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Activiteiten
gepland voor 2022
Voor de actuele informatie van
activiteiten kijk op www.npvdb.nl of
facebook npvdb

12 mei
Dag van de verpleging/ verzorging
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11 juni
TranplantERENdag
26 juni
Busreis
18 september
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14 oktober
Nationale Donorweek
20 november
Bowlen
18 december
Kerstdiner
Alle datums en activiteiten
onder voorbehoud
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Langzaam begint het ‘normale’ leven weer op gang te komen.
De eerste activiteiten hebben we weer gehad en het was
ouderwets gezellig. We merken wel dat het aantal aanmeldingen
voor de Algemene Ledenvergadering en de Bingo lager was dan
vóór het corona tijdperk tot nu toe. Of dat betekend dat de
mensen toch nog voorzichtig zijn of men weer moet wennen aan
de ‘nieuwe norm’ (de normale tijden van weleer) weten we niet.
De tijd zal het leren.
De Bingo en Algemene Ledenvergadering konden gelukkig dit jaar
doorgaan, zonder al te veel voorwaarden, mondkapjes en
inentingsbewijzen.
Iedereen vond het weer leuk elkaar te zien en het bracht bij
menigeen een nostalgisch gevoel naar boven zoals vóór de
pandemie. Laten we nog wel in ons achterhoofd een rood lampje
branden, want afgelopen is het nog steeds niet.
Het verslag van de ALV vindt u pagina 4, een verslag van de Bingo
op pagina 24. Helaas zijn er geen foto’s gemaakt maar ook het
bestuur moet weer wennen aan al die voorbereidingen en drukte
welk het organiseren van een activiteit met zich mee brengt.
Wij beloven beterschap.
In de notulen van de Algemene Ledenvergadering kunt u lezen dat
de kosten van het Nieuwsbulletin erg hoog zijn. Dit zit met name in
de verzendkosten. Een idee was dan ook om het Nieuwsbulletin
voortaan op elektronische wijze aan te bieden. Dit kan via onze site
of per email.
Tijdens het toetsen van de voorkeur van onze leden kwam op de
Algemene Ledenvergadering duidelijk naar voren dat deze uitgaat
naar de papieren versie. Voorlopig gaat het dan ook even in de
ijskast maar we komen hier zeker nog op terug.
Dan nu ons jaarlijks lentediner. Dit wordt gehouden op 23 of 24
april. U kunt dus zelf kiezen voor de zaterdag of zondag. Breng wel
gezelligheid en heel veel honger mee want het wordt smullen.
Het verslag hiervan staat in het volgende Nieuwsbulletin (alweer)
nummer 4.
Verder in dit nummer het inschrijfformulier voor de busreis die dit
jaar naar Orvelte gaat en het inschrijfformulier voor de
spelletjesmiddag op 22 mei. Let wel op het is in een andere zaal!!
Rest mij alleen nog u veel leesplezier te wensen, hopelijk in een
lekker lentezonnetje en tot ziens op een van onze activiteiten.
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Namens het bestuur; Coby van den Bosch
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BELANGRIJKE

TELEFOONNUMMMERS

Ziekenhuis Bernhoven
Overleden

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1

Mevrouw Hennie Kuiper

5223GZ 's-Hertogenbosch

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

Wij zullen haar mooie gedichten tijdens
het Kerstdiner gaan missen

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

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
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088 876 50 50

Op weg naar transplantatie

deel 1

Tino Geurts neemt ons mee van constatering van zijn nierproblemen tot aan zijn transplantatie

Tino Geurts

Voorgeschiedenis:

Een jaar of tien geleden ben ik begonnen met
zoutloos brood in combinatie met zoet beleg.
Verder meer fietsen en wandelen, mijn gewicht en
bloeddruk regelmatig controleren.

Eind vorige eeuw kwam ik via
vage oogklachten terecht bij de
huisarts. Deze verwees mij naar
de oogarts die zag dat er op het

Zeven jaar geleden werd ik blij verrast door mijn
jongere broer, hij wilde een nier aan mij doneren.
Complete verrassing, in mijn gedachte was ik me al
aan het voorbereiden op dialyseren.

netvlies een ontsteking zat. Toen zijn er enkele
röntgenfoto’s gemaakt.
Terug naar huisarts voor bloeddrukmeting.
Het resultaat -eerste meting 143-250– toonde aan
dat er iets aan de hand was. Een paar dagen later
gaf de tweede meting hetzelfde resultaat. Huisarts
belde met het ziekenhuis en ik werd dezelfde dag
opgenomen. Met medicijnen werd de bloeddruk na
enige tijd verlaagd.

Concentratieklachten en corona zorgden ervoor dat
ik vanuit huis ging werken en dat tot en met de
operatie blijf doen.
Augustus vorig jaar heb ik op aanraden van de
opvolger van dr. Hollander besloten om te starten
met onderzoek naar een transplantatie.
Onderzoeken in Nijmegen en Den Bosch volgden en
uiteindelijk bleek er ook een match te zijn, beter kun
je het natuurlijk niet treffen.

Uit onderzoek bleek dat jarenlange hoge bloeddruk
de oorzaak was van de opgelopen nierschade. Mijn
nieren werkten nog voor 1/3 deel. Bovendien was
mijn hartwand flink opgezet door de hoge
bloeddruk.
Diverse medicijnen tegen hoge bloeddruk werden
voorgeschreven, waarvan een enkele slecht viel. Via
internist en diëtiste vanuit het ziekenhuis in Oss,
kwam ik uiteindelijk terecht bij dr. Daan Hollander
destijds nog in het GZG te Den Bosch.
Vanaf september 1999 tot eind 2020 ben ik tot volle
tevredenheid 21 jaren patiënt geweest bij dr.
Hollander. Vanaf het moment dat hij betrokken
raakte bij het dialysecentrum in Ravenstein heb ik
mijn periodieke afspraken steeds gemaakt in
Ravenstein.

5

Tijdens dit proces heb ik mij ook opgegeven voor het
project ‘Bring your own patiënt’. Vanaf september
loopt er een 2e jaars student geneeskunde van de
Radboud met mij mee naar de diverse onderzoeken
alsmede enkele huisbezoeken.
Hij krijgt zo een indruk van het proces dat een ‘zieke,
patiënt moet doormaken, en ziet in de praktijk de
werkwijze van een tweetal ziekenhuizen. Van mijn
kant stel ik weleens medische vragen die hij voor mij
dan beantwoord.

Tijdens de opening van het dialysecentrum in 2013
kwam ik in aanraking met onze
nierpatiëntenvereniging, en korte tijd later ben ik lid
geworden. Later ben ik ook lid geworden van de
NVR, verbonden aan de Radboudumc.
Ter gelegenheid van mijn 50e consult aan
dr. Hollander heb ik het dialysecentrum voorzien
van een buitenbankje waar patiënten kunnen zitten,
wachtende op hun vervoer naar huis.

15 April was de dag van laatste controles, gesprek
met o.a. anesthesist en nefroloog. Meestal vindt zo’n
gesprek 1 maand voor de operatie plaats.
In deel 2 (Nieuwsbulletin 4, hoop ik te vertellen dat
de operatie geslaagd is, en dat ik samen met mijn
broer een rondje loop door het ziekenhuis of samen
op de hometrainer zit.

Hierbij ben ik ook benieuwd wat me te wachten
Al die jaren heb ik mij nooit echt als patiënt gezien.
staat, wat er veranderd met een goed werkende nier
Werken, vakanties en sporten heb ik steeds volop
en wat worden de eventuele bijwerkingen van de
kunnen doen. Alleen de achteruitgang van mijn
talloze medicijnen?
nieren was natuurlijk niet te stoppen, wel te
vertragen, en dat was een van mijn doelstellingen
U leest het in de volgende editie. Tino Geurts
geworden.
Inmidels is bekend dat Tino 22 mei een nieuwe nier krijgt. Redactie
4
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Aanwezig: 23 personen Ria en Rien van Erp, Ciska
van Hurne, Tino Geurts, Rose Marie van Heumen,
Piet Aarsel, Johan en Laura v.d. Nieuwegiessen, Willy
en Helma van Heeswijk, Gerard en Trudy van
Ballegooy, Hans v. Balgooy en Dianne Kops, Nico van
Nuland, Henriette Schuts, Rianne Pittens,
Mari van Lokven, Liesbeth Smits, Marco van Kessel,
Annelies Zwartjes, Coby van den Bosch, Marja
Snijder.
Afmelding: Francien Verhagen

Bowlen konden doorgaan.
De aanwezigen hadden geen vragen en/of
opmerkingen.
4. Financieel verlag 2021.
Penningmeester Liesbeth Smits heeft verlies/winst
rekening uitgedeeld. Ze licht enkele punten toe. Het
aantal leden loopt terug, het subsidiebeleid van de
NVN is omgegooid, er zijn donaties binnengekomen
via de donatie box, advertentie-inkomsten lopen
sterk terug en we zijn op zoek naar nieuwe
adverteerders, bankrente is gestopt.
In 2021 is er een verlies gedraaid van €14.000. Dit
was voorzien.
Liesbeth geeft aan dat de NVN de contributie dit jaar
heeft verhoogd met €1. Wij zijn hiervan in februari
op de hoogte gebracht. Dit bedrag wordt dit jaar niet
doorberekend aan onze huidige leden, volgend jaar
wel.
Tino Geurt vraagt of Liesbeth de balanspositie kan
toelichten. Dit doet zij en geeft aan dat zij 2 setjes
met financiële cijfers heeft die men bij haar aan tafel
kan komen inzien. Niemand heeft hier gebruik van
gemaakt.
Daarnaast legt Liesbeth uit hoe we aan ons
vermogen komen. Dit heeft te maken met de
spullenmarkt die in het verleden zeer succesvol was.

1. Opening door vicevoorzitter Coby van den
Bosch
Coby heet iedereen van harte welkom op deze ALV.
Ingekomen stukken: Afmelding van Francien
Verhagen
Niemand wil iets aan de agenda toevoegen. Op een
later moment in de vergadering is er toch een
agendapunt bijgekomen, punt 9a Nieuwsbulletin.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2021
Coby neemt de notulen puntsgewijs door. Ze geeft
aan dat er nog steeds mensen nodig zijn die zich
inzetten voor onze vereniging.
Als er mensen zijn die binnen de vereniging actief
willen worden kunnen zij zich bij een van de
bestuursleden melden. Zij staan u graag te woord.
De kascommissie is vorig jaar voltallig afgetreden.
Dat had niet gemoeten. Hoe dat gekomen is is
onduidelijk. Er had een commissielid moeten
aanblijven maar er zijn twee nieuwe leden benoemd
namelijk Tino Geurts en Cisca van Hurne. Dit jaar zal
Tino aanblijven en Cisca aftreden.
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. De
notulen worden goedgekeurd met dank aan de
secretaris.

12

5. Kascommissie
De kascommissie bestaat uit Tino Geurts en Cisca
van Hurne. Beiden zijn aanwezig. De kascontrole is
gedaan op 22 maart. Tino licht zijn bevindingen toe
en spreekt zijn waardering uit voor de nauwkeurige
wijze waarop de financiële verslaglegging is gedaan.
De financiële positie van de vereniging is uitstekend
en de commissie hoopt dat op de lange termijn
wordt gekeken naar een goede verhouding tussen
uitgaven en ontvangsten. De ALV stemt in met het
gevoerde beleid van het bestuur en er wordt
decharge verleend.

3. Jaarverslag
Tijdens de ALV heeft de secretaris het jaarverslag
met de aanwezigen doorgenomen.
Ook dit jaar is het ledenbestand afgenomen. We
hebben 13 leden verloren en er zijn 2 leden en 2
steunleden bij gekomen.
De activiteiten hebben grotendeels door de
coronamaatregelen stilgelegen, maar het 50-jarig
jubileumuitje naar de Soldaat van Oranje en het

6. Verkiezing kascommissie
Cisca van Hurne is aftredend. De nieuwe
kascommissie bestaat uit Tino Geurts en Ria van Erp.
Mari van Lokven wordt reserve kascommissie lid.

545

NOTUELEN ALV 2022

Nieuwsbulletin plaatsen kan al vanaf €50.
Coby geeft aan dat het nog steeds lastig blijft het
Nieuwsbulletin te vullen. Er komt weinig respons
vanuit de leden. Missen de leden iets? Ze wil meer
persoonlijke verhalen i.p.v. technische. Het moet en
vrolijk blad zijn. Ook de prijspuzzel wordt minimaal
ingestuurd. Deze wordt in juni geëvalueerd en als de
respons zo laag blijft mogelijk gestopt.
De Pen doorgeven en de column van Jacqueline
vallen in de smaak. Het is wel de bedoeling dat de
Pen wordt doorgegeven aan een lid van de
vereniging. Nu is deze voor 1 keer aan een niet-lid
doorgegeven.

7. Bestuursverkiezing
Coby van de Bosch is aftredend en herkiesbaar. Er
zijn geen tegenstemmen. Coby blijft opnieuw voor
de komende 3 jaar bestuurslid.
8. Nierstichting en Nierpatiënten vereniging
Nederland (NVN)
Persoonlijke contacten en bijeenkomsten waren ook
dit jaar door Corona niet mogelijk. Via Teams of
Zoom werd online vergaderd met de NVN en de
regionale patiëntenverenigingen.Ook dit jaar werden
verschillende Webinars gehouden waar iedereen na
aanmelding toegang toe had.
Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen op nier-gebied en
daar is veel geld voor nodig.

10. Busreis/ uitstapje 2022
Vier verschillende uitstapjes zijn op papier
uitgewerkt en onder de aanwezigen uitgedeeld.
Deze worden gezamenlijk doorgenomen. Na het
stemmen wordt gekozen voor de dagreis naar
Historisch Orvelte.
Er wordt nog door het bestuur gevraagd of een hele
dag te belastend is, maar het grootste deel van
aanwezigen vindt van niet.

9. Dialysecentra: JBZ, ZH Bernhoven en
DC Ravenstein
Afgelopen jaar waren we weer vaker welkom in de
dialysecentra. Het JBZ was voor ons het meest
toegankelijk. Naast persoonlijk aanwezig zijn werd er
ook nog online overlegd.
In het JBZ komen we 3x per jaar en in de overige
twee centra 2x per jaar. We hebben als bestuur
goede hoop dat de contacten weer “normaal” gaan
lopen en we de persoonlijk contacten weer kunnen
intensiveren.
Dr. Hollander is met zijn werkzaamheden in het JBZ
gestopt (pensioen), maar blijft nog wel werkzaam in
Dialysecentrum Ravenstein.

11. Rondvraag/mededelingen
Coby: Oude mailadressen van bestuursleden
worden nog steeds gebruikt door leden. Graag oude
mailadressen verwijderen en nieuwe gebruiken.
Er staat een donatie box in de zaal. Deze wordt dit
jaar gebruikt voor giro 555 i.v.m. de oorlog in
Oekraïne. Het bestuur vraagt aan de aanwezigen
toestemming het gedoneerde bedrag te
verdubbelen. Er wordt toestemming gegeven.

9a. Nieuwsbulletin
Het Nieuwsbulletin is een grote post op de
resultatenrekening. Dit komt vooral door de
verzendkosten. Als leden het Nieuwsbulletin digitaal
lezen en niet per post willen ontvangen dan kunnen
ze dit doorgeven. Om de kosten te drukken is het
nog een optie om het Nieuwsbulletin dunner te
maken of een kleinere oplage te verzorgen. Door het
blad dunner te maken weegt deze minder en
kunnen de kosten lager worden, maar bij een
kleinere oplage lopen we het risico dat
adverteerders afhaken. Met ons financieel
vermogen kunnen we nog steeds een
Nieuwsbulletin maken.
Willy van Heeswijk oppert het idee om tijdens het
lentediner navraag te doen bij de aanwezige leden
hoe zij het blad willen lezen. Daarnaast zal Coby
hiervoor aandacht vragen in het komende
Nieuwsbulletin.
Trudy van Ballegooy vraagt of het plaatsen van een
advertentie bekostigd wordt d.m.v. een vrijwillige
bijdrage nee, de kosten hiervoor variëren en zijn
afhankelijk van de afmeting van de advertentie en of
deze in zwart-wit of kleur is. Een advertentie in ons

Ria van Erp: Het Rad van Fortuin staat al 2,5 jaar bij
haar in de schuur en is opgeknapt. Willen we deze
houden of mag deze via marktplaats verkocht
worden t.b.v. de vereniging? Deze is erg groot.
Mag verkocht worden en als er een klein model te
koop is is dat welkom.
Ria bedankt het Bestuur voor de organisatie en alles
wat ze voor de vereniging doen.
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11. Sluiting
Coby bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en
sluit de vergadering om 15:55 uur.
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Verbranden achter glas, kan dat
De zon schijnt en er is geen wolkje aan de lucht. Maar ook op deze fijne lentedagen kan het zo
zijn dat je lange tijd binnen achter het raam zit. Bijvoorbeeld omdat het bureau waaraan je
werkt bij het raam staat of omdat je naast het raam geniet van een kop thee of een boek.
Dan ken je vast dat gevoel van de schroeiende zon op je huid wel.
Maar kun je eigenlijk door het raam heen verbranden?
Het korte antwoord is: ja, ook door het raam heen kun je verbranden.
Wij leggen je uit hoe dit zit.

UV-straling
Er zijn verschillende soorten ultraviolette (uv) straling,
waarvan UVA en UVB-straling de bekendste zijn. Het
grootste deel van de UVB-straling wordt door het glas
tegengehouden, waardoor verbranden achter het raam
lastig, maar niet onmogelijk is. Maar UVA-straling wordt
niet tegengehouden door je ramen. Ongeveer de helft
van deze straling komt namelijk wél door het glas heen.
En laat dit nou juist het type straling zijn dat
huidveroudering en huidkanker kan veroorzaken.

Verbranden achter het raam
UVA en UVB-straling zorgen ervoor dat je huid bruin
wordt of verbrandt. De kans dat je door het raam heen
verbrandt is klein, maar als je maar lang genoeg zit kan
het wel. Niet alle straling wordt namelijk
tegengehouden, dus zeker als je vaak en lang achter
het glas zit is het oppassen geblazen.
Of je kunt verbranden of bruin kunt worden achter het
raam, is afhankelijk van de zonkracht. Quest legt het als
volgt uit: bruinen gaat het best bij een uv-straling
tussen de 2900 en 3050 ångström, maar normaal glas
laat geen stralen onder de 3000 ångström door. De
straling moet dus behoorlijk hoog zijn om door het glas
heen te kunnen komen. Maar onmogelijk is het dus
niet. Zeker op een zonnige dag kun je bruin worden of
verbranden als je maar lang genoeg achter het glas
blijft zitten. Houd de weersverwachtingen dus goed in
de gaten en let daarbij vooral op de zonkracht. Bij
zonkracht 9 of 10 kun je buiten al binnen 10 minuten
verbranden en is het dus goed om je huid te
beschermen.

Minder snel bruin en verbranden
Gelukkig hoef je je niet meteen zorgen te maken als je
elke dag kort achter het raam zit. Het glas filtert de
straling en houdt een deel hiervan tegen. Ook wordt
een deel van de zonnestralen gereflecteerd, waardoor
dit niet op je huid terechtkomt.
Verbranden of bruiner worden achter een raam gaat

dus een stuk minder snel dan wanneer je buiten in de
zon zit.
Maar langdurige blootstelling aan UVA-straling kan
voor mensen die achter glas zitten wel gevolgen
hebben.
Zit je dus lang in de volle zon in de auto of op
kantoor? Dan kan het goed zijn om je huid ook binnen
te beschermen met een zonnebrandcrème of
dagcrème met SPF. Want ook achter het raam
nestelen de stralen zich dus op je huid, waardoor je na
langere tijd meer kans hebt om te verbranden.

Vitamine D
Het antwoord de vraag maak je ook vitamine D aan
achter glas is nee. Als je binnen bent, doe dan je
ramen en gordijnen open om zonlicht en ook frisse
lucht binnen te laten. Het heeft echter geen zin om
achter glas in de zon te gaan zitten. Vitamine D wordt
alleen in de huid aangemaakt onder invloed van UV-B
licht.
Deze UV straling wordt tegengehouden door glas.
Het is aan te raden om minstens 2-3 keer per week
even naar buiten te gaan wanneer de zon schijnt.
Daarbij is het belangrijk dat minimaal het gezicht en
de handen dan ontbloot zijn, zodat de zon ook echt 5
tot 15 minuten op de huid kan schijnen. Vermijd de
warmste uren van de dag wanneer je naar buiten
gaat. Dit kan bijvoorbeeld gewoon in je tuin, op je
balkon of daarbuiten. Volg hierbij steeds de richtlijnen
van de overheid en je behandelende arts.

Is het schadelijk als mijn huid een
keer verbrand door de zon?
Zelf één keer verbranden brengt de huid blijvend
schade toe. Jouw huid is namelijk slimmer dan je
denkt. Iedere keer als je in aanraking komt met
daglicht, wordt dat door je huid opgeslagen. Iedere
keer als je verbrandt, beschadigen je huidcellen. Deze
cellen zijn littekens diep in de huid, die zich op latere
leeftijd tot huidkanker kunnen ontwikkelen. Lees hier
meer over huidschade door zonverbranding.

UITNODIGING

Alleen voor leden

BUSREIS 26 juni

Monumentendorp Orvelte | Ontdek hét Oerdorp van Drenthe
Graag nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse bustocht op
26 juni 2019.
De reis gaat naar Monumentendorp Orvelte in Drenthe.

AANMELDSTROOK
naam

U kunt zich op 3 verschillende manieren inschrijven.
1 De aanmeldstrook van deze pagina opsturen naar
Marco van Kessel, Kerkveld 44f, 5388CG Nistelrode

adres

2 U stuurt een email naar marco@npvdb.nl
3 Via het inschrijfformulier op onze website www.npvdb.nl
Heeft u zelf geen rolstoel, dan kunnen wij daar voorzorgen maar er
zijn slechts een aantal rolstoelen beschikbaar. Ook voor het duwen
kunt u geen beroep doen op andere (bestuurs)-leden. Uw
inschrijving is pas definitief als wij het bedrag hebben ontvangen.

plaats

telefoonnummer

email

Let op! De vereniging heeft geen
reisverzekering afgesloten.
De busreis is een activiteit waar een
eigen bijdrage voor gevraagd wordt
van10 euro per persoon. U kunt dit
bedrag overmaken op onze rekening
Regiobank: NL20 RBRB 0929399935
t.n.v. Nierpatiëntenvereniging
s-Hertogenbsoch e.o. onder
vermelding van Busreis 2020.

ik kom met introducé
ja
nee

AGENDA
• 08.15 uur Den Bosch: voorstaan
Reitseweg 16
• 08.30 uur Den Bosch: vertrek
vanaf de parkeerplaats
Soete Lieve Zuid, Woonboulevard, Reitseweg 16
ter hoogte van de Tinnegieterstraat
• 10.00 uur Hoenderloo of Terwolde: 1x koffie met gebak
• 12.45 uur Orvelte: koffietafel met kroket
• 14.00 uur Orvelte: vrije pauze
• 15.30 uur Orvelte: vertrek huiswaarts
• 17.15 uur Hoenderloo of Terwolde: 3 gangen diner betsaande uit
groentesoep, schnitsel met diverse soorten groente en aardappelen
en ijs na
DEZE STROOK INLEVEREN VOOR
• 19.15 uur Hoenderloo of Terwolde:
vertrek huiswaarts
• 20.45 uur Den Bosch: verwachte thuiskomst

20 juni

Ik ben een CAPD patiënt
ja
nee
aantal keren spoelen
1
2

Ik moet met de rolstoel
in de bus zitten
ja
nee

Ik wil gebruik maken van
een rolstoel
ja
nee

ik bezit een eigen rolstoel
ja
nee

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

Moleculair bioloog
Hester van Willigenburg (Erasmus MC)

Veroudering na
transplantatie afremmen
Mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan, verouderen sneller
dan normaal. Moleculair bioloog en promovenda Hester van Willigenburg
onderzoekt hoe je dat kunt voorkomen.
Zij vermoedt dat afweeronderdrukkende medicijnen daar een rol bij spelen.
Deze zouden ertoe leiden dat het lichaam verouderde cellen
– de zogenoemde senescente cellen – minder goed kan opruimen.
Na een niertransplantatie gebruiken mensen
afweeronderdrukkende medicijnen. Die
voorkomen dat het lichaam de donornier afstoot,
maar kunnen ook negatieve effecten hebben.
Promovenda Hester van Willigenburg vermoedt
dat de afweeronderdrukkende medicijnen ervoor
zorgen dat het lichaam verouderde cellen, ofwel
de senescente cellen, minder goed kan opruimen.
‘Dat kan ertoe leiden dat transplantatiepatiënten
op den duur meer last krijgen van
ouderdomsziekten, zoals diabetes of hart- en
vaatziekten’, zegt ze.

hoeveelheid littekenweefsel oftewel fibrose in
de nieren.’ Het onderzoek moet uitwijzen of
muizen die tacrolimus krijgen inderdaad meer
verouderingskenmerken hebben dan muizen
die dat niet krijgen.

Senescente cellen
Senescente cellen ontstaan doordat cellen in
ons lichaam elke dag een beetje schade
oplopen, hetzij door processen in de cel zelf,
hetzij door invloeden van buitenaf. Is een cel
te veel beschadigd, dan kunnen er twee
dingen gebeuren: de cel gaat dood en wordt
afgebroken en opgeruimd, of de cel wordt
een senescente cel. De cel blijft dan wel
werken, maar stopt met delen zodat ze geen
beschadigingen kan doorgeven.
‘Helaas zorgen senescente cellen ervoor dat
ons lichaam sneller veroudert’, vertelt Van
Willigenburg. ‘Ze kunnen ontstekingsstoffen
uitscheiden.
Door de onnodige ontstekingsreacties raken
weefsels en organen beschadigd en ontstaan
er uiteindelijk ouderdomsziekten.’ Bij jonge
mensen ruimt het afweersysteem de
senescente cellen na verloop van tijd op.
Bij ouderen werkt het afweersysteem minder
goed en stapelen de senescente cellen zich

Verouderingskenmerken
Om haar vermoeden te toetsen onderzoekt Van
Willigenburg het effect van het
afweeronderdrukkende medicijn tacrolimus op
veroudering bij muizen. Voor dit onderzoeksidee
won Van Willigenburg afgelopen maart de Chiesiprijs van de Nederlandse Transplantatie
Vereniging. De promovenda vergelijkt twee
groepen muizen. ‘Eén groep behandel ik met
tacrolimus, de andere groep krijgt alleen een nietwerkzame controlevloeistof’, licht ze toe. ‘Na drie
maanden meet ik hoeveel senescente cellen de
muizen in hun lichaam hebben en of dit verschilt
tussen de twee groepen. Daarnaast kijk ik ook
naar andere verouderingskenmerken, zoals de
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Kandidaten gezocht voor
videoserie Donorpraat
Praten over orgaandonatie? Dat doe je
misschien niet snel. Het is best een lastig
onderwerp en het kan ook ongemakkelijk
voelen om stil te staan bij de dood. Toch is het
belangrijk om te praten over jouw wensen.

op, met ontstekingsprocessen en schade tot
gevolg.

De Nederlandse Transplantatie Stichting sluit
zich dan ook graag aan bij de lopende
campagne van Sire: ‘De dood. Praat erover, niet
eroverheen’. Dat geldt ook voor donatie: praat
nu met elkaar over hoe je in het Donorregister
staat geregistreerd en waarom. Laat je keuze
rondom donatie later geen verrassing zijn voor
je naasten. Want het kan nóg ingewikkelder
worden als je je keuze over hoe je in het
Donorregister staat nooit met elkaar hebt
gesproken. Of als je de keuze uit de weg gaat.

Langer en gezonder leven
Als uit het onderzoek blijkt dat het
afweersysteem de senescente cellen inderdaad
minder goed kan opruimen door gebruik van
tacrolimus, dan biedt dat perspectieven. ‘We
weten al dat regelmatig bewegen en gezond en
minder eten veroudering kan vertragen’, zegt
Van Willigenburg. ‘Voor nierpatiënten is het
sowieso belangrijk om op hun dieet te letten.
Maar dit kan dus tegelijk helpen om het aantal
senescente cellen te verminderen.’
Voor de toekomst is er misschien nóg een
manier om deze cellen op te ruimen.
‘Er bestaan stoffen, de zogenaamde senolytica,
die senescente cellen opruimen’, vertelt de
onderzoeker. ‘Daarmee kun je veroudering
tegengaan of zelfs terugdraaien.’

Eerste pilotstudie

Aanmelden
In de nieuwe NTS-videoserie Donorpraat gaan
we dat gesprek aan. Voor vier korte video’s zijn
we op zoek naar mensen die in gesprek willen
gaan over orgaan- en weefseldonatie. Hoe kijk
jij aan tegen donatie? Wat zijn jouw dilemma’s?
Wil jij jouw mening hierover voor camera met
ons delen? Positief, negatief, twijfel of weet je
er eigenlijk heel weinig van af? Meld je dan nu
bij ons aan!

Op dit moment zijn die stoffen vooral
onderzocht bij muizen. De eerste pilotstudie bij
mensen is dit jaar gestart. ‘Als ze goed werken,
zouden deze stoffen in de toekomst wellicht
gecombineerd kunnen worden met
afweeronderdrukkende medicijnen’, hoopt Van
Willigenburg. ‘Tacrolimus zorgt er dan voor dat
het lichaam de donornier niet afstoot, terwijl
senolytica de senescente cellen opruimen’, legt
ze uit. ‘Daarmee zouden we de effecten van
tacrolimus op het verouderingsproces kunnen
verminderen. We hopen dat patiënten hierdoor
langer en vooral gezonder kunnen leven na een
transplantatie.’

Wij zoeken:
jongeren van 16, 17 of 18 jaar,
een ouder met kind tussen 18-24 jaar,
een ouder en kind tussen 40-60,
en een volwassene tussen 40-60 met een
oudere vader of moeder 60+.
De video’s worden geplaatst op onze social
media-kanalen en op de website van de NTS.
De opnames vinden in maart plaats in de regio
Utrecht en je bijdrage zal maximaal 2 uur
duren. Als bedankje ontvang je een bol.com
cadeaubon van 20 euro en uiteraard krijg je je
reiskosten vergoed. Interesse? Stuur dan een
mail naar info@transplantatiestichting.
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Oproep voor

Nieuwe ambassadeur Nierstichting
Sandra Ysbrandy

Walk&Talk in
’s-Hertogenbosch en omgeving
Beste mensen,
Wie heeft er zin om 1 keer per maand met ons mee
te wandelen? Dit kan op een zaterdag of
zondagochtend zijn, maar ook vaak een dag
doordeweeks. Elisabeth en ik zijn geïnspireerd door
de diverse Walk & Talk groepen bij een aantal
Academische Transplantatie Centra, waaronder het
RadboudUMC. Gezien de grote behoefte en succes
willen wij deze mogelijkheid ook in de regio Den
Bosch aanbieden.

De Nierstichting presenteert met trots haar nieuwe
ambassadeur: Sandra Ysbrandy. Zij is TV kok,
voedingsdeskundige en kookboekenschrijfster. Sandra
wil mensen bewust maken van de impact van te veel
zout op je nieren. En ze laat zien hoe je lekkere
gezonde gerechten met minder zout op tafel zet.
Sandra: "Ik geloof in de kracht van natuurlijke voeding:
veel groente, niets uit pakjes en zakjes en zo puur en
onbewerkt mogelijk."

Deze wandelingen zullen op verschillende locaties in
en rondom ’s-Hertogenbosch plaats gaan vinden.
Er hebben zich tot nu toe 5 mensen aangemeld.
Deze activiteit is gratis en bedoeld voor mensen die
dialyseren, of op een orgaanwachtlijst staan,
getransplanteerd zijn of pre-dialysepatiënten.
Maar ook hun partner of naaste betrokkenen zijn
van harte welkom om mee te wandelen.

Sandra Ysbrandy
Of het nu voor Omroep MAX is of haar eigen
kookworkshops, ze laat zien hoe simpel het is om met
een minimum aan zout de lekkerste gerechten op tafel
te zetten. ‘Er zijn zoveel ándere smaakmakers.’

Dus ben je getransplanteerd of heb je deze weg nog
te gaan? Meld je dan aan. Het is goed voor iedereen
om in beweging te blijven en wandelen met
gelijkgestemden kan sowieso verrijkend zijn.
Iedereen kan met haar of zijn niveau mee doen. We
houden daar rekening mee voor wat betreft duur
en/of afstand en je loopt nooit alleen. Voor zover
mogelijk, de situatie het toelaat en er behoefte
bestaat, sluiten we de wandeling af met een
gezamenlijk kopje koffie/thee of iets dergelijks.

Loopbaan
Sandra Ysbrandy werkte als communicatieadviseur bij
een grote Nederlandse bank toen ze in 2008 besloot
haar hart te volgen en van haar hobby haar beroep te
maken. Na een tweejarige koksopleiding begint ze een
cateringbedrijf en wordt ze gevraagd voor het tvprogramma ‘Het Familiediner’ en ‘Life4You’ met
Carlo&Irene. Sinds 2016 werkt Sandra voor Omroep
MAX. Na een paar jaar koken op televisie vroeg zij zich
steeds vaker af wat nu echt gezond is. Ze besloot haar
kennis te verdiepen en verder te studeren:
Natuurvoeding, Darmgezondheid en een
beroepsopleiding tot vegetarisch chef.

Elisabeth en ik zijn geïnspireerd door de diverse
Walk&Talk groepen bij een aantal Academische
Transplantatie Centra en die daar een succes zijn.
Waarom dan ook niet bij regionale ziekenhuizen als
het Jeroen Bosch Ziekenhuis dachten wij.

Haar interesse voor gezond(er) eten groeit met de
jaren: ‘Het is begonnen met een eigen moestuin en het
besef dat al het goede afkomstig is uit een vruchtbare
aarde. Hoe meer ik ontdekte, hoe groter de behoefte
werd om verdieping te geven aan mijn vak. Alleen
maar lekker eten is hartstikke fijn, maar er zit ook nog
een verhaal achter. Dat wil ik graag delen.’

Na aanmelding bij de landelijke coördinatie via
wandelvragen@walk-talk.nl wordt zo spoedig
mogelijk contact met je opgenomen door een
koploper van de wandelgroep.

Inspireren
Hoe lekker gezond eten kan zijn, is de belangrijkste
boodschap die Sandra wil verspreiden als
ambassadeur van de Nierstichting. 'Ik heb
natuurvoeding gestudeerd en wil mensen graag
uitleggen wat de impact is van onbewerkte voeding op
je lijf, inclusief het minderen met zout.’

We lopen zo nu en dan al met een groep
enthousiaste mensen en hopen dat deze groep flink
mag gaan groeien.
Met vriendelijke groet,
Elisabeth van Schaïk en Sylvia Dangé.
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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

•
•
•
•
•
•

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.

Kan gorgelen met zout water
kwaad voor chronisch nierpatiënt?

Op onze website www.npvdb.nl staat een link naar nieren.nl

De hoeveelheid zout die u met
gorgelen binnenkrijgt zal gering
zijn. Uiteindelijk zal er met elke
keer dat u gorgelt een
ietsiepietsie doorgeslikt worden.
Ik verwacht niet dat al die kleine
beetjes samen uw nieren zwaar
zullen belasten. Misschien
kunnen huisarts of keel-neus-en
oorarts u adviseren over een
ander effectief middel zonder
zout.

Kan je met een nierwaarde van 25
multi-vitamine op een veilige
manier gebruiken? Of kunt u een
speciale versie aanbevelen?
Er bestaan veel verschillende soorten multi-vitamine
preparaten, die onderling kunnen verschillen in de
samenstelling, hoeveelheden en verhoudingen van de
vitamines, mineralen, spoorelementen en andere
toegevoegde stoffen.
Sommige producenten zijn erg scheutig met bepaalde
vitamines (B6 is berucht) waarvan je teveel binnen kunt
krijgen. Zelfs bij een goede nierfunctie kan dat kwaad.

Britta waterfilter veilig of niet?

Vaak zijn multi-vitamines niet nodig, omdat een
gezonde voeding voorziet in de behoefte. Indien toch
de wens bestaat om ze te slikken: gebruik maximaal de
geadviseerde dagdosering.

Om deze vraag te beantwoorden, heb ik eens naar het
Nederlands leidingwater gekeken in de Nevo tabel.
Deze geeft aan dat 100 ml water slechts 2 mg natrium
(= 0,005 gram zout), geen kalium, fosfor, selenium en
zink, 1 mg magnesium, 0-0,03 mg koper, 0,4 microgram
jodium en 4-13 mg calcium bevat. Dit zijn dus erg kleine
hoeveelheden. Over eventuele medicinale of chemische
resten en pesticiden die in ons drinkwater zouden
kunnen zitten (volgens een andere filterfabrikant) geeft
de Nevo tabel geen info, maar dat wordt door onze
watervoorziener goed gecontroleerd en daar moeten
we op kunnen vertrouwen, lijkt mij.

Bij nierfalen zou er mogelijk door dieetbeperkingen
onvoldoende kunnen worden voorzien in bepaalde
vitamines, mineralen en spoorelementen. Dan zou
aanvulling op zijn plaats zijn, maar het is de vraag of
daarvoor een multi-vitaminepreparaat het aangewezen
middel is. Vaak volstaan aanpassingen in het dieet.
Elke in nierziekte gespecialiseerde diëtist kan in zo’n
situatie een inschatting maken en hierover adviseren.

De Britta waterfilter zou chloor, lood, koper en kalk uit
kunnen filteren, maar er is twijfel of zo’n filter op
zwaartekracht deze stoffen wel kan verwijderen.

Voor magnesium geldt wat voor veel voedingsstoffen
opgaat: te veel is niet nodig en soms schadelijk. Het
wordt door de nieren uitgescheiden en bij een
verminderde werking van de nieren kan dat leiden tot
een toename van de hoeveelheid magnesium in het
bloed.

Verder zitten er van de betreffende stoffen niet veel in
ons gewone drinkwater, zoals de Nevo tabel aangeeft.
De Britta waterfilters en kraanfilters lijken mij volkomen
veilig en niet schadelijk voor een nierpatiënt. Je kunt je
echter afvragen hoe nuttig zo’n filter is.

Bij het gebruik in een multi-vitaminepreparaat zal dat
niet snel leiden tot een te hoge magnesiumspiegel,
omdat ons lichaam wel wat aankan. Ik verwacht bij
hoge doseringen eerder een laxerend effect!

Bij de filters waarbij met patronen
wordt gewerkt, moet ik wel een
kanttekening plaatsen.
Hiervan weet je namelijk niet
welke mineralen er door zo’n
patroon aan het water worden
toegevoegd.

Kortom, bij herstel na ziekte en bij nierfalen kan
aanpassing van de voeding noodzakelijk zijn.
Grijp daarvoor niet naar de pillenpot, maar laat uw
voeding beoordelen door een in nierziekten
gespecialiseerde diëtist.
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werken op de polikliniek nefrologie.
Als VioS begeleid ik mensen met nierfalen op de
polikliniek. Daarnaast loop ik om-en-om met de
nefroloog dialysevisite bij een van de groepen.18
jaar geleden ben ik begonnen als
dialyseverpleegkundige in het, toen nog, St.
Elisabeth ziekenhuis in Tilburg. De laatste jaren
heb ik daar als diabetesverpleegkundige gewerkt.
Nu werk ik met veel plezier in het Jeroen Bosch
ziekenhuis op de polikliniek nefrologie.

Bastiaan Stap
Ik ben Bastiaan Stap (34 jaar). Sinds 1 april 2022
werkzaam als unithoofd binnen het
dialysecentrum van het Jeroen Bosch ziekenhuis.
Ik mag het stokje van Izaak Clarisse overnemen nu
hij met prepensioen gaat.
Een leuke uitdaging die ik met veel plezier aan ga!

Tot ziens.
Marijke Schuurmans

Oorspronkelijk kom ik uit de Betuwe, waar ik ben
opgegroeid in het prachtige Oranjestad Buren.
Toch woon ik inmiddels bijna 10 jaar in Hilversum.
Samen met Robin heb ik een hele lieve hond (een
rottweiler) die Luna heet. Wij vinden het heerlijk
om met mooi weer te gaan varen. Wat natuurlijk
perfect kan in Noord-Holland.

Jaap Stolk
“Vanaf 1 april ben ik met
veel plezier en
enthousiasme begonnen
als internist-nefroloog in
het Jeroen Bosch
ziekenhuis. Samen met

Na de HBO-verpleegkunde in Utrecht ben ik in het
Jeroen Bosch ziekenhuis begonnen als
oncologie/hematologie verpleegkundige. Toch
kriebelde het om mezelf door te willen
ontwikkelen en ben ik na het afronden van de
Bedrijfskundig Zorgmanagement opleiding
begonnen als unithoofd binnen de Maag, Leveren Darmziekten. Ik vind het heerlijk om binnen
een gespecialiseerde setting te werken en ben
enthousiast om binnen de dialyse mijn
vervolgstap te maken.

mijn vrouw en drie kinderen zijn wij om deze
reden recentelijk verhuisd naar het prachtige
Brabant. De afgelopen jaren ben ik werkzaam
geweest als internist-nefroloog (in opleiding) in
het Haga ziekenhuis (Den Haag) en het Leids
Universitair Medisch Centrum (Leiden). Aldaar
heb ik veel ervaring opgedaan in de behandeling
van systemische auto-immuun(nier)ziekten,
transplantatie zorg en thuisdialyse. Daarnaast
heb ik mij actief beziggehouden met het
verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de
ziekenhuiszorg.
In mijn werk als internist-nefroloog heb ik veelal
te maken met mensen met een chronische
ziekte waarbij verschillende ziektebeelden
tegelijk aanwezig zijn. Hierbij vind ik het
belangrijk dat de begeleiding o.a. gericht is op de
kwaliteit van leven waarbij de behandeling bij
voorkeur afgestemd wordt op de behoeften
en/of benodigdheden van het individu om dit te
bereiken. Het behoud van zelfstandigheid, het
voeren van eigen regie en maken van eigen
keuzen is van grote invloed op de kwaliteit van
leven van veel van mijn patiënten.”

Groeten,
Bastiaan Stap

Marijke Schuurmans
Hallo,
Ik ben Marijke Schuurmans en sinds 1 augustus
vorig jaar werkzaam als verpleegkundige in
opleiding tot specialist (VioS) op de polikliniek
nefrologie. Mijn opleiding duurt 2 jaar waarna ik
samen met Silvia als verpleegkundig specialist zal
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Thuistest in de maak voor vroegtijdig opsporen van nierfalen, hartkwalen en diabetes
Dat thuis testen op een mogelijk ernstige ziekte
werkt, is gebleken met het bevolkingsonderzoek
naar darmkanker. Er loopt nu ook een proef met
het vroegtijdig opsporen van nierschade, hart- en
vaatziekten en diabetes type 2 via een zelftest.
Het is de bedoeling dat over vijf jaar kan worden
begonnen met een nationaal
bevolkingsonderzoek onder 50- tot 75-jarigen.
Door de aandoeningen vroegtijdig te signaleren
en te behandelen, moet het gezondheidsverlies
dat ze veroorzaken in deze groep de komende
tien jaar met 25 procent afnemen.
‘Een behoorlijk aantal Nederlanders heeft
nierfalen, hartziekten of diabetes zonder dat ze
het weten’, zegt onderzoeker Ron Gansevoort,
internist-nefroloog in het UMC Groningen. Met de
test wordt gemeten of er eiwit in de urine zit,
wordt een hartritmetest gedaan en er is een
vragenlijst. ‘De hartritmetest gaat via een app op
de smartphone. Zo kunnen we detecteren wat
voor soort hartritmestoornis het is en advies
geven.’
Verergering voorkomen
Chronische nierschade is onherstelbaar en kan
grote gevolgen hebben, zegt Gansevoort. Daarom
is het van groot belang om dit in een vroeg
stadium te signaleren. Voor de proef worden in
vier regio's - Breda, Utrecht, Arnhem en
Eindhoven - in totaal zo'n 160.000 mensen van 50
tot 75 jaar uitgenodigd om zo'n thuistest te doen.
Als er een positieve uitslag is, krijgen ze een
oproep voor een vervolgonderzoek. "Eiwit in de
urine kan duiden op schade aan de nieren,
meestal als gevolg van hoge bloeddruk, diabetes
en/of een te hoog cholesterol." Na het
vervolgonderzoek, in een regionaal diagnostisch
centrum, krijgen mensen bijvoorbeeld
leefstijladviezen of medicatie. Zo wordt de
reguliere zorg zoveel mogelijk ontlast.
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Niet naar de dokter
In Breda is onlangs een pilot uitgevoerd. Daaraan
deed 60 procent van de uitgenodigde mensen
mee. De meeste kwamen bij een positieve uitslag
ook naar de extra check. ‘Bij een afwijking kregen
ze vervolgens het advies om naar de huisarts te
gaan, maar dat advies volgt slechts 50 procent van
de mensen op’, constateert Gansevoort. ‘Blijkbaar
bereiken we mensen niet goed, of gaat het mis in
de communicatie. Of de drempel naar de huisarts
is toch te hoog. We werken nu aan een andere
aanpak, bijvoorbeeld een
consultatiebureauachtige setting.’ Daar kan dan
niet alleen de screening worden gedaan, maar ook
de behandeling.
Bij de proef worden lessen die in de eerste
testregio worden getrokken, meegenomen naar
de volgende regio. De proef loopt dus niet in alle
vier de regio's tegelijk, maar ze komen na elkaar
aan de beurt. ‘We hopen dat we over vijf jaar zover
zijn dat we een nationaal bevolkingsonderzoek
kunnen aanbieden.’
Het onderzoek, Check@Home genaamd, is een
initiatief van de Nierstichting, de Hartstichting,
het Diabetes Fonds en de Dutch CardioVascular
Alliance. Er zijn in Nederland 1,5 miljoen mensen
bekend met hart- en vaatziekten, 1,7 miljoen met
chronische nierschade en 1 miljoen met diabetes
type 2. De verwachting is dat het er alleen maar
meer worden, onder meer door de vergrijzing.

KO K E N
E N

Penne met asperges en zalm.
aantal personen

G E N I E T E N

ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•

500 g asperges
150 g volkoren penne (of andere volkoren pasta)
1 citroen
125 g verse zalmfilet
50 g ricotta
15 g verse basilicum
versgemalen peper

bereiding

Geitenkaastaart met bieten

1. Breng een grote pan met ruim water aan de kook.
2. Leg de asperges plat op het werkblad en schil ze met
een dunschiller. Begin een klein stukje onder de kop.
3. Zorg ervoor dat er geen vezelige schil achterblijft. Snijd
aan de onderkant het harde, houtige deel weg. Snijd
daarna de asperges in stukken van circa 4 centimeter.
4. Doe de pasta en de stukjes asperge in het kokende water
en kook het samen in 10 minuten gaar. Giet vervolgens
de pasta met asperges af.
5. Was de citroen, rasp de schil en pers hem uit.
6. Snijd de zalmfilet in blokjes.
7. Verhit een klein scheutje olijfolie in een wok of braadpan
en voeg hier de pasta met asperges aan toe. Roer de
ricotta met citroenrasp, zalm en citroensap voorzichtig
door de pasta met asperges. Verwarm het geheel op
middelhoog voor tot de zalm net gaar is.
8. Snijd het verse basilicum in dunne reepje. Voeg de helft
van het basilicum toe aan de wok of braadpan met pasta
met asperges en zalm. Breng het geheel op smaak met
(versgemalen) peper.
9. Schep de penne met asperges en zalm op de borden en
strooi de rest van het basilicum erover.

aantal personen
ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•

50 gr prei
50 gram bieten
1 ui
60 gram geitenkaas
10 plankjes bladerdeeg
4 theelepels honing
cheutje oliefolie

PER PORTIE
Eiwit 7 gr
Natrium 450 mg
Kalium 130 mg
Fosfor 45 mg

bereiding
1. Verwarm de oven voor op 200 °C.
2. Bedek de bakplaat volledig met plakjes bladerdeeg,
zorg voor korte opstaande randjes aan de buitenkant.
3. Zorg dat de bladeren elkaar iets overlappen.
4. Leg de bakplaat 20 minuten in de oven.
5. Snijd de uien in halve ringen en de prei in kleine
ringetjes.
6. Verwarm een scheut olijfolie in de pan en bak de ui en
de prei even kort aan.
7. Beleg de bladerdeegbodem met de ui en de prei.
8. Kruimel de geitenkaas en strooi deze speels over de
bodem.
9. Besprenkel de taart met de theelepels honing.
10. Leg de taart nog voor 10 minuten in de oven.
11. Strooi speels de bieten over de taart.

PER PORTIE
Eiwit 30 gr
Natrium 100 mg
Kalium1 mg
Fosfor 710 mg

Groene shakshuka

Gevulde flensjes
aantal personen
ingrediënten
Voor de flensjes:
• 50 g bloem
• 1 ei, losgeklopt
• 150 ml halfvolle melk
• 1 eetlepel olie
• 1 eetlepel boter

Naar smaak kan er wat
yoghurt over de taart
worden geschonken.
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bereiding

Voor de vulling:
•
•
•
•
•
•

1. Verwarm de oven voor op 180 °C.
2. Meng de bloem met de maïzena en zeef dit in een
kom.
3. Voeg de blokjes boter roe en wrijf deze met de
handen fijn door het bloemmengsel; het moet een
kruimelig mengsel worden.
4. Meng er de suiker, de bakpoeder, de specerijen en
de sinaasappelsnippers door.
5. Klop het ei los met 60 ml. water en voeg dit toe aan
het deeg.
6. Kneed het snel door elkaar tot een samenhangende
bal.
7. Dek het deeg af met plastic folie en laat het 10
minuten rusten.
8. Verkruimel ondertussen de amandelspijs en meng er
het losgeklopte ei door.
9. (Houd 1 theelepel ei achter!)
10. Deel het deeg in twee net niet even grote stukken.
11. Rol het grootste stuk uit op een met bloem bestoven
werkblad tot een lap van 25 x 25 cm.
12. Leg de lap op een ingevette bakplaat.
13. Verdeel de amandelspijs gelijkmatig over de
deegplak; laat overal een rand van 1 cm vrij.
14. Vouw de randen over de spijsvulling naar binnen.
15. Kwast de randen in met de achtergehouden
theelepel losgeklopt ei.
16. Rol het andere stuk deeg uit tot een plak van 21 x 21
cm.
17. Leg de lap voorzichtig over de vulling en druk de
zijkanten goed op elkaar.
18. Rol met de deegroller voorzichtig de bovenkant glad.
19. Prik de bovenkant van de koek in met een vork.
20. Bak de koek in ongeveer 30 minuten gaar.
21. De bovenkant is dan nog een beetje zacht.
22. Laat de koek zover afkoelen dat u hem van de plaat
kunt halen zonder dat hij breekt en laat de koek op
een rooster volledig afkoelen.

1 eetlepel boter
1 kleine ui, gesnipperd
200 g champignons of andere paddenstoelen, in stukjes
125 g Mon Chou (zacht en luchtig)
75 g pecannoten, gehakt
peterselie, fijngehakt

bereiding
1. Roer bloem, ei, melk en olie door elkaar en klop alles tot
een glad beslag.
2. Verhit in een koekenpan met anti-aanbaklaag ¼ deel van de
boter.
3. Verdeel ¼ deel van het beslag over de bodem.
4. Als de bovenkant droog is, keer dan het flensje en bak het
goudbruin.
5. Maak de rest van de flensjes op dezelfde manier klaar
(4 in totaal).
6. Dek de flensjes af met aluminiumfolie en hou ze warm.
7. Verhit boter in de koekenpan.
8. Bak de ui en paddenstoelen al omscheppend tot ze
beetgaar zijn.
9. Voeg de Mon Chou en gehakte noten toe en roer goed.
10. Breng het mengsel op smaak met fijngesneden peterselie.
11. Vul de flensjes met het champignonmengsel en maakt ze
als een bundeltje dicht, bijvoorbeeld met bieslooksprieten.

Lekker met eikenbladsla

Gebruikt u fosfaatbinders?
Vergeet niet om ze in te nemen
bij dit recept!

PER PORTIE
Eiwit 22gr
Natrium 250 mg
Kalium 900 mg
Fosfor 520 mg

Friesche Oranjekoek
aantal personen

x 20

Glazuur:

ingrediënten
Deeg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Zeef de poedersuiker boven een kom en voeg zoveel
water toe als nodig is om een smeerbaar glazuur te
krijgen.
2. Roer er wat oranje kleurstof door om de gewenste
kleur te krijgen.
3. Verdeel de glazuur over de bovenkant van de koek en
strijk het met een pannenkoekmes in één richting
glad.
4. Laat de glazuur opstijven en zet de koek een dag
luchtdicht verpakt weg.
5. Verdeel de koek dan in ca. 20 stukjes van 2 x 2 cm.

300 gram tarwebloem
25 gram maïzena
100 gram koude boter, in blokjes gesneden
150 gram kristalsuiker
½ theelepel bakpoeder
1 theelepel anijszaadjes
¼ theelepel gemalen kardamom
¼ theelepel nootmuskaat
50 gram gekonfijte sinaasappelsnippers, klein gesneden
1 ei, losgeklopt
60 ml. water

PER PORTIE

Vulling:
• 300 gram amandelspijs
• 1 ei

Gebruik voor de glazuur
ipv van water en kleurstof
sinaasappel
limonadesiroop.

Glazuur:
• 200 gram poedersuiker
• enkele eetlepels water
• oranje voedingskleurstof
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Eiwit 4 gr
Natrium 50 mg
Kalium 100 mg
Fosfor 60 mg

UITNODIGING
Alleen voor leden

HOLLANDSE SPELMIDDAG

zondag 22 mei
Even er tussenuit en bijkletsen met uw
lotgenoten over van alles.

De middag wordt gehouden in:
Sociaal Cultureel Centrum De Biechten
Vincent van Goghlaan 1
5246GA Hintham.

AANMELDSTROOK

De zaal is open om 13.30 uur

naam

We spelen van 14.00 tot 16.30 uur

adres
U kunt zich op 3 verschillende manieren inschrijven.

plaats

1 De aanmeldstrook van deze pagina opsturen naar
Coby van den Bosch, Deiffelen 8, 5235DX Den Bosch

telefoonnummer

2 U stuurt een email naar coby@npvdb.nl
3 Via het inschrijfformulier op onze website www.npvdb.nl

email

DEZE STROOK INLEVEREN VOOR
Sociaal Cultureel Centrum De Biechten
Vincent van Goghlaan 1
5246GA Hintham

16 mei

ik kom met introducé
ja
nee

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

De
Pen
Van
Thelma van der Heijden
Iedereen die een stukje wil schrijven kan dat hier.
Hierna wordt de pen doorgegeven aan een ander lid.
Daardoor komen verschillende onderwerpen aan bod.

En ondertussen ook nog ‘tijd voor jezel’. Kamperen
en city trips met de kids. Later skiën, hardlopen,
fietsen en huttentochten in de bergen van
Oostenrijk. Een tuin om bij te houden en soms een
boekje lezen om uit te rusten.
Enkele jaren geleden heb ik een ongeluk gehad in de
bergen, gelukkig had ik heel veel engeltjes op mijn
schouder. Het heeft mij wel doen inzien hoe
belangrijk bewegen is, een goede conditie helpt mee
aan een goed herstel.

Dank je wel voor de pen Paul!
Het is vandaag zaterdag en ik heb een ‘verplichtte
rustdag’ omdat ik morgen, 10 april, de marathon
van Rotterdam ga lopen. Een goed moment om de
pen op te pakken. Een mogelijkheid om iets over
mijzelf te vertellen en over wat mij bezig houdt.

Na mijn herstel heb ik me aangesloten bij een
atletiekvereniging en ben meer gaan hartlopen. Met
elkaar, door weer en wind, werken aan je conditie. Er
tegenop zien, maar elke keer weer blij en trots als de
training voorbij is. Het mooiste is voor mij met
navigatie crossen over de Kampina of de Drunens
duinen, prachtige natuur.

In 1980 ben ik als verpleegkundige gaan werken in
het Groot Zieken Gasthuis. In 1988 ben ik na een
verhuizing gaan werken in het UMC Utrecht.
De opleiding tot dialyseverpleegkundige heb ik
gevolgd in het St-Antoniusziekenhuis in
Nieuwegein. Na een super tijd in Utrecht toch weer
terug naar Brabant.

Afgelopen jaar heb ik mijn eerste Marathon gelopen.
Het was afzien, discipline en hard werken. Het heeft
mij laten zien dat je meer aankunt dan je denkt.
Niets voor niets, je moet er wat voor over hebben,
maar het heeft mij gebracht dat ik ondanks dat ook
ik ouder wordt nog steeds grenzen kan verleggen en
sterker kan worden.

Na 20 jaar op de dialyse van het JBZ, een
management opleiding, twee kinderen en werken
als verpleegkundig coördinator ben ik in 2011
overgestapt naar Dialysecentrum Ravenstein.

Nee, niet iedereen hoeft de marathon te lopen. Het
zou mooi zijn als mensen in beweging komen en
blijven en daarbij hun eigen doelen stellen. Ik ben er
van overtuigd dat bewegen belangrijk is voor minder
snelle achteruitgang en herstel. En vergeet niet, na
inspanning is het ook tijd voor ontspanning!

Voor mij een kans om mijn ervaring en visie op zorg
te gebruiken bij het opzetten van een
dialysecentrum in een kleinschalige omgeving. Een
superleuke, onvoorstelbare en leerzame uitdaging!

Zondag (10 april) ga ik voor mijn tweede marathon,
ik hoop dat het gaat lukken!

Naast alle voorbereidingen om de dialyse op te
starten kwam er nog zoveel meer bij kijken.
Oplevering van een gebouw, contacten met de
brandweer, de tuin sproeien met de brandslang
wat niet mocht, contacten leggen met andere
centra en alles wat je kunt bedenken.
Een hele ervaring, met veel plezier!

Thelma heeft de maraton van Rotterdam volbracht.
Gefeliciteerd Thelma namens alle leden en bestuur.Red

Ik geef de pen door aan Thea Wijdeven
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Puzzels
Puzzel
RAADSELS

WEBWOORD
In het web zit een woord verstopt.
Het woord kronkelt door het web, elke
letter mag (hoeft dus niet) maximaal
1 keer gebruikt worden.

1

Wat heeft een nek
maar geen hoofd?

2

Door welke Caribisch
vorm verdwijnen
schepen?

3

Wat is de helft van
twee plus twee?

LEGPUZZEL
3
CAB
ETS
KUL
4
BAAS
ECRU
MAAG
MAKI
STIL
TOGA
UTAH

5
ORLON
6
CINEAC
IMPALA
7
ERFSTUK
KOBLENZ
MAROKKO
ONZACHT
SASHIMI

VERTIKAAL

KRUISWOORDPUZZEL.

1. parelduikster
2. deel van een huis
3. nikkel (afk.)
4. ongenade
5. klein hert
6. asociaal
7. Afrikaanse popmuziek
8. speelgoed
9. asvaas
12. vroeger
15. het leven betreffend
17. trip
19. vogel
20. knoest
21. voorlichtingsdienst
23. onbeperkt voornaamwoord
26. persoonlijk voornaamwoord

HORIZONTAAL
1. afwijkend
10. staat in Amerika
11. stemming
13. Jongensnaam
14. veilig
16. onverbloemd
18. handgreep
19 judoterm
22. lidwoord
24. meisjesnaam
25. vliegend dier
27. arena
19

stuur de oplossing van

de

filipine prijspuzzel
in vóór 15 juni
en maak kans op een

PRIJS PUZZEL
Vul de goede antwoorden in. Gelijke cijfers zijn gelijke letters.
Bij juiste invulling lees je op de balk de oplossing.
Stuur die vóór 15 juni in en maak kans op een cadeaubon.

1. mannetjeshond
2. sportief
3. koren
4. betaalpas met code
5. voeldraad
6. draagbaar
7. schaapje
8. ingewand
9. hoog schoeisel
10. deel van een plant
11. onafgebroken
12. kaartkleur
13. vastenavondfeest
14. zich op de knieën voorbewegen
15. bedrijfstak van hotel
16. houten gebouw
17. tape
18. werknemersorganisatie
19. sterrenbeeld
20 deel van de week
21 keet
22 roofvogel
23. deel van de hand
24. bedekking van een huis

TOEVOEG-ANAGRAM
1. koopsom-plaats in Frankrijk-veldhoen
2.schakelaar-dichtgetrokken lus aanschaf van goederen
3. loofboom-fijne geur-zonder in- of
aanleiding
4. maal-stellig-deel van fototoestel
5. verdriet-brwerkte dierenhuid-niet hier
6. vereniging-nieuwe veren krijgen-kibbelen
7. rivier in Duitsland-overdreven voorliefdebezetting
8. bijwoord van ontkenning-volk-ouderwets

1
2
3
4
5
6
7
8

Op elke regel moeten 3 woorden ingevuld worden. Het opvolgende woord bestaat uit de letters van het
voorafgaande woord + 1 letter. In de kolom met de pijltjes komt de oplossing te staan.

De prijs uit het vorige nieuwsbulletin 2 gaat naar Ria van Erp. Gefeliciteerd!
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HOOIKOORTS
Iedereen wordt vrolijk van de lente. Nou ja, bijna
iedereen. Want net als de zon lekker begint te schijnen
en we massaal naar buiten trekken, steekt bij jou de
hooikoorts de kop weer op.

• Jeukende ogen
Een ander hooikoortssymptoom is jeuk aan de ogen.
Dit komt doordat graspollen je slijmvliezen irriteren, wat
de jeuk kan veroorzaken. Sommige mensen kunnen
hierdoor ook last krijgen van branderige ogen of
tranende ogen.
• Jeuk
Naast het feit dat geïrriteerde slijmvliezen jeuk aan de
ogen veroorzaken kun je ook jeuk ervaren aan de neus
en aan de keel. Bij jeuk door hooikoorts is het van
belang om niet aan de jeukende gebieden te komen.
Aan je handen zitten tijdens het hooikoortsseizoen
namelijk ook pollen. Wanneer je met die handen over
de jeuk wrijft, kan de jeuk alleen maar verergeren.

Prikkelende pollen van bomen, planten en grassen
bezorgen je letterlijk de lentekriebels. En jou niet
alleen: vijftien tot twintig procent van de Nederlanders
heeft last van een pollenallergie. Deze pollenallergie
staat ook wel bekend als hooikoorts.
• Maar, wat is hooikoorts nu precies?
Hooikoorts is een allergie voor het stuifmeel van
grassen, bomen en planten die in bloei staan. Dit
stuifmeel wordt ook wel pollen genoemd. Als deze
pollen door de lucht zweven kan dit bij aanraking
zorgen voor een irritatie bij de neus, ogen, mond en
luchtwegen.

• Loopneus
Een loopneus is één van de symptomen van hooikoorts.
Deze ontstaat doordat je neusslijmvlies geprikkeld
wordt door de pollen in de lucht. Een loopneus bij
verkoudheid is anders, omdat deze ontstaat door
middel van een virus of door grote
temperatuurverschillen. Een loopneus bij hooikoorts is
vaak na een paar uur weer weg, terwijl een loopneus bij
verkoudheid een aantal dagen aanwezig kan zijn.

De periode dat je last kunt hebben van hooikoorts is
geheel afhankelijk van de bloeiperiode van de grassen,
bomen en planten waar je allergisch voor bent. De
meeste bloeien tussen februari en september. In deze
periode heb je dan ook kans op symptomen van
hooikoorts. Wil je weten wanneer de grassen, planten
of bomen bloeien die hooikoortsklachten veroorzaken?
Bekijk dan de pollenkalender.

• Keelpijn
Keelpijn bij hooikoorts gaat vaak samen met hoesten.
Dit komt doordat de luchtwegen geïrriteerd raken door
het slijm, wat ontstaat door je pollenallergie. Doordat
het slijm je luchtwegen irriteert, kun je last krijgen van
een kriebelhoest en dus ook keelpijn.

• Klachten verlichten of voorkomen
Jammer genoeg is hooikoorts (nog) niet te genezen.
Gelukkig zijn de klachten wel te verlichten. En als je er
op tijd bij bent zijn ze zelfs te voorkomen. Dat is goed
nieuws, want de lente is te leuk om door te brengen
met loopneuzen, niesbuien, jeuk en rode ogen. Hallo
lente, dag hooikoorts!
Hooikoorts is een allergie voor stuifmeel (pollen) van
bepaalde grassen, planten en bomen die in bloei
staan. Wanneer je last hebt van hooikoorts kan dat een
negatieve impact hebben op het dagelijks leven. Je
herkent hooikoorts aan verschillende symptomen. Wij
hebben ze voor je op een rijtje gezet.

• Benauwdheid
Benauwdheid is een minder voorkomend symptoom
van hooikoorts, maar komt zeker voor. Benauwdheid bij
hooikoorts kan komen doordat de bovenste luchtwegen
ontstoken zijn. De bovenste luchtwegen zitten in het
hoofd, waardoor hooikoortspatiënten last kunnen
hebben van neusklachten.
Deze neusklachten kunnen het ademen bemoeilijken,
waardoor benauwdheid kan opspelen.

• Wat zijn de symptomen van hooikoorts?
Hooikoorts kun je aan allerlei verschijnselen
herkennen. Deze zijn per persoon verschillend. De
volgende symptomen kunnen een teken zijn van
hooikoorts:

• Vermoeidheid
Vermoeidheid bij hooikoorts heeft te maken met je
immuunsysteem. Omdat je mestcellen in ‘gevecht’ zijn
met de pollen, gaat je lichaam in verdediging. Dit kan
ervoor zorgen dat je lichaam vermoeid raakt door deze
aanhoudende lichamelijke reactie. Hiernaast kun je ook
moeheid ervaren bij de inname van hooikoorts
medicijnen.

• Niezen
Een veel voorkomend hooikoortsverschijnsel is niezen.
Dit komt doordat de gras- en boompollen die zich in de
lucht begeven, het slijmvlies in de neus en luchtwegen
prikkelen. Dit veroorzaakt een allergische reactie,
waardoor niezen kan voorkomen.

• Hoe kun je hooikoorts behandelen?
Hooikoorts wordt veroorzaakt door stuifmeel of pollen
van sommige grassen, planten en bomen in bloei. Die
pollen zweven in de lucht en dat adem je in. Als je
hooikoorts hebt, ben je allergisch voor deze pollen en
kun je last krijgen van bijvoorbeeld je neus en ogen.
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Deze hooikoortsklachten kunnen vervelend zijn en
vooral als je wilt genieten van de buitenlucht tijdens de
lente. Laat je dus vooral niet tegenhouden door je
hooikoorts. Er zijn namelijk een paar
hooikoortsbehandeling die kunnen helpen tegen
hooikoorts. Er zijn een aantal mogelijkheden waar jij uit
kunt kiezen om je allergieklachten te verminderen:

1.
2.
3.
4.

van stoffen die overgevoeligheidsreacties kunnen
veroorzaken, zodat de verschijnselen van hooikoorts
worden tegengegaan. Ook zijn er neussprays op basis
van de werkende stof micro-gel**. Deze neussprays
maken de neus vrij van pollen en vormen een
ondoordringbare micro-gel barrière op het
neusslijmvlies.

Hooikoorts prik
Hooikoorts medicijnen
Stuifmeel vermijden
Hooikoorts prik

• Oogdruppels
Je kunt last hebben van “hooikoorts ogen”. Dit zijn
tranende, geïrriteerde, jeukende of opgezwollen ogen.
Dan kunnen oogdruppels jou helpen! Oogdruppels
verminderen de hooikoortsklachten aan de ogen door
de werkende stof van dinatriumcromoglicaat*. Deze
stof remt overgevoeligheidsreacties, waardoor
hooikoorts verschijnselen worden voorkomen of
verdwijnen.

Als je last hebt van hooikoorts kun je ervoor kiezen om
immunotherapie te ondergaan. Dit wordt ook wel de
hooikoorts prik genoemd. Met deze therapie wordt je
ongevoeliger gemaakt voor de stoffen waar je
allergisch voor bent en dus vaak je hooikoortsklachten
veroorzaken. Met behulp van injecties worden de
stoffen waar je allergisch voor bent toegediend. Bij elke
injectie is de dosis weer iets hoger zodat je lichaam
langzaam aan de stofjes gewend raakt.

• Hooikoorts tabletten
Heb je last van een jeukende neus, een loopneus en
brandende of tranende ogen? Dan zijn hooikoorts
tabletten* misschien een optie voor jou! De werkende
stof cetirizine zorgt ervoor dat de werking van
histamine wordt geremd. Histamine is een stofje wat
ervoor zorgt dat je last hebt van hooikoorts klachten.

Door deze hooikoorts prik kunnen je hooikoorts
klachten afnemen.De immunotherapie vindt eerst
wekelijks plaats en later elke vier tot zes weken. De
hele behandeling duurt drie tot vijf jaar. Raadpleeg een
arts om erachter te komen of je in aanmerking komt
voor deze behandeling.

• Stuifmeel vermijden
Naast het gebruik van hooikoortsmiddelen kun je ook
proberen stuifmeel te vermijden. Hier een aantal tips
waar je op kunt letten om zo min mogelijk in aanraking
te komen met stuifmeel:

• Hooikoorts middelen
Naast de hooikoorts prik zijn er ook verschillende
hooikoortsmiddelen die helpen bij hooikoorts
klachten. Prevalin biedt geneesmiddelen* en medische
hulpmiddelen** aan.
Deze middelen
dragen bij aan de
vermindering van
hooikoorts klachten.
• Neusspray
Heb je last van een
loopneus, verstopte neus
of niesbuien? Dan zijn er
verschillende neussprays
die hooikoorts
symptomen rondom de
neus verlichten. Een
neusspray pakt het
probleem bij de kern
aan; namelijk bij de neus.
Er zijn neussprays op
basis van de werkende
stof
dinatriumcromoglicaat*.

Houd de hooikoorts verwachting in de gaten. Je kunt
elke dag bekijken hoeveel pollen er in de lucht hangen
zodat je voorbereid naar buiten kan.

POLLENKALENDER
maand

jan

feb

mrt

apr

mei

ZEER STERK ALLERGEEN

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Sterk allergeen

dec

Bomen en struiken
Hazelaar
Els
Katwilg
Taxus
Berk
Beuk
Zomereik
Es
Tamme Kastanje

Kruiden
Klein graskruid
Smslle Weegbree
Grote brandnetel
Bijvoet
Ambrosia
Grassen
Grote Vossenstaart
Gewoon reukgras
Rogge
Straatgras
Kweek

Deze neussprays
remmen het vrijkomen

Mais
Zeer sterk allergeen

Licht allergeen

Matig allergeen

Sterk allergeen

Zeer licht allergeen

Voor en nabloei
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* Geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
** Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Dialyseafdeling
Jeroen Bosch Ziekenhuis
beweegt samen tijdens
Tour de Dialyse
Klaar voor de start? AF!
Bewegen vóór, tijdens
en na behandeling is
erg belangrijk en heeft
verschillende
voordelen. Buiten het
feit dat beweging voor
een goede conditie
zorgt, is het bewezen
dat genoeg beweging
het herstelproces versnelt, klachten vermindert en
afvalstoffen sneller uit het lichaam afvoert. Het
Dialysecentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis
stimuleert patiënten om tijdens dialyse zoveel
mogelijk te bewegen.

IBUPROFEN
MINDER ONSCHULDIG DAN JE DENKT
Ibuprofen is wereldwijd een van de meest
gebruikte geneesmiddelen. Je kunt het
medicijn zonder recept bij de apotheek of
zelfs drogist halen. Logisch dat je dus denkt
het geen probleem is om te slikken,
maar is dat wel zo?
Het kan geen kwaad zo nu en dan een
ibuprofen te slikken als pijnstiller. Het werkt
effectief wanneer je koorts hebt, pijn voelt en
als ontstekingsremmer.
Als je het structureel begint te gebruiken is
het van belang dat je je bewust bent van de
mogelijke bijwerkingen. Wanneer je ibuprofen
dagelijks gebruikt, probeer dit dan niet langer
dan 30 dagen te doen. Houd een dagelijks
maximum aan van 3200 mg per dag.
Dit kun je over de dag verdelen met
bijvoorbeeld 4 keer per dag 400 mg tot 800
milligram.

Als extra stimulans om te (blijven) bewegen en de
voordelen van bewegen de benadrukken,
organiseerde het Dialysecentrum een
beweegwedstrijd genaamd: Tour de Dialyse.
Van 11 tot en met 22 april werden patiënten en
verpleegkundigen van de afdeling uitgedaagd om
zoveel mogelijk te bewegen.
De dialyse units Populier, Magnolia en Knotwilg
gingen onderling de strijd aan om de meeste
beweegpunten te verzamelen en een leuke prijs te
winnen.

Gebruik je Ibuprofen langer dan één maand
elke dag, dan kun je last krijgen van maag-en
darmproblemen, hartcomplicaties en
nierfalen.
Kijk uit met alcohol. Drink dit liever niet want
het verhoogt het risico op maagbloedingen.

Elke beweging telt! Daarom zijn er op verschillende
manieren punten te verdienen:
• Deelnemen aan de stoelgymnastiek met de
assistent fysiotherapeut leverde 5 punten op;
• Lopen van de wachtkamer naar de dialyse unit
leverde 2 punten op;
• De beweegkaart op tafel zetten leverde 1 punt
op;
• Iedere 10 minuten fietsen leverde 1 punt op;
• Verpleegkundigen die meededen met de
stoelgymnastiek of meefietsen leverde 2 punten
op.
Dagelijks werden de scores bijgehouden en op een
voortgangsbord getoond op de afdeling. Op 22 april
werd de winnende unit bekendgemaakt.
Heb jij vragen over de Tour de Dialyse of wil je een
soortgelijk evenement organiseren? Neem dan
contact op met Peter van Baast.
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Gelukkig kon het dit jaar weer
doorgaan en 23 personen kwamen
naar het ‘t Haasje in Geffen voor
de jaarlijkse Bingo.
Er waren 26 aanmeldingen
maar helaas weten mensen nog
steeds niet dat je even af moet
melden als je toch niet kunt.

Jacqueline

De bl

emetjes van mijn opa

Steeds als ik de eerste madeliefjes zie bloeien moet ik
aan mijn opa denken.
Ik was 4 jaar oud toen mijn oma overleed. Ze werd
begraven en op haar graf stond een stenen boek met
daarop de namen van haar kleinkinderen.

Jammer!

Altijd als we naar mijn oma haar graf gingen en er
groeide madeliefjes in ‘haar straatje’ plukte ik een paar
madeliefjes en legde die op het boek.
Het duurde niet lang voor iedereen van de familie wist
dat ik die bloemetjes daar neer legde en ze dan
konden zien dat we geweest waren.

Maar ook met 23 aanwezigen was het gezellig.
We hadden dit jaar een sprekende beer die de getallen
luid en duidelijk opnoemde.

Van mijn opa moest ik afscheid nemen toen ik 14 jaar
was. Hij kwam bij mijn oma te liggen en ook nu bleef ik
trouw madeliefjes op het boek neerleggen.
De jaren zijn voorbij gegaan en inmiddels is opa dit
jaar alweer 35 jaar geleden overleden. Veel kom ik niet
meer bij het graf van mijn opa en oma maar zo gauw
als de madeliefjes weer bloeien zijn ze weer een
keertje extra in mijn gedachten.
Met een lach op mijn gezicht denk ik dan terug aan de
herinneringen die ik van mijn opa heb, voor mijn oma
was ik te jong om daar herinneringen aan te hebben.

Eerst werden er drie rondes Bingo gespeeld en zoals
zo vaak gingen de prijzen veelal naar dezelfde
personen. Cisca van Hurne had een valse Bingo en zij
moest een liedje zingen. Verder verliep alles vlotjes en
konden we naar een korte pauze met een hapje,
beginnen aan de Algemene Leden Vergadering. Een
verslag hiervan leest u op pagina 5.

Hoe hij iedere vrijdagavond bij ons op visite kwam en
wij het leuk vonden om zijn jonge jenever te vervangen
voor water. Opa speelde het spelletje altijd mee.
Of de zaterdagmiddagen die we bij hem op bezoek
gingen, als hij nog ergens naar toe moest gingen we
soms met hem mee in de bus. De hele bus rit
zat ik dan te vragen “opa, wanneer mag ik op het
knopje duwen?”. Blijkbaar vroeg ik dat zo vaak
én hard dat ik dan voor alle mensen in de
bus op het knopje mocht drukken.

Weer een korte pauze en dan door naar de lotjes
ronde met op het laatst de verloting van de
hoofdprijzen. Je kunt het geloven of niet maar ook nu
waren het veelal dzelfde personen die iets wonnen.
Piet Aarsel had een vooruitziende blik want hij noemde
een nummer en Coby had het nummer in haar hand.
Nog een paar troostprijsjes voor hen die niets hadden
gewonnen en zo ging iedereen na een heerlijk soepje
en broodje, toch naar huis met een prijsje.

Opa ging ook regelmatig naar zijn
schoonzus in Australië en wat waren we
blij als hij dan naar lange tijd weer
thuis was……..met kadootjes.
Ik denk nog regelmatig aan mijn opa
maar als de madeliefjes bloeien
en de zon schijnt veel,
dan net een beetje meer.

Helaas door de drukte is er vergeten foto’s te maken
van deze bingo of kwam het omdat we het niet meer
gewend waren???
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advertentie

VOS Citroën

staat voor

VriendenLoterij doet fantastische
donatie voor gezonde nieren

persoonlijk advies

Kort geleden maakte de VriendenLoterij de jaarbijdrage
bekend aan organisaties, clubs en verenigingen die zich
inzetten voor het verbeteren van de gezondheid en het
welzijn in Nederland. De Nierstichting ontving een
cheque met het prachtige bedrag van maar liefst
€338.919 om in te zetten voor gezonde nieren.

Met meer dan vijftig jaar ervaring met Citroën
zijn wij een Citroëndealer die alle
kneepjes van het vak kent.

Hilde de Rooij, Doelgroep Manager bij de Nierstichting:
‘Deze donatie draagt bij aan onmisbaar onderzoek om
in de toekomst nierziekten te genezen en te
voorkomen. Hiermee zet de Nierstichting alles op alles
voor gezonde nieren voor iedereen.
Wij zijn ontzettend blij met de trouwe steun van de
deelnemers van de VriendenLoterij en de bijdrage die
wij jaarlijks ontvangen.’

Al onze medewerkers werken

BIBLIOTHEEK
JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

vanuit de voorliefde voor Citroën.
Authentieke Brabantse gezelligheid staat

In het JBZ is een bibliotheek geplaats waar patiënten
boeken kunnen lenen. U vindt de bibliotheek in gebouw C,
verdieping 0 (op de Boulevard).
Kies een leuk, spannend of grappigboek uit. U mag het
boek overal mee naar toe nemen en daarna weer
terugzetten in de boekenkast maar dat hoeft niet. Er zijn
boeken voor alle leeftijden. Iedereen mag een boek lenen
uit de grote boekenkast. We willen de boekenkast en het
boekaanbod graag netjes houden, daarom is het niet
toegestaan boeken van uzelf in de kast te zetten.
Wilt u boeken doneren dan kunt u die afgeven bij het
voorlichtingscentrum tegenover het patiëntenregistratie.

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
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TransplantERENdag

2022

In verband het Corona virus heeft
het bestuur van de Stichting
Nationaal Donormonument
besloten, in 2020 geen dag te
organiseren en geen Gouden Klim
uit te reiken.

www.npvdb.nl/webinar/webinar.html

COVID-19-ontwikkelingen, we praten je bij
Het eerste jaar na transplantatie

De volgende TransplantERENdag is,
als de omstandigheden het dan
toelaten, zaterdag 11 juni 2022.

Verschillende vormen van dialyse
Diabetes en nierziekte

Doel van het Nationaal Donor Monument!
Wanneer iemand een orgaantransplantatie krijgt, weet
hij of zij vaak niet wie het orgaan heeft gedoneerd.
Voor getransplanteerden is hun donor een held, omdat
deze hen een tweede leven heeft gegeven. Zij kunnen
echter meestal niet in contact komen met
nabestaanden om deze dankbaarheid te tonen.

12 mei
www.nvn.nl/activiteiten/agenda/samen-sterk/

Het Nationaal Donor Monument is een monument ter
herinnering aan alle anonieme donoren die hun
organen hebben afgestaan. Het donormonument is
een plaats waar getransplanteerden hun donor
kunnen bedanken. Daarnaast is het een plek waar
nabestaanden van donoren troost kunnen vinden,
want door de keuze van hun familielid of vriend
hebben anderen een nieuwe kans gekregen.

23 juni
www.nvn.nl/activiteiten/agenda/omgaan-met
tegenslag/

Positieve aandacht voor orgaandonatie
Er is op dit moment een groot tekort aan
orgaandonoren in Nederland. De problematiek rond
orgaandonatie- en transplantatie is de afgelopen tijd
veel in het nieuws geweest. Het Nationaal Donor
Monument brengt het onderwerp orgaandonatie juist
op een positieve manier onder de aandacht, door te
laten zien dat Nederland blij mag zijn met degenen die
wél kiezen om hun organen af te staan. Het monument
draagt, als nationaal symbool van donorschap, bij om
degenen die nog geen orgaandonor zijn te stimuleren
ook donor te worden.

Puzzel

OPLOSSINGEN
raadsels
1. fles
2. driehoek
3. drie;
de helft van 2 is 1+2=3

webwoord

toevoegannagram
pizzeria

Op dit moment vinden wij donoren helden, waar geen
monument groot genoeg voor is! De Stichting
Nationaal Donor Monument is van mening dat
iedereen held zou moeten willen zijn en dat “donor”
zijn vanzelfsprekend wordt.

legpuzzel

Donor zijn?
Dat doe je voor elkaar!
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kruiswoord

27

Nierdonatie bij leven

LEVEN

MET

Één

Met één gezonde nier kunt u prima
leven. De overgebleven nier neemt het
werk van de weggehaalde nier voor
een deel over. Uw totale nierfunctie is
dan zo’n 65 tot 75% van toen u nog
twee nieren had. Dat is ruim
voldoende.
De meeste mensen die een nier hebben
afgestaan, merken dan ook geen enkel verschil
met toen ze nog twee nieren hadden. U kunt alles
doen wat u altijd deed, zoals sporten en reizen. U
hoeft geen medicijnen te nemen of een dieet te
volgen.

Wel is het belangrijk dat u genoeg drinkt, gezond
leeft en niet rookt. Ook is het beter om geen
pijnstillers met ontstekingsremmer te slikken.
Die kunnen de overgebleven nier beschadigen.

Arts maakt inschatting
van uw risico op
nierziekte
Als u een nier afstaat, is het belangrijk dat de
overgebleven nier gezond blijft. De nierspecialist
maakt in het uitgebreide onderzoek vóór de
donatie een inschatting van uw risico op nierfalen.
Nierfalen betekent dat uw nieren minder goed of
helemaal niet meer werken.

Hoe gezond blijft u in de
toekomst?

Nier

Er zijn onderzoeken gedaan naar de gezondheid
op langere termijn van mensen die een nier
gedoneerd hebben. Uit sommige van deze
onderzoeken blijkt dat nierdonoren niet meer
risico lopen op het ontstaan van een nierziekte
dan anderen. Deze vergelijking is misschien niet
helemaal eerlijk, omdat iemand die een nier
doneert vaak gezonder is dan een gemiddelde
persoon. Daarom is het beter om nierdonoren
te vergelijken met mensen die net zo gezond zijn.

Onderzoeken die op deze manier zijn uitgevoerd,
laten zien dat de kans op nierfalen misschien iets
groter wordt. In een Amerikaanse studie naar de
kans op nierfalen binnen vijftien jaar na donatie
werd deze kans op 1 op 400 tot 1 op 200 geschat.

28

Het is hierbij niet zeker of dit extra risico door de
donatie komt. Het kan ook zijn dat donoren die een
nier afstaan aan een familielid met een nierziekte
zelf ook een iets grotere erfelijke aanleg hebben
voor nierproblemen.

Jongeren iets hoger risico
Jongeren kunnen een iets hoger risico hebben op
gezondheidsproblemen op de langere termijn dan
ouderen. Dat heeft te maken met hun langere
levensverwachting. Van jonge mensen weet
u immers nog niet wie gezond ouder wordt en wie
een ziekte ontwikkelt die schade aan de nieren kan
veroorzaken.

Zwanger worden
U kunt gewoon zwanger worden met één nier.
Vrouwelijke nierdonoren hebben wel meer kans
op een hoge bloeddruk tijdens hun zwangerschap.
Ook is de kans op een zwangerschapsvergiftiging
groter.

Wilt u nog zwanger worden? Vertel dit dan bij
uw eerste gesprek. De arts kan met u bespreken
waar u rekening mee moet houden. De kans om
zwanger te worden verandert niet als u een nier
doneert.

U krijgt voorrang op de
wachtlijst
Als u nierproblemen krijgt en een nieuwe nier nodig
hebt, krijgt u voorrang op de wachtlijst voor een
nier van een overleden donor. Net als voor ieder
ander geldt dat u alleen op de wachtlijst komt als
uit onderzoeken blijkt dat een transplantatie een
goede kans van slagen heeft.

U kunt maar
één keer doneren
Komt nierziekte in uw familie voor? Dan is het
belangrijk dat u zich goed realiseert dat u maar
één keer een nier kunt doneren. Bedenk dan ook
goed op welk moment en aan wie u een nier wilt
afstaan.

advertentie
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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

