na te gaan wat de vereniging voor hem of haar
kan betekenen. De commissie bestaat uit
bestuurslid Coby van den Bosch en commissielid
Gydia van Tilburg.

In november hebben we een gezellige bowling- en
sjoelmiddag gehad. Deze dag konden we
gezamenlijk afsluiten met een frietmaaltijd.
Het jaar 2021 afsluiten met een kerstdiner zat er
niet in. Door de strenge coronamaatregelen
moesten we dat aan ons voorbij laten gaan.

34

De vereniging heeft drie donatieboxen. De boxen
worden bij de activiteiten geplaatst. Ook kunnen
de boxen op verzoek van familie bij een uitvaart
geplaatst worden. Het bestuur bedankt iedereen
die gebruik gemaakt heeft van de donatieboxen
en op deze wijze de vereniging financieel gesteund
heeft.

ALGEMEEN:
Het bestuur heeft dit jaar enkele huisbezoeken
afgelegd en/of uitvaartdiensten kunnen
bezoeken. Bestuursleden hebben telefonisch
contact onderhouden met verschillende leden en
indien nodig wisten leden bestuursleden te
bereiken.

De vereniging geeft zes keer per jaar het
Nieuwsbulletin uit. In het Nieuwsbulletin staan
nieuws betreffende vereniging en leden, nuttige
informatie, verslagen van activiteiten, recepten,
stukjes geschreven door leden etc. Dit jaar zijn we
gestart met de rubriek ‘de pen van’ en dit is een
succes. Ook de column van Jacqueline wordt
graag gelezen.

BELANGENBEHARTIGING:
De taken van de belangenbehartiging worden
verdeeld onder de bestuursleden.
•
•
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11 maal per jaar bestuursvergadering (op
locatie of online)
3 maal per jaar overleg met manager en
verpleegkundige van de afdeling JBZ.

JAARVERSLAG 2021

•

•
•

•
•
•

vervolg

2 maal per jaar wordt de vereniging
uitgenodigd door het pre-dialyse-team voor
de voorlichtingsavonden in het JBZ. (Dit jaar
door de geldende maatregelen niet
doorgegaan)
2 maal per jaar overleg met cliëntenraad JBZ
2 maal per jaar overleg met hoofd/manager
van de dialyseafdeling en maatschappelijk
werker van Ziekenhuis Bernhoven.
2 maal per jaar overleg met het hoofd en de
nefroloog van Dialysecentrum Ravenstein.
2 maal per jaar overleg met de Nierstichting
en Nierpatiënten Vereniging Nederland.
Wij zijn lid van Zorgbelang Brabant. Dit is een
overkoepelend orgaan van verschillende
soorten patiëntenverenigingen in Brabant en
Zeeland. Informatiebijeenkomsten en
cursussen worden bezocht door het bestuur.

Het komt nog regelmatig voor dat er
verkeerde emailadressen worden
gebruikt.
Staat het emailadres in uw adreslijst
verwijder dit dan en gebruikt alleen
onze nieuwe mailadressen.
De kans bestaat anders dat de email
niet gelezen wordt en uw bericht
verloren gaat wat natuurlijk heel
vervelend is.

De regiomanager van de Nierstichting voor NoordBrabant/Zeeland is Yvonne Dijkstra. Zij is voor ons
de persoon die we kunnen aanspreken over
allerlei onderwerpen van de Nierstichting.

Nog één keer de juiste mailadressen
die u in ieder Nieuwsbulletin kunt
vinden in het

Nierpatiëntenvereniging 's-Hertogenbosch e.o.
geeft haar leden de gelegenheid om met korting
lid te zijn van Nierpatiënten Vereniging Nederland.
31 leden hebben aan onze ledenadministratie
doorgegeven een dergelijk dubbellidmaatschap te
willen.
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colofon
Coby van den Bosch, vicevoorzitter
coby@npvdb.nl

Iedere 6-8 weken is er een regionaal online overleg
waaraan enkele bestuursleden van onze vereniging
regelmatig deelnemen. Hier worden o.a. landelijke en
regionale vraagstukken voorgelegd en besproken. Dit
overleg wordt georganiseerd door Carin Hoogstraten,
adviseur regionale patiëntenverenigingen.

Marja Snijder, secretaris
marja@npvdb.nl
Liesbeth Smits, penningmeester
liesbeth@npvdb.nl

In 2021 zijn door meerdere initiatiefnemers, waaronder
de Nierstichting en de NVN, Webinars georganiseerd.
Enkele bestuursleden hebben hier regelmatig aan
deelgenomen.

Francien Verhagen, ledenadministratie
francien@npvdb.nl

Het bestuur van Nierpatiëntenvereniging ’sHertogenbosch en omstreken bedankt alle sponsors en
mensen die zich hebben ingezet voor onze vereniging.

Marco van Kessel, lid en activiteiten
marco@npvdb.nl

Met vriendelijke groet, het bestuur.
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UITNODIGING
ONTSPANNINGSMIDDAG
ALGEMENE LEDENVERGADERING
De middag wordt gehouden op Zondag 27 maart
in café zaal ‘t Haasje, Dorpstraat 28 in Geffen
aanvang: 14.00 UUR de zaal is open vanaf 13.30 uur

AANMELDSTROOK
naam

Om 14.00 uur beginnen we met drie rondes Bingo.
De kaarten hiervoor krijgt u gratis.
Er zijn weer leuke prijzen te winnen.

adres

Vervolgens zal het bestuur de
Algemene Ledenvergadering presenteren.
Aansluitend volgt dan de trekkingen voor de
kleinere prijzen en de hoofdprijzen.
Loten voor de kleinere prijzen kosten € 1,00
Voor de hoofdprijzen betaald u € 2,50 per lot.

plaats

telefoonnummer

Wilt u zelf een prijs beschikbaar stellen dan kunt u contact via
ons postadres of u kunt bellen 0736411657
Aanmelden kan door het hiernaast staande formulier
in te vullen en op te sturen naar
NPVDB
Ontspanningsmiddag & ALV
Deiffelen 8
5235 DX ‘s-Hertogenbosch
Wij rekenen op u want er moeten beslissingen genomen
worden over het voortbestaan van
UW vereniging
DEZE STROOK INLEVEREN VOOR

22 MAART

email

ik kom met introducé
ja

nee

op
zondag 27 maart

Activiteit georganiseerd door Nierpatiëntenvereniging ‘s-Hertogenbosch en omstreken (2022)

Professor Ron Gansevoort (UMCG)

Nierschade en complicaties voorkomen met

bevolkingsonderzoek
Nederland telt zo’n twee miljoen mensen met chronische nierschade.
Door nierschade vroegtijdig op te sporen, kun je vaak erger leed voorkomen.
Met steun van de Nierstichting onderzoekt professor Ron Gansevoort (UMCG)
of een bevolkingsonderzoek uitkomst biedt voor de toekomst.
Er is steeds meer bewijs dat als nierschade in
een vroege fase ontdekt wordt, dit
gezondheidswinst kan opleveren voor een
patiënt. Omdat schade aan de nieren in het
beginstadium vrijwel geen symptomen geeft,
kan het ongemerkt verergeren. Vroegtijdige,
preventieve maatregelen, zoals
bloeddrukmedicatie en een gezonde leefstijl,
kunnen in veel gevallen ernstiger nierschade
voor zijn.
Pas bij een zeer slechte nierfunctie ervaren de
meeste mensen klachten. Ze voelen zich dan
vermoeid, kouwelijk of hebben last van jeuk.
Ongemakken die bij huisartsen niet altijd
meteen alarmbellen doen rinkelen.
Nierschade wordt dan ook meestal per toeval
ontdekt. Bijvoorbeeld bij controles van
diabetespatiënten of mensen met een hoge
bloeddruk. Kwalen waarbij nierfalen een gevolg
kan zijn. Toch krijgen ook mensen zonder deze
aandoeningen te maken met nierschade.

behandelingen. Bovendien vergroot nierschade de
kans op hart- en vaatziekten. Vroege opsporing en
behandeling is dus van groot belang.'
Voor het traceren van nierschade zijn twee
screeningsmethoden mogelijk: bloedonderzoek
en urineonderzoek.
Professor Gansevoort: 'Dat laatste is een
gemakkelijke, laagdrempelige manier, waarbij we
de urine op eiwitten onderzoeken. Als deze
gevonden worden, wijst dat op nierschade.'
Dat eiwitverlies in urine een betrouwbare
indicator is voor nierschade, toonde Gansevoort
al eerder met belangrijk onderzoek aan.
De NierCheck
Om te onderzoeken in hoeverre vroegtijdige
opsporing van nierschadegezondheidsvoordeel
oplevert, startte onder leiding van prof.
Gansevoort in 2019 een regionaal
proefbevolkingsonderzoek in de regio Breda.
Gansevoort: 'Hieraan deden 15.000 mensen
tussen de 45 en 80 jaar mee, die niet als
risicogroep bij de huisarts bekend waren. Allen
kregen zij de NierCheck toegestuurd: een pakketje
met een urinethuistest.'
Tijdens het proefonderzoek toetsten de
onderzoekers twee testmethoden: de klassieke,
waarbij mensen hun urine opstuurden.

'De gevolgen van chronische nierschade zijn
enorm', zegt prof. Gansevoort, nierspecialist
in het UMC Groningen. 'In de eerste plaats voor
de gezondheid van patiënten en hun naasten,
maar ook voor de maatschappij.
Want nierpatiënten ondergaan veelal dure
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En een moderne manier, gekoppeld aan een
app. 'Bij de eerste methodiek ontvingen
mensen hun uitslag per brief. Waren er
afwijkingen gevonden, las men in de briede te
nemen vervolgstappen, welke wij ook
Bij de moderne manier maakten mensen
gebruik van een dipstick: een teststrookje dat
een kleurreactie vertoont na contact met
urine. Via de bijbehorende app werd dan
automatisch een foto van de verkleurde
dipstick gemaakt en verwerkt, waarna in de
app een uitslag volgde.

Volgende stap
Terwijl Gansevoort met zijn team de analyses van
het NierCheck onderzoek afrondt, zijn ook de
voorbereidingen voor een grootschalig
vervolgonderzoek al in volle gang. 'Het onderzoek
in Breda voldoet aan onze verwachtingen en lijkt
veelbelovend.
Met de geleerde lessen willen we nu een nog
groter en uitgebreider onderzoek in vier regio's
doen, onder 160.000 mensen in de
leeftijdsgroep van 50 tot 75 jaar.'
Bij dit Check@Home vervolgonderzoek werkt de
hoogleraar samen met Nierstichting, Hartstichting,
Diabetesfonds en Dutch Vacular Alliance om te
onderzoeken of er naast chronische nierschade
nog meer gezondheidswinst te behalen valt.
Zoals vroege tekenen van diabetes en hartfalen.
'Als de financiën rondkomen, hopen we eind 2022
te starten.'
Op de vraag waar prof. Gansevoort over een paar
jaar met zijn project hoopt te staan, antwoordt hij:
'Dat het bevolkingsbreed is ingevoerd, net als de
darmkankerscreening. En dat we daarmee
dialyse en niertransplantatie bij velen kunnen
voorkomen. We zijn hard op weg, maar er staat
ons tegelijk nog veel te doen.
Het zou geweldig zijn als ik deze mijlpaal voor mijn
pensioen bereik.'

'Bij aantoonbaar eiwit verlies in de urine,
verscheen in deze app ook het medische
advies. In eerste instantie was dat het doen
van een tweede test, die ze vervolgens
ontvingen. Was deze opnieuw positief,
werden deelnemers verzocht naar de
screeningslocatie te komen voor meting van:
bloeddruk, cholesterol, suiker en andere risico
factoren voor hart-, vaat- en nierziekten.
Meldden mensen zich daar niet, gaf de app
een melding met het verzoek toch te komen.
Afhankelijk van de gemeten risicofactoren
kreeg men van ons een behandel advies op
maat.'

Het NierCheck onderzoek wordt mede
ondersteund door Health-Holland
(Ministerie van Economische Zaken).

bron:
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1. Hoeveel mg natrium bevat 1 gram zout?

8. Stelling: gekookte aardappelen zijn

15. Stelling: 1 eetlepel pinda’s bevat

¤ 200

kaliumrijker dan frites

evenveel eiwit als 1 plak kaas

¤ 400

¤ Juist

¤ Juist

¤ 500

¤ Onjuist

¤ Onjuist

9. Welke van de hierna genoemde

16. Stelling: hoe minder eiwit ik eet, des

2. Hoeveel gram zout bevat 1 nieuwe

groentesoort is erg kaliumrijk?

te beter

haring?

¤ Broccoli

¤ Juist

¤ ½

¤ Wortelen

¤ Onjuist goede antwoord

¤ 1

¤ Postelein

¤ 1½

¤ Sperziebonen

¤ 1000

17. Welke drank bevat het meeste

¤ 2

fosfaat?
10. Welke van de hierna genoemde

¤ Thee

3. Stelling: zoete drop past beter in mijn

fruitsoort is NIET erg kaliumrijk?

¤ Koffie met melk

dieet dan zoute drop

¤ Suikermeloen

¤ Oplos-cappuccino

¤ Juist

¤ Kersen

¤ Onjuist

¤ Banaan

18. Welke van de hierna genoemde

¤ Peer

voedingsmiddelen is NIET fosfaatrijk?

4. Welke theesoort kan NIET onbeperkt

¤ Boter

gedronken worden

11. Welke drank bevat het minste

¤ Karnemelk

¤ Engelse thee

kalium

¤ Smeerkaas

¤ Muntthee

¤ Frisdrank light

¤ Kip

¤ Sterremixthee

¤ Dubbeldrank

¤ Kamillethee

¤ Yoghurtdrink

19. Stelling: als ik een fosfaatbinder

¤ Wijn

vergeten ben, neem ik de volgende

5. Stelling: zeezout is even zout als gewoon

maaltijd een extra ‘pil’

zout

12. Stelling: 1 handje Japanse mix bevat

¤ Juist

¤ Juist

meer kalium dan 1 slagroompunt

¤ Onjuist

¤ Onjuist

¤ Juist
¤ Onjuist

6. Is keukenzout een grotere zoutbron in
onze voeding dan bewerkte

13. Welke van de hierna genoemde

voedingsmiddelen uit de

voedingsmiddelen bevat het meeste

winkel?

eiwit?

¤ Juist

¤ 1 snee brood met halvarine en ham

¤ Onjuist

¤ 1 dessertschaaltje rijstepap
¤ 1 broodje met margarine en kaas

7. Welk % verlies aan kalium treedt er op bij
het koken van groenten en aardappelen?

14. Stelling: Griekse yoghurt bevat

¤ 80%

minder eiwit dan kwark

¤ 50%

¤ Juist

¤ 30%

¤ Onjuist

¤ 0%
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PLATFORM VOOR NIERPATIËNTEN ÉN HUN NAASTEN
We gaan in de komende nummers van ons Nieuwsbulletin vragen van nierpatiënten plaatsen en raden u zeker aan eens een kijkje te nemen op de website van nieren.nl

Airfryer

•
•
•
•
•
•

Is de aanschaf van een airfryer een goed idee voor een
nierpatiënt?

Kijkt u wel eens op nieren.nl ? Hier vind u:
betrouwbare informatie over leven met nierschade
ontmoet u mensen met een nierziekte net als u in
een veilige omgeving
kunt u uw kennis delen en ervaringen delen
een gesprek aangaan met lotgenoten en deskundige
en recepten.
Op onze website www.npvdb.nl staat een link naar nieren.nl

Meestal gaat het bij nierfalen om het beperken van de
hoeveelheid zout (natrium) en soms kalium.
Gemis van zout geeft een flauwere smaak tot je eraan
begint te wennen. Gebruik van kruiden en specerijen
kan dat compenseren. Net als het afwisselen van de
manier van bereiden van je voedsel. Een gekookte ui
smaakt anders dan een gebakken, gefrituurd of rauw
exemplaar. Ook de grootte waarin je het product snijdt
is van invloed.

Champignons en
niertransplantatie

Frituren in een airfryer is dus een prima manier om je
eten zonder zout toch meer smaak te geven.
Bedenk wel waar je de airfryer voor gaat gebruiken.
Of er veel snacks zonder zout te koop zijn, betwijfel ik.
Zelfgemaakte frites zijn prima. Probeer eens frites van
zoete aardappel, groente, Hokkaido pompoen (die
oranje of groene ronde)... om maar wat te noemen.
Kom daar maar eens om bij je buurt fritoloog!

Mag ik als getransplanteerde gebakken
champignons eten? Ik kan daar weinig
informatie over vinden en aangezien het toch
een "schimmel" is ben ik huiverig; maar als ze
flink verhit worden is het misschien mogelijk?

Met een airfryer kan nog meer bereid worden. Dat
voert te ver om hier op in te gaan, maar kan de keuze
voor aanschaf bepalen.

Bij het gebruik van afweer onderdrukkende medicijnen
wordt de weerstand lager waardoor u meer kans heeft
op (voedsel)infecties. Om dit te voorkomen is het
belangrijk hygiënisch met uw voeding om te gaan en
bepaalde voedingsmiddelen te vermijden, onder
andere rauw vlees en vis, rauwe eieren, rauwe melk en
beschadigde en ongewassen groenten.

Kalium moet soms
ook beperkt
worden. Door
koken van
groenten en
aardappels gaat er
in het kookvocht
kalium verloren.
Bij bereiden met
een airfryer
gebeurt dat niet.
Als je bij een
kaliumbeperkt
dieet niet iedere
dag de airfryer
gebruikt, hoeft dat
geen bezwaar te
zijn.

Gebakken champignons kunt u na transplantatie gerust
eten. Rauw kunnen ze mogelijk bacteriën bevatten
maar door verhitting worden deze onschadelijk
gemaakt. Een champignon is inderdaad een schimmel
maar een veilig eetbare schimmel.
Let er wel op dat de champignons bij aankoop
onbeschadigd zijn. Zet ze na aankoop zo snel mogelijk
in de koelkast, bewaar ze niet te lang en was ze goed
voor bereiding.
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Folders voor particulieren
Op de website: nierstichting.nl/voorlichtingsmaterialen/folders-particulieren/ staan veel informatieve
folders voor u als nierpatient. Ze zijn makkelijk te downloaden. Liever op papier?
Je kunt ze ook bestellen, dan worden ze naar je opgestuurd. Vink daarvoor de optie Per post aan.
Over nieren en nierziekten

Behandelen en voorkomen van
nierstenen

Erfelijke cystenieren

Nierdonatie bij leven

Erfelijkheid en nierziekte

20 dubbelportretten bij
leven (kleine uitgave)

Nierdonatie bij leven

Zout

Hoe werken uw nieren

Nieren, hoge boeddruk en
diabetes

Aan de slag met minder
zout (flyer met overzicht
zouttools)

Urineinfecties

Zoutfolder De ongezouten
waarheid

Factsheets

Spreekbeurt

De ongezoute waarheid
overzout

Kruidenwijzer

Factsheet Behandeling,
Factsheet Dialyse
keuze en levensverwachting

Je nieren zijn van
levensbelang

Medicijnlijst

Factsheet Donatie,
transplantatie en wachtlijst

Sport en bewegen na
transplantatie

Leven met nierschade

7 tips voor een goed gesprek

Als uw nieren niet goed
meer werken

Eten en drinken ls uw nieren
niet goed meer werken

Factsheet Nieren en
medicijnen

Factsheet Nieren en zout

Factsheet Oorzaken van
chronische nierschade

Factsheet Vroeg opsporen

Factsheet Nieren, nierschade
en nierfalen

Nierstichting

Goed eten tijdens of direct na
de dialysebehandeling

Heeft u vragen over dialyse

Medicijnen voor nierpatiënten.
Zo gebruikt u ze.

Laat nierpatënten overleven
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Professor Willem Kolff
Uitvinder van de kunstnier

De Pen Van
Paul Buysse

Iedereen die een stukje wil schrijven kan dat hier.
Hierna wordt de pen doorgegeven aan een ander lid.
Daardoor komen verschillende onderwerpen aan bod.

Ik heb daarvoor een draaibank en een set beitels
gekocht om van een stuk hout iets leuks te maken.
Omdat de ervaring bepalend is voor de
moeilijkheidsgraad hou ik me voorlopig vooral
bezig met kandelaars. De kleinere exemplaren zijn
zowel voor kaarsen als theelichtjes bruikbaar.
Verder maak ik wel eens een schaal of een vaasje.

Helma van Heeswijk heeft ‘de Pen’ aan mij
doorgegeven om een stukje te schrijven voor het
Nieuwsbulletin. We hebben gisteren de kameel en
de drie wijzen weer ingepakt en opgeborgen tot
volgend jaar. Tijd genoeg gehad om iets te
schrijven.
Mezelf voorstellen hoeft hoogst waarschijnlijk niet
meer. Daarvoor verwijs ik graag naar de jaargang
2017 bij mijn presentatie voor het bestuur.
Inmiddels ben ik in 2018 getransplanteerd met
een hele goede post-mortale nier. (Aanvankelijk

Verder ben ik ‘Doe het zelver’ en vind het leuk om
in de familie en kenniskring kleine reparaties of
andere klusjes te verrichten.
Ik moet er wel bij vertellen dat elektronica niet
mijn ding is maar als u ergens mee zit waar ik mee
kan helpen hoor ik dat graag, misschien kan ik u er
mee van dienst zijn.

zou mijn vrouw een nier
doneren maar dan zou zij zelf
waarschijnlijk nierpatiënt
worden.) Mede door de
transplantatie besefte ik hoe ver
mijn conditie gedurende de
peritonale- en hemodialyse
afgenomen was.

Tenslotte vertel ik u graag dat we zes
kleinkinderen hebben die graag bij opa en oma
komen en wij er graag tijd voor vrij maken. We zijn
ingeënt tegen Corona en zijn beiden hersteld van
dit virus en hopen dat u ook alles gedaan heeft
wat mogelijk is om de gevolgen binnen de perken
te houden voor anderen. Ik heb hiervoor drie
weken in het ziekenhuis gelegen en heb voorlopig
drie maanden fysiotherapie om mijn conditie te
herstellen. Dat zou ik u toch echt willen besparen.

Nadeel is het gemis van de
tosti’s gemaakt door
Christiaan, de grappen van
Maarten en de teleurstelling
van mijn PSV fan. Maar
eigenlijk de opbeurende
gesprekken met elke
verpleegster. Ze kenden me
allemaal na verloop van tijd
en wisten precies wanneer ik

Hopelijk geeft deze pen een beetje meer
informatie over het leven van een nierpatiënt
binnen deze vereniging.

wat extra aandacht nodig had waardoor ik
eigenlijk niet een dag tegen mijn zin naar de
dialyse ben geweest.

Het zou wellicht leuk zijn om de pen door te geven
buiten Den Bosch en denk daarom aan Thelma
van de Heijden in Ravenstein

Na de transplantatie heb ik geen koude handen
meer, veel meer energie maar vooral ook veel
meer vrij tijd. Tijd om een oude hobby weer op te
pakken. In eerste instantie houtdraaien.

Ik geef de pen door aan Thelma van de Heijden
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KO K E N
E N

Rucola bietensalade
aantal personen

G E N I E T E N

ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 grote gekookte bieten (200 g per stuk)
75 g rucola
3 lente-uitjes
30 g walnoten
1 eetlepel olijfolie
1 tot 2 theelepels (appel)azijn
2 eetlepels zure room
1 eetlepel mayonaise
1 eetlepel yoghurt
1 tot 2 theelepels geraspte mierikswortel (potje)

bereiding
1. Pel de bietjes en snij een stukje van de boven- en
onderkant af.
2. Snij de bietjes in blokjes.
3. Leg de rucola kort in ijskoud water en laat ze uitlekken.
4. Snij de lente-uitjes in smalle ringetjes.
5. Hak de walnoten grof.
6. Roer de olie en azijn door elkaar en meng het door de
uitgelekte rucola.
7. Roer de zure room, mayonaise en yoghurt door elkaar
tot een glad sausje.
8. Meng er de mierikswortel naar smaak door en voeg 1
eetlepel lente-uitjes toe.
9. Verdeel de rucola en de bietjes over 4 bordjes. Verdeel
de rest van de lente-ui hierover en druppel de
mieriksworteldressing over het geheel.
10. Bestrooi de salade ten slotte met de gehakte walnoten.

Bamimaaltijdsoep
aantal personen
ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 g varkensvlees
1,5 liter water
1 kruidenbuiltje
3 bosuitjes
1 rode peper
1 plakje gember van 3 cm
3 eetlepels sesamolie
2 eetlepels Chinese sojasaus (zoet)
3 eetlepels sherry
peper
250 g Chinese eiermie
3 struikjes paksoi

PER PORTIE

Mierikswortel is geraspt te
koop in potjes in de
supermarkt. Een geopend
potje is enkele weken
houdbaar in de koelkast

bereiding
1. Snij het vlees en doe het in de pan met een
kruidenbuiltje en het water.
2. Breng dit langzaam aan de kook en laat de bouillon 2,5
uur trekken.
3. Snij de bosui in stukjes.
4. Maak de peper schoon, verwijder de zaadlijsten en snij
de peper in stukjes.
5. Haal het velletje van de gemberwortel.
6. Maak deze ingrediënten fijn in een keukenmachine.
7. Verhit de olie in een pan en fruit hierin het gemalen
mengsel glazig.
8. Voeg dit bij de bouillon.
9. Maak de bouillon op smaak met sojasaus (weinig),
sherry en peper.
10. Doe op het laatst de mie en de in stukken gesneden
paksoi erbij en laat de soep nog 3 minuten koken.
11. Dien de soep op in wijde
soepkommen en eet deze met stokjes.
Deze maaltijdsoep bevat
ongeveer 500 kcal. De
hoeveelheid calorieën is te
verhogen door meer mie
toe te voegen.

Groene shakshuka
aantal personen
ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PER PORTIE
Eiwit 25 gr
Natrium 450 mg
Kalium 650 mg
Fosfor 250 mg
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3 kleine stevige courgettes (600 gram)
3 eetlepels olijfolie
2 takjes tijm (of 2 theelepels gedroogd)
versgemalen peper
½ bosje bladpeterselie
8 groene ontpitte olijven
50 gram doperwten (diepvries)
50 gram rucola
citroen of citroensap
4 eieren
1 bol mozzarella (125 gram)
pimentpoeder

Eiwit 4gr
Natrium 100 mg
Kalium400mg
Fosfor 90 mg

bereiding

7. Meng in een andere kom de rabarberstukjes met de
vanillesuiker, de suiker en het custardpoeder.
8. Doe het cakebeslag in de ingevette bakvorm en
verdeel het rabarbermengsel er over.
9. Bak de taart in het midden van de voorverwarmde
over in ca. 1 uur gaar en bruin.
10. U kunt checken of de taart gaar is door er een prikker
in te steken. Die moet er droog uitkomen.

1. Snijd de courgettes in blokjes. Verwarm 2 eetlepels olijfolie
in een diepe koekenpan of hapjespan. Voeg de
courgetteblokjes toe. Bestrooi met tijm en versgemalen
peper. Meng door elkaar. Laat onder regelmatig roeren de
courgetteblokjes in ca 15 minuten garen.
2. Hak de bladpeterselie fijn en snijd de olijven in ringetjes.
Voeg zo nodig 1 extra eetlepel olijfolie aan het
courgettemengsel toe. Voeg de rucola, bladpeterselie,
olijven, dopererwten en een scheutje citroensap toe, roer
door en warm 5 minuten mee.
3. Maak met de achterkant van een lepel 4 kuiltjes in het
mengsel. Breek hier de eieren boven.
4. Verdeel de mozzarella over het gerecht door het in stukjes
te scheuren.
5. Laat de shakshuka 4 – 5 minuten garen tot de eieren zijn
gestold. Bestrooi met wat pimentpoeder.

PER PORTIE

Versier de taart eventueel
met aardbeien

Eiwit 5 gr
Natrium 150 mg
Kalium 250 mg
Fosfor 80 mg

Wittewijnsaus
Serveer met brood, rijst of
pasta (niet in de berekening
meegenomen)

PER PORTIE

aantal personen

Eiwit 19 gr
Natrium 300 mg
Kalium 565 mg
Fosfor 270 mg

ingrediënten
•
•
•
•
•

Shakshuka of shakshouka is oorspronkelijk een gerecht van
eieren gepocheerd in een saus van tomaten, chilipeper,
paprika en ui, gewoonlijk gekruid met komijn, paprikapoeder
en cayennepeper. Het gerecht vindt zijn oorsprong in het
Middellandse Zeegebied en het Midden-Oosten. De variant
gebaseerd op eieren en groenten stamt uit Marokko.

bereiding
1. Laat de boter smelten in een steelpan en voeg al
roerende de bloem toe. Laat de roux*, onder af en
toe roeren, 2 minuten pruttelen op heel laag vuur.
2. Giet er vervolgens al roerende een scheut koude
zoutarme bouillon bij. Blijf roeren tot er een gladde
saus ontstaat en roer er scheutje voor scheutje de
rest van de vloeistof en de droge witte wijn
doorheen. Laat de saus nog enkele minuten
zachtjes koken om de bloem te laten garen

Rabarbetaart
aantal personen
ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25 g boter
25 g bloem
⅛ l zoutarme bouillon
⅛ l droge witte wijn
(versgemalen peper)

150 gram suiker
rasp van 1 citroen, alleen het geel van de schil
150 gram zachte boter
3 eieren
150 gram zelfrijzend bakmeel
500 gram rabarber in kleine stukjes gesneden
2 zakjes vanillesuiker
30 gram suiker
3 afgestreken eetlepels custardpoeder

*Roux: een roux is een mengsel van gelijke delen
gesmolten boter en bloem.

bereiding

Lekker bij vis.
Voor dit gerecht heb je zoutarme bouillon
nodig. Deze kun je maken van een
bouillonblokje, maar je kunt ook zelf
bouillon trekken.

1. Vet een bakvorm met een doorsnee van 24 cm in met
boter.
2. Verwarm de oven voor op 150 graden.
3. Roer de suiker, het citroenrasp en de zachte boter in een
kom los.
4. Mix er dan één voor één de eieren door.
5. Voeg een volgend ei pas toe wanneer het eerste ei goed
opgenomen is in het boter/suikermengsel.
6. Schep er tot slot voorzichtig het zelfrijzend bakmeel door:
het wordt een dik cakebeslag.

PER PORTIE
Eiwit 1 gr
Natrium - mg
Kalium 50 mg
Fosfor 20 mg

16

WINTERJEUK

EN DROGE LIPPEN
Heb je in de winter meer last van jeuk over je
hele lichaam dan heb je waarschijnlijk last van
winterjeuk. Hoe ontstaat dat eigenlijk en wat
zijn de symptomen. En kun je ook iets doen
om dit te voorkomen.

Last van jeuk in de winter

De winter brengt veel kwaaltjes met zich
mee, zoals wintertenen, koude handen
en voeten, verkoudheid en griep, een
winterdip en dus ook jeuk of je hele
lichaam. Oftewel: winterjeuk. Dat je
in de winter meer last kunt hebben
van een jeukende huid, komt doordat
de lucht kouder en droger is.
Ook de temperatuurschommelingen
en koude wind spelen hierbij een rol.
Daarnaast zetten veel mensen
binnen de verwarming hoog,
waardoor de lucht in huis ook
uitdroogt. Je huid kan door
deze omstandigheden minder
goed vocht vasthouden, omdat
het vocht sneller verdampt.
Hierdoor wordt de huid droger
en brozer. En dat resulteert dus
in (meer) jeuk.

Winterjeuk
herkennen

Winterjeuk kun je
allereerst herkennen
doordat het alleen
optreedt tijdens de
koude
wintermaanden.
Vooral mensen met
een gevoelige huid en
ouderen hebben
meer kans op
winterjeuk. Daarnaast
kun je dit aan de
volgende symptomen
herkennen:
Droge, schilferende huid
(vooral op de armen, benen
en bovenrug, maar soms ook
in het gezicht en de hals)
Roodheid, rode bultjes en blaasjes Gebarsten huid
(craquelé-effect) Rood schilferende muntvormige
plekken op de huid (nummulair eczeem)
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Hoewel winterjeuk niet hetzelfde is als eczeem, lijkt dit
wel veel op elkaar. Ook kan winterjeuk tegelijkertijd
met eczeem ontstaan, doordat het afweersysteem de
opperhuid wil herstellen. In dit geval laten
ontstekingscellen in de huid stofjes los, waardoor er
jeuk ontstaat.

Tips tegen winterjeuk

Om winterjeuk zoveel mogelijk te voorkomen kunnen
de onderstaande tips helpen:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Douche niet te lang en niet te warm (maximaal 5
minuten op een temperatuur van 35-36 graden).
Gebruik parfumvrije, hypoallergene en
hydraterende doucheproducten.
Droog je huid deppend af, niet wrijvend.
Vet de huid na het wassen met een parfumvrije,
hypoallergene, hydraterende crème in. Ook elke
keer na het wassen van je handen.
Ventileer je huis goed (laat altijd een raampje
open).
Zet de verwarming in huis niet te hoog (geldt ook
in de auto).
Gebruik een luchtbevochtiger.
Vermijd knellende, prikkelende kleding. Je kunt
het beste vochtdoorlatende kleding dragen, zoals
katoen.
Drink niet te veel alcohol, dit kan de huid extra
uitdrogen.
Vermijd bij het afwassen en schoonmaken
contact met irriterende stoffen.
Krab zo weinig mogelijk, dit maakt de winterjeuk
namelijk erger.

Winterjeuk hoort vanzelf weer over te gaan wanneer
de buitentemperatuur warmer wordt. Hierdoor is je
huid weer beter instaat om vocht vast te houden.
Heb je je huid toch stuk gekrabd? Neem dan contact
op met de huisarts of dermatoloog. Mogelijk heb je
dan een ontstekingsremmende zalf of medicatie

Droge lippen

Heb jij in de winter ook zo’n last van droge lippen en
betrap je jezelf er vaak op dat je er nog wel eens aan
likt om ze weer vochtig te krijgen? Dat lijkt misschien
onschuldig, maar je kunt hierdoor last krijgen van een
aandoening genaamd ‘likeczeem’. We leggen je uit wat
je moet weten over eczeem door het likken van je
lippen.
Heb je last van droogheid, jeuk of een branderig gevoel
rond je lippen en de huid eromheen? Dan zou je wel
eens te maken kunnen hebben met eczemateuze
dermatitis, oftewel: likeczeem. Dit is een vorm van
contacteczeem die ontstaat door het likken van je
lippen. In tegenstelling tot ‘normale’ eczeem is dit niet
chronisch, maar ontstaat dit vaak tijdens de winter. Dat
komt omdat de kou en de afname van de

luchtvochtigheid je lippen dan sneller kan uitdrogen.
Dat je lippen extra vatbaar zijn voor uitdroging, dat
komt doordat je lippen geen olieklieren bevatten zoals
de rest van je huid. Hierdoor kan het verleidelijk zijn om
ze even te likken om ze weer vochtig te krijgen, maar
dat zorgt voor een soort vicieuze cirkel van bevochtigen
en uitdrogen waardoor je uiteindelijk eczeem kunt
krijgen.

Symptomen van likeczeem

Likeczeem kun je herkennen aan de volgende
symptomen op en rondom je lippen:
Droogheid Ontstekingen Roodheid Barsten Velletjes
Littekens Jeuk Branderig gevoel
Herken je de symptomen van likeczeem maar heb je
niet aan je lippen gelikt? Dan kan het ook wijzen op
normale eczeem, periorale dermatitis of een allergische
reactie op bijvoorbeeld medicatie, voeding of
tandpasta. Het is daarom goed om contact op te
nemen met de huisarts bij klachten.

Wat kun je hiertegen doen
Bij Well+Good legt plastisch chirurg Alexander
Zuriarrain uit dat afhanekelijk van het soort likeczeem
waar je last van hebt, een lippenbalsem misschien al
voldoende is om je klachten te verminderen. Dit kan je
lippen helpen te kalmeren, beschermen tegen
uitdroging zodat je ze niet meer hoeft te likken en
daarnaast kan het helpen bij de eventuele jeuk en
ontstekingen.
Dermatoloog Hadley King legt uit dat je
daarvoor het beste een verzachtende, bevochtigende
lippenbalsem met occlusieve middelen (bijvoorbeeld:
vaseline, bijenwas, kokosolie) kunt gebruiken.
Lippenbalsems met alleen bevochtigende ingrediënten
erin kunnen de lippen juist nog droger maken.
Daarnaast kun je lippenbalsem met menthol, alcohol,
salicylzuur en essentiële oliën beter vermijden. Deze
kunnen de lippen uitdrogen en irriteren. Als laatste
kunnen de volgende tips helpen:
•
•

•
•

Stop met het likken en plukken aan je lippen.
Verander je huidverzorgingsroutine (vermijd
geparfumeerde producten en alcohol en kies
voor een stevige vochtinbrengende crème)
Gebruik een luchtbevochtiger
Bescherm je huid tegen koude, droge winterlucht
(bijvoorbeeld met een sjaal of met een
mondkapje)

Gaat je likeczeem maar niet weg of worden de klachten
erger? Ga dan naar de huisarts of dermatoloog.
Mogelijk is er dan een behandeling nodig om van de
eczeem af te komen.
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Puzzels
Puzzel

KRUISWOORDRAADSEL

KRUISWOORDRAADSEL

horizontaal
1. toiletartikel 4. het sterrenbeeld Ram 6. kapper
8. gebarenspel 9. kermistent 11. afvoerkanaal
12. uniform 14. wielerwedstrijd 15. plaats in
Frankrijk 17. in buitengewone dienst
18. hoger middenstandsonderwijks
19. onderzoek 22. plaats in Duitsland
24. langzaam 26. fijne neurs
27 rivier in Duitsland 28. kant
29 met teer bestreken
31 vrouwelijke gast
32. woud
vertikaal
1. kleingoed 2. verhoogde
toon 3. doorgaans 4. schamel
bezit 5. soort benzine 6. Fiscale
inlichtingen en Opsporingsdienst
7. Oudgermaans schriftteken 8. lager
in rang 10. afkeer van spanning
11 mechanische mens 13. vat met hengsel
14. rijtoer 16. strop 20. huidsmeer 21. wapen
22. sterke drank 23. staat 25. gepieker 26. werktuig
30. ik

FILIPINE PRIJSPUZZEL
1. grasland
2. houding van ontkenning
3. tijdwijzer
4. zoals blijkt uit
5. doorslagpapier
6. wisselwerking
7. enkeling
8. techniek van het kleien
9. het kouder maken
10. kan voor waswater
11. pienter
12. hoogmoedig
13. aan de soort eigen
14. grote warboel
15. verlangen

stuur de oplossing van de

filipine prijspuzzel
in vóór 15 april
en maak kans op een
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DOORLOPER

HORIZONTAAL
1.voornaamste plaats van een land, verslagmaker
2. hooihoop, scheepslading, scheepslading,
vruchtbare plaats in een woestijn, dwaas
3. plaats in Friesland, kleine visotter, Spaans vis gerecht
4. meester, Duitse naamloze vennootschap, soort brood
klinknageltje, doorslagpapier
5. dierengeluid, betreffende Kaap de Goede Hoop,
in het jaar, grootvader, publieke omroep
6. vogel, Centraal Bureau voor de Statistiek,
iemand die tabaksbladeren afstroopt
7. zwarte lijster, de heer, knaagdier, grote afstand
8. Zuid-Afrikaanse partij, stoomschip, Spaanse rivier,
oorspronkelijke bewoner van Peru, met name,
onvoltooid tegenwoordige tijd (afk.)
9.bankroet van een bank, organisatie van olielanden,
echtgenoot, koning in het kaartspel
10. bedrijfsgeneeskundige dienst, op welke manier,
nobel, geboren, derhalve
11. drijfveer, kapitaal voor een bepaald doel,
verbrandingsrest, technische universiteit (afk.)
uitroep ter aansporing
12. Italiaanse Luchtvaartmaatschappij, Nederland,
zonder sap
13. rustig, radiobedrijf, voortdurend
14 Kamer van Koophandel, administratietroepen,
ontvangstbewijs, centrale antenne-inrichting, waagstuk, noot
15. bleke zon, tijdelijk mankement,
16. voormalig Europees verbond, middelbaar onderwijs,
uiting van verkoudheid, evenzo, uitroep, vleesgerecht
17. spie, ver (in samenstelling) bouwland, individu.
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VERTICAAL
1. inwendig leeg, boel zootje, zoutachtig,
kletskous
2. zangspel, dat is, nummer,
godsdienstig mens
3. verkwister, iemand die de
golfstokken draagt, Koninklijk
Nederlands Meteorologisch Instituut
4. vrouwelijk (afk. ,
aanleg van nature, vluchtige tekening,
koraaleiland
5. doctor, soort glazuur, shilling,
onopmerkzaam
6. geschreven tekst, treurig,
werkwagentje
7. schip voor vervoer van vloeibare
lading, en omstreken, ter gedachtenis,
lastdier
8. strijdperk, broedsel, kunstmatige
bedwelming
9. decigram (afk.), fris-zuur, hier
(Lat.), en dergelijke, numero, verbond
10. van notenhout, geweven katoen, alleen maar
11. windrichting, deel van de bijbel, onhoudbare
service bij tennis, vluchtige stof, vader
Nederlands persbureau
12. kraan, versiersel van bloemen, vervelend,
uitroep van verbazing
13. Verenigde Staten van Amerika, Amsterdams
Peil (afk.), in verband met, kloosteroverste, plaats,
aroma
14. bewerkte dierenhuid, park bij Apeldoorn,
landelijk
15. inleiding, bruto nationaal product, stuur van
een schip, tegenover, in orde, Intern.
Arbeidsorganisatie
16. tuinbroek, Gedeputeerde Staten, handvat,
netto
17. torenomgang, terug (Lat.), neerslag na een
vulkanische uitbarsting.

SUDOKU

advertentie
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Wat is stress

Iedereen ervaart weI eens stress. Maar wat is stress precies

En wat gebeurt er in ons lichaam als we stress ervaren
Stress is een reactie op een prikkel of conditie die
spanning veroorzaakt. Zodra er sprake is van een
stressvolle situatie reageert ons lichaam.
Bij stress denken we al snel aan ongezonde
spanning. Maar wist u dat er ook een natuurlijke
en gezonde vorm van stress bestaat?
Positieve stress
Dit type is heel nuttig. Hierdoor zijn we in staat
om in (nood)situaties scherp te handelen.
Bijvoorbeeld als we niet goed uitkijken met
oversteken en een auto op ons afkomt. Of als we
een wedstrijd of belangrijke activiteit op het werk
hebben. Het maakt ons alert en zorgt ervoor dat
we goed presteren. Na deze situatie keert uw
lichaam weer terug in een rusttoestand.
Negatieve stress
De ongezonde vorm van spanning. Bijvoorbeeld
in geval van relatieproblemen, een te drukke
baan of een sterfgeval. Negatieve stress is niet in
ons belang. Als negatieve stress te lang duurt,
ontstaan klachten en vormt het een gevaar voor
uw gezondheid.

hoofdpijn,
concentratieproblemen,
duizeligheid, angst, irritatie

vermoeidheid, gevoel van
uitputting, slapeloosheid,
spierspanning

benauwd, hyperventilatie
hartkloppingen
hoge bloeddruk
gewichtstoename

maag- darmklachten
buikpijn

Wat gebeurt er in ons lichaam bij stress
Er komt snel adrenaline vrij. Dit noemen we de
'vecht- of vluchtreactie'. Lichaamsfuncties die
bijdragen aan overleving worden geactiveerd. Uw
spieren spannen zich aan, de bloeddruk en
hartslag gaan omhoog en longen en pupillen
verwijden zich. Functies die niet bijdragen worden
geremd, zoals de spijsvertering.
Na enkele minuten treedt het tweede systeem in.

verminderde zin
in seks

Cortisol
Bij stress zet ons lichaam twee systemen in
werking werking en komt het stresshormoon
cortisol vrij: uw bloedsuikerspiegel stijgt en de
stofwisseling zet een tandje bij.
Daardoor krijgt u meer energie om met de
stressvolle situatie om te gaan.
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tradities die Oeteldonk rijk is. Alleen op dinsdagavond gingen
we Knillis begraven; dat ’moest’ want dan wisten we zeker dat
het ook echt voorbij was.

Na mate we ouder werden kregen we meer oog voor de
tradities die Oeteldonk rijk is. Met een kleine meid was de
tijd van nachten in de stad voorbij omdat we samen met
haar carnaval vieren veel leuker vonden. Bij haar zit het
ook in haar bloed, ze was 7 maanden oud toen ze voor de
eerst keer mee carnaval ging vieren.

Jacqueline

Carnaval, wat een mooi feest
Je hoeft niet groot te zijn om te weten
Dat we Oeteldonkers zijn
Met onze wortels in de schoot van het moeras
Toe laat me later als ik groot ben
Als mijn ouders zijn
Met pet en kieltje en rood-wit-gele sjaal
(Gedeelte uit de songtekst van Ooit, van Ad en Caroline Simons)

De ene zegt “het zit in oe bloed”, de andere vindt dat het
met de paplepel is ingegeven. En dan is er nog een groep die
zegt “ge houdt er van of niet”.
Ik ben er mee opgegroeid, het zit in mijn bloed, het is me
met de paplepel ingegeven en ja ik hou er van.

Ze genoot van alles om haar heen, keek haar oogjes uit en als
ze moe was viel ze gewoon in slaap. Hoe hard de muziek ook
klonk het maakte haar niets uit.
Ze was drie jaar oud toen ze voor de eerste keer ‘die boer’
(Knillis) ging begraven. Terwijl hij van zijn sokkel gehaald werd
en op de kar gelegd werden huilde ze ’ik vind het zo zielig van
die boer’.
We gingen de tradities volgen; op zaterdag liepen de we
Oliebollenfantengeloop (speurtocht met onderweg spelletjes
voor de kinderen tot 10 jaar), op zondag fris en fruitig bij het
station in de buurt als de Prins aan kwam. Hadden we de
Prins gezien dan naar de markt voor een visje en de onthulling
van Knillis. Door de jaren heen kregen we onze eigen tradities;
vaste ‘staan plaatsen’, een visje eten bij de onthulling van
Knillis, met dezelfde groep vrienden opstap. Eerst zonder
kinderen, daarna volgden de kinderen en we zijn nu bij de
volgende fase aangekomen in 2023 op het stap met het eerste
kleinkind van vrienden erbij.

Mijn vroegste carnavals-herinneringen beginnen op de lagere
school; met carnaval was er een “songfestival” waar iedere
klas een nieuwe tekst schreef op een bestaand liedje. Nadat
de winnaar bekend was werd er in de grote zaal flink gehost.

De grote optocht op maandag werd niet overgeslagen en we
wedden onderling wie de optocht zou winnen. Het kijken naar
de mooie wagens, maar ook de muziek op straat en de
gezelligheid van onze vriendengroep maakte het tot mooie
dagen.

Maar we gingen ook naar de optochten kijken; de meeste
indruk maakten de grote optocht op maandag. Vanaf mijn
oma die vlakbij de stad woonde liepen we naar een mooi
plekje in de route waar de optocht voorbij zou komen. De
wagens zullen vast mooi geweest zijn maar er werden in die
tijd nog veel dingen uit gedeeld door de mensen die langs de
wagens liepen; snoepjes, stickers en allerlei leuke
snuisterijen.

Na één jaar zonder carnaval mogen we nu weer…..
Maar hoewel het normaal al dagen van te voren kriebelt, weet
ik niet of ik dit jaar wel ga. Omdat het pas op het laatste
moment doorgaat komt er van de tradities weinig terecht.
De Prins komt niet, Knillis wordt niet onthult en de grote
optocht kan niet doorgaan want er zijn geen wagens
gebouwd.

Daarna is mijn herinneringen van het nachtleven tijdens

carnaval; s-middag om 2 uur de stad in om er ’s-nachts om
2 uur weer uit te komen. Carnaval ‘begon’ toen ook al op
donderdag. Na 6 dagen carnaval aan de spa blauw of cola
was ik dan ook totall loss. We kregen niks mee van alle mooie

De tijd van kroegentochten ligt echt achter me…..Dit jaar ga ik
maar een keer kijken wat er op mijn werk gebeurt met
carnaval….. Da’s nieuw voor mij
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Overbrug de
kenniskloof naar
betere nierzorg

VOS Citroën staat voor

persoonlijk advies

Wereldnierdag 2022 – Niergezondheid voor iedereen

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
bakje koffie aanbieden

VOS

Gewoon goed.

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

Chronische nierziekte (CKD) komt vaak voor en is
schadelijk: 1 op de 10 volwassen mensen wereldwijd
heeft het, en als het onbehandeld blijft, kan het
dodelijk zijn. Hoewel vroege opsporing ziektezorg en beheer mogelijk maakt om morbiditeit en mortaliteit
te helpen voorkomen en de kosteneffectiviteit en
duurzaamheid te verbeteren, blijft de sterfte aan
nierziekten jaarlijks toenemen en zal naar
verwachting de 5e belangrijkste doodsoorzaak zijn
tegen 2040. Een aanhoudende en aanhoudende CKD
kenniskloof bestaat, die op alle niveaus van de zorg
aantoonbaar is.
De gemeenschap – Obstakels voor een beter begrip van
de niergezondheid zijn onder meer de complexe aard
van informatie over nieraandoeningen, een laag
bewustzijn van de basislijn, beperkte
gezondheidsvaardigheden, beperkte beschikbaarheid
van CKD-informatie en gebrek aan bereidheid om te
leren. (WKD 2020).
De gezondheidswerker – Een andere barrière die moet
worden overwonnen om te zorgen voor meer
bewustzijn, is een meer gerichte opleiding van artsen,
aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de medische
toestand van de patiënt. (WKD 2009 )/(WKD 2021)
Beleidsmakers op het gebied van volksgezondheid – Ten
slotte is CKD een wereldwijde bedreiging voor de
volksgezondheid, maar staat deze doorgaans laag op
de gezondheidsagenda’s van de overheid (WKD 2008)
met politieke toezeggingen over programma’s voor
niet-overdraagbare ziekten die zich voornamelijk
concentreren op vier hoofdziekten: hart- en
vaatziekten, kanker, diabetes en chronische
luchtwegaandoeningen.
Deze kennislacune verstikt de strijd tegen nierziekte en
verhoogt de inherente sterfte.
De gezamenlijke stuurgroep van WKD roept iedereen
wereldwijd op om zich niet alleen bewust te zijn van
de ziekte, maar ook actief te weten wat hun eigen
niergezondheidsmaatregelen zijn. Bijvoorbeeld wat
hun bloeddruk is en wat de behandeldoelen zijn
(WKD 2010). Het is een zaak waar wij allemaal in de
niergemeenschap over de hele wereld bij betrokken
zijn: artsen, wetenschappers, verpleegkundigen en
andere zorgverleners, patiënten, bestuurders,
deskundigen op het gebied van gezondheidsbeleid,
overheidsfunctionarissen, nefrologische organisaties
en stichtingen. Allen dienen zich bewust te zijn van de
manieren waarop meer aandacht voor de nier in het
kader van het overheidsbeleid grote voordelen kan
opleveren voor zowel de patiënt als de zorgbudgetten
(WKD 2007).
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Het is ons niet gelukt iemand te vinden die u kan

www.npvdb.nl/webinar/webinar.html

helpen bij uw belastingaangifte 2021. Hieronder vindt
u een paar tips die u wellicht kunnen helpen.

Wat brengt het nieuwe jaar nierpatiënten aan
COVID-19 ontwikkelingen?

U kunt misschien hulp vragen aan een familielid of

Tips & tricks voor het invullen van je
aangifte inkomstenbelasting

kennis. Ook zijn er organisaties die u kunnen helpen
op locaties verspreid over het land.
Maatschappelijke organisaties zoals: vak- en
ouderenbonden, wijkcentra, belastingwinkels, sociaal
werkers en formulieren- brigades. Ze houden door

02 maart Verschillende vormen van dialyse

heel Nederland spreekuren. Neem voor de actuele
stand van zaken contact op met de organisatie zelf.

www.npvdb.nl

Bibliotheken: Bijna iedere Bibliotheek in Nederland

Puzzel

helpt mensen bij het invullen van de belastingaangifte.
Je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek en hulp is

OPLOSSINGEN

gratis.
Belastingadviseurs: Mensen met een complexe
aangifte of ondernemers laten hun aangifte in de regel
door een belastingconsulent invullen. Hier zijn wel
kosten aan verbonden, maar het biedt u ook gemak.
De Belastingdienst: U kunt op verschillende locaties
van de Belastingdienst terecht voor hulp bij uw

KRUISWOORD

aangifte. Maak daarvoor een afspraak via de
belastingtelefoon 0800-0543. Zij verwijzen u naar de
dichtstbijzijnde locatie.
Voor deze afspraak is het belangrijk dat u eerst een
DigiD-machtiging aanvraagt.

DOORLOPER

Hebt u een algemene vraag? Stel 'm dan op Facebook,
Twitter of Instagram.
Weet u dat er kosten zijn die u mag opgeven bij de

SUDOKU
11. frisdrank light
12. onjuist
13. broodje margarine en
kaas
14. onjuist
15. juist
16. onjuist
17. oplos cappucino
18. boter
19. onjuist

Onder andere op de websites van de NVN en van
Nieren.nl vindt u veel informatie over aftrekposten
voor nierpatiënten.
Voor meer informatie hierover vind u een link op onze

ANTWOORDEN

webpagina www.npvdb.nl
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1. 400
2. 2
3. onjuist
4. sterrenmix thee
5. juist
6. onjuist
7. 30
8. onjuist
9. postelein
10. peer

belasting als u een chronische ziekte hebt?

Wat weet u van stress?

Stress hoeft niet altijd

Stress is schadelijk voor de
gezondheid

Te veel stress kan een burn-out
tot gevolg hebben

Dit klopt gedeeltelijk. Er bestaat ook positieve stress.
Gezonde stress duurt niet te lang, is gevarieerd en
zorgt ervoor dat iemand beter presteert. Stress is
pas ongezond wanneer het te lang aanhoudt, te vaak
voorkomt en/of te groot is. Dan heeft het lichaam
onvoldoende gelegenheid om tussentijds te
herstellen en kunnen er allerlei psychische en
lichamelijke klachten ontstaan.

Chronische stress veroorzaakt psychische en
lichamelijke klachten waardoor normaal
functioneren lastig is. Als deze klachten langer dan
zes maanden bestaan en gevoelens van moeheid en
uitputting op de voorgrond staan, dan is er sprake
vKan een burn-out.

Van stress kun je plotseling
grijs worden.

Een paar glazen alcohol helpt
ontspannen.
Uw tanden moeten hard worden

Dat je haar ineens grijs wordt door stress klopt
niet. Wel heeft langdurige stress negatieve
gevolgen voor je lichaam. De oorzaak heeft een
teveel aan adrenaline. Dit kan op den duur leiden
tot DNA beschadiging of grijs haar.

Stressvolle
dag beschadigt
gehad? Ga het
vooral
niet extra
veel
Hard poetsen
tandvleesen
kan
zelfs
alcohol drinken. Alcohol kan de reactie op een
leiden tot het terugtrekken van het tandvlees.
stressvolle situatie verergeren.
Het is juist aante raden niet te hard te poetsen.
Een tandenborstel met zachte borstelharen kan
daarbij ook helpen.

Te veel taken veroorzaken stress

Knuffelen beschermt tegen stress

geschrobd

Een slechte mondgezondheid verhoogt de kans op
longontsteking, aderverkalking en hart- en vaatzie
Ook is er een relatie met diabetes, reumatische
artritis en hersenaandoeningen zoals dementie.
Een goede mondgezondheid is dus niet alléén
belangrijk voor uw gebit!

Het geven van een knuffel werkt
stressverlagend.Deelnemers naar een onderzoek
hierna, werden regelmatig geknuffeld en daarna
blootgesteld aan een griepvirus. Ze bleken minder
vatbaar voor stress en daardoor ook minder
vatbaar voor een ziekte als griep
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negatief te zijn er bestaat ook zoiets als positieve stress

Leefstijl heeft invloed op
werkstress

Huisdieren voorkomen stress
Het blijkt dat het hebben van huisdieren vaak
stress voorkomt. Kinderen worden er rustig van.
Woont u alleen? Met een huisdier heeft u weer
gezelligheid in huis.

Een gezonde leefstijl met voldoende rust,
gezond eten en drinken en regelmatig bewegen
vermindert de gevoeligheid voor werkstress.
Ook kunt u beter omgaan met drukke periodes.
Het is belangrijk om voldoende tijd te nemen
voor ontspanning.

Hoe minder stress, hoe beter

Heb je stress, dan ben je zwak

Je kunt zelfs te weinig gestrest zijn. Stress is
de reactie van je lichaam als je onder druk
staat. Een beetje stress hebben we nodig om
in actie te komen en om te presteren.
Dergelijke stress is dan ook positief te
noemen. Als je maar genoeg kunt ontspannen
tussen de stressmomenten, dan kunnen we
daar prima tegen. En dan draagt stress bij aan
een uitdagend en dynamisch leven.

Dat is niet waar. Mensen met veel stress zijn
vaak perfectionistisch, hebben
doorzettingsvermogen en werken hard. Het
probleem is dat ze te vaak te ver doorgaan en
hun eigen grens overschreiden

Stress op het werk is net zo
ongezond als passief roken

Mannen en vrouwen gaan anders
om met stress

Een onderzoek van de Harvard Business School en
Stanford University gebaseerd op 228 studies
concludeert dit. Een veeleisende baan verhoogt de
kans op ziekte met 35%. Maakt u veel overuren?
Overuren verhogen het risico op een vroege dood
met 20%. En staat uw baan op de tocht? Dan heeft
u 50% meer kans op gezondheidsproblemen.

Mannen reageren op een agressievere manier op
stress: ze pakken het probleem meestal zo snel
mogelijk aan en willen het van de baan helpen.
Vrouwen proberen daarentegen zich eerst te
verzoenen met de situatie en zoeken pas later een
oplossing
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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

Kijk voor onze seizoenaanbiedingen op

www.bowlingmaaspoort.nl

Comfortabele dialyse in een gastvrije omgeving
Kleinschalig, persoonlijke benadering
Makkelijk bereikbaar
Landelijk opleidingscentrum voor thuishemodialyse
Mogelijkheid voor poli controle
Peritoniaal dialyse
Voorbereiding en nazorg niertransplantatie
Grote patiënttevredenheid

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen.
Neem van te voren contact op met:
Thelma van der Heijden
Hoofdverpleegkundige Dialysecentrum Ravenstein
adres: De Verver 1e, 5371MZ Ravenstein
telefoon: 0486417120 internet: www.dialysecentrumravenstein.nl

advertentie

Wij verzorgen al uw drukwerk.
Handels drukwerk zoals bijvoorbeeld
briefpapier, enveloppen, visitekaartjes,
orderbonnen, offertemappen, enz.
Een zeer grote diversiteit aan familie
drukwerk zoals geboorte-, huwelijks- en
jubileumkaarten.
Periodiek drukwerk en andere boekwerken
zoals bedrijfs bulletins, dorpsbladen en
clubbladen.
Reclame drukwerk, kleuren en/of zwart-wit
brochures en flyers.
Neem gerust contact met ons op en informeer
vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Dr. Ariensstraat 27
5351 GB Berghem
Tel. 0412-401875
info@drukkerijtheunisse.nl
www.drukkerijtheunisse.nl

