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In dit nummer oa.

401
Voor u ligt alweer het laatste Nieuwsbulletin van 2022. Het lijkt wel
of de tijd steeds sneller gaat. Het ene moment ben je met het
eerste nummer van het jaar bezig en wanneer je driemaal met je
ogen knippert staat het laatste al weer op de computer, klaar om
naar de drukker gestuurd te worden om uiteindelijk bij u in de bus
te vallen. In december komt alweer het eerste nummer van 2023
uit, wat geheel in de kerssfeer is zoals u van ons gewend bent. Wat
zou het leuk zijn als daar heel veel kerstwensen van u in zouden
staan. U hoeft deze alleen maar op te sturen naar coby@npvdb.nl
en wij zorgen dat het in het nieuwsbulletin geplaatst wordt.
Een kaartje sturen kan natuurlijk ook, maar dit moet dan wel vóór
10 december binnen zijn anders kan de drukker ze niet meer
verwerken. (Deiffelen 8, 5235DX, ‘s-Hertogenbosch}
Verras ons eens met tientalle wensen!
De afgelopen twee maanden hebben wij weer alle zeilen bij
moeten zetten om alles draaiende te houden. Helaas heeft
Francien, geheel onverwachts besloten het bestuur te verlaten wat
natuurlijk heel jammer is als de spoeling al zo dun is.
Ook de komende tijd gaat voor het bestuur zwaar worden want als
alles goed is, gaat Marja onze secretaris, in december het
transplantatietraject in. Weer een uitdaging voor het bestuur om
alles draaiende te houen. Marja, we wensen je veel sterte toe en
hopen dat alles voorspoedig zal verlopen.

AANMELDEN

AANMELDEN

In dit nummer vindt u het verslag van de busreis naar de Beekse
Bergen. Helaas een erg natte dag maar toch hebben de mensen
die er bij waren een leuke dag gehad die afgesloten werd met een
heerlijk drie-gangen diner. De beesten bleven schuilen en gelijk
hadden ze.
We gaan gewoon door en in de komende twee maanden zijn er
twee activiteiten. Er is een bowling op 20 november en een
Kerstbrunch op 18 december. In dit nummer en op onze website
www.npvdb.nl vind u hiervoor de uitnodigingen.

Kopij
nummer 1 2023
inleveren vóór
10 december
Coby vd Bosch
Deiffelen 8
5235DX Den Bosch
coby@npvdb.nl

Tot slot nog een verzoek aan onze leden. Wilt u aub doorgeven als
u, verhuist bent, voor langere tijd in het ziekenhuis bent
opgenomen, u veranderd bent van behandeling of iets anders dat
voor ons van belang kan zijn Zo houden wij onze
ledenadministratie actueel. Alvast bedankt voor de medewerking.
Rest mij nog u namens alle bestuursleden veel leesplezier te
wensen en hopelijk tot ziens op de activiteiten van november en
december.

Namens het bestuur; Coby van den Bosch
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N I E U W S VA N D E V E R E N I G I N G

BELANGRIJKE

TELEFOONNUMMMERS

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Nieuw lid

Henri Dunantstraat 1

Dhr. R.van Helvoirt uit Drunen

5223GZ 's-Hertogenbosch

Welkom bij onze vereniging

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

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

Wij nodigen u uit voor onze Bowlingmiddag
op Zondag 20 nov. as. in het Bowlingcentrum
Maaspoort, Marathonloop 3, in Den Bosch,
tel: 073 641 16 55.

AANMELDEN

Behalve Bowlen kunt u zich ook inschrijven
voor sjoelen en kaarten. Op deze middag
kunnen onze leden met introducés weer
heerlijk ontspannen en bijkletsen.
Programma
14.30-15.00 uur Koffie en/of thee en
schoenen aantrekken.
15.00-16.30 uur Bowlen, sjoelen of
Kaarten
16.45-17.00 Prijsuitreiking en naborrelen
Daarna bieden wij u een frietje aan.
U kunt zich aanmelden door van een van de
mogelijkheden gebruik te maken welke
onderaan deze pagina staan.
Hopelijk zien we u voltallig verschijnen voor
eengezellige en sportieve middag.

AANMELDEN VOOR 14 NOVEMBER
naam:
adres:

5

email:

telefoon:

Ik wil graag met

1

2

perso(nen) BOWLEN

Ik wil graag met

1

2

perso(nen) SJOELEN

Ik wil graag met

1

2

perso(nen) KAARTEN

AANMELDEN dit formulier inleveren bij:
Marco van Kessel, Kerkveld 44F, 5388VG NISTELRODE, Tel. 0412.612.329
of stuur een email naar: marco@npvdb.nl
Op onze website vind u een online aanmeldingsformulier www.npvdb.nl

Inmidels is bekend dat Tino 22 mei een nieuwe nier krijgt. Redactie
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Ondersteuning
voor mantelzorger van dialysepatiënten
Een dialysebehandeling kan niet alleen zwaar zijn
voor nierpatiënten, maar ook voor hun
mantelzorgers. Met onderzoek naar de ervaringen
van mantelzorgers wordt helder welke
ondersteuning deze groep nodig heeft.
Veel dialysepatiënten worden geholpen door een
mantelzorger: een partner of kind, een vriend of
buurvrouw. Maar mantelzorgers waren nog
nauwelijks onderwerp van onderzoek.
In de nieuwe studie MISSIE+ worden juist hun
ervaringen onderzocht. En vooral de verschillen
tussen mantelzorgers van mensen die thuis
dialyseren en die in een centrum dialyseren.

vooral belangrijk is welke kwaliteit van leven zij
ervaren. En in de loop van DOMESTICO
realiseerden wij ons dat ook mantelzorgers het
zwaar hebben en dat hierover weinig kennis is.'
Mantelzorgers die meedoen aan de uitbreiding
van DOMESTICO vullen een aantal vragenlijsten in,
zo worder hun ervaringen en informatie over hun
kwaliteit van leven in kaart gebracht.

Gefilmde interviews

Bedoeling is om met de uitkomsten (betere)
ondersteuning te ontwikkelevoor mantelzorgers.
De onderzoekers werken hiervoor samen met de
NVN aan filmpjes waarin mantelzorgers over hun
ervaringen en behoeften vertellen. Sommige zijn al
te zien op www.nierwijzer.nI. De filmpjes vertellen
mantelzorgers over hun ervaringen en behoeftes

Thuisdialyse?
Het onderzoek is een uitbreiding van
een bestaand landelijke project
DOMESTICO (https://domesti-costudy.nl)
Daarin onderzoekenAlferso Abrahams (UMC
Utrecht) en zijn collega-nefroloog Brigit van
Jaarsveld (Amsterdam UMC) wat de
belemmeringen zijn rond thuisdialyse.
Nierpatiënten mogen meestal kiezen waar ze
dialyseren: thuis, in het ziekenhuis of in een
dialysecentrum. Volgens Abrahams zijn er sterke
aanwijzingen dat thuisdialyse leidt tot meer
kwaliteit van leven. Desondanks dialyseren de
meeste mensen in een centrum.
De DOMESTICO-onderzoekers bestuderen onder
meer de verschillen tussen thuis- en
centrumdialyse. Zij meten klinische resultaten,
zoals bloedwaarden en hoe vaak iemand in het
ziekenhuis wordt opgenomen.
Maar ze hebben vooral aandacht voor de kwaliteit
van leven. Bijna alle dialysecentra doen aan dit
onderzoek mee.

Kiezen voor het beste

Voorlichting over hoe thuis- en centrumdialyse de
kwaliteit beïnvloeden van het leven van zowel
patiëntel als mantelzorgers is belangrijk.
Abrahams: 'Misschien valt de keuze dan vaker op
een behandeling thuis’.
Maar dat is niet het doel van ons onderzoek. Wij
richten ons er vooral op dat mensen, op basis van
volledige informatie, een behandelkeuze maken
die het best bij hen past. Daar helpt ons
mantelzorgonderzoek bij.
De Nierstichting steunt
het mantelzorgonderzoek
met een beurs van
honderdduizend
euro. De studie
gaat drie jaar
lopen.

Levenskwaliteit centraal

Volgens Abrahams staat DOMESTICO voor een
omslag in de manier waarop artsen zijn gaan
denken over de behandeling van nierpatiënten.
'Lang stond centraal: met welke behandeling leven
patiënten nu het langst? Dat zal dan de beste
behandeling zijn.
Maar dialysebehandeling is zwaar. Recent zijn ook
artsen ervan doordrongen geraakt dat het niet
alleen gaat om hoe lang mensen leven endat
5

Collecteren

EVEN VOORSTELLEN

ik ben

met een gouden randje!

Caroline Heimeriks
Hallo,
Ik ben Caroline Heimeriks en woon samen
met mijn 2 dochters in Oss.
Ik ben sinds 2016 werkzaam in het Jeroen
Bosch Ziekenhuis als Medisch
Maatschappelijk Werker Kliniek met als
aandachtsgebieden Oncologie en
Longgeneeskunde. Daarvoor heb ik jaren
voor de zorgorganisatie Vivent gewerkt.

Aan de vooravond van de jaarlijkse collecteweek van
de Nierstichting is mevrouw Thera van Hommel (69)
gehuldigd voor 50 jaar collecteren en wijkcoördinator
Breukelen voor deze stichting in Boxtel. Ze zorgde ook
jaarlijks dat het spandoek in het centrum werd
opgehangen. Kortom wie Thera zegt, zegt
Nierstichting Boxtel.
Thera, werd al vroeg in haar leven nierpatiënt, daarom
zette zij zich graag hiervoor in en werd door Pauline
Ritmeester van Nierstichting Nederland en collecte
coördinator voor Boxtel, Ruud van Casteren in het
zonnetje gezet. Als even voor 14.00 uur op
maandagmiddag bij Thera wordt aangebeld, doet ze
nietsvermoedend de deur open. Ze kijkt verbaasd
want een hele delegatie van ook familie en vrienden
stonden als verrassing voor haar neus en
overrompelde haar!

Vanaf 1 september werk ik op de
woensdagen als Maatschappelijk Werker
Nefrologie.
In mijn werk bekijk ik samen met u waar u
in uw ziekteproces tegenaan loopt en hoe u
weer grip kunt (terug) krijgen op uw leven.
Ook kijk ik mee bij praktische vragen op
gebied van bijvoorbeeld kosten en
vergoedingen en kan ik u bemiddelen of
verwijzen naar hulpverlenende instanties
buiten het ziekenhuis. Ik vind het bijzonder
en een voorrecht dat ik mensen mag
bijstaan in het zoeken en vinden van een
goede balans in het leven met een ziekte.

Thera kreeg van de Nierstichting een olijfboom, een
symbolisch cadeau. ‘Want de olijfboom is één sterkte
boom en staat voor tradities. Hij wordt geassocieerd
met kracht, vrede en een positief toekomstbeeld.
De olijfboom was vroeger een kostbaar bezit. De olie
werd het ‘groene goud’ genoemd, was vanwege zijn
reinigde werking zeer geliefd. Daarnaast werden in de
oudheid kransen van olijftakken gemaakt als hoogste
blijk van erkenning. Iemand die 50 jaar bij ons is krijgt
de hoogste blijk van herkenning. Het is een ontzettend
geweldige prestatie en we zijn jou heel heel erg
dankbaar en zeker de nierpatiënten want daar doen
we het tenslotte allemaal voor’ aldus Pauline.

En ik ben trots dat ik dit vanuit een
professioneel en betrokken team mag
doen binnen het JBZ.

Red.: Ook wij zijn super trots op een lid zoals Thera!

Ik hoop u snel te mogen ontmoeten

Foto: Nierstichting Boxtel, van links naar rechts: Ruud,
Thera en Pauline
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Donatie-intensivist Angela Kotsopoulos
(Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis)

Bij twijfel procedure opstarten

Donatie na circulatiestilstand
Orgaandonatie na een circulatiestilstand (DCD-donatie) is alleen mogelijk als de
potentiële donor overlijdt binnen twee uur na het staken van de medische
behandeling. Daarna neemt de kwaliteit van de organen te veel af.
Donatie-intensivist Angela Kotsopoulos (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis)
ontwikkelde een model om de tijd tot overlijden te voorspellen.
In februari promoveerde ze op haar onderzoek.
DCD-donoren zijn veelal patiënten op de intensive
care met neurologische problematiek.
Denk bijvoorbeeld aan een hersenbloeding,
herseninfarct of ongeval', begint Kotsopoulos haar
verhaal. 'Als er geen kans meer is op herstel zet de
behandelend arts, in overleg met de familie. de
levensondersteunende behandeling stop. De
patiënt overlijdt na enige tijd op natuurlijke wijze.
Bij toestemming voor orgaandonatie wordt
de overledene, nadat de arts de dood heeft
vastgesteld, naar de operatiekamer gebracht voor
de uitname van organen. De tijd tussen het
stopzetten van de levensondersteunende
behandeling en het overlijden mag daarbij niet
langer dan twee uur zijn.
Anders neemt de kwaliteit van de organen te veel af
en zijn ze niet meer geschikt voor donatie.'

in gereedheid gebracht. Tot slot speelt de efficiënte
inzet van personeel en middelen een rol. Op dit
moment brengen we voor vrijwel iedere potentiële
DCD-donor het hele logistieke proces op orde.
We roepen een zelfstandig uitnameteam oftewel ZUT
bijeen en reserveren een Geplandeoperaties worden
hiervoor soms verschoven of afgezegd. Omdat het
opstarten van een donatieprocedure zoveel vraagt
van alle betrokkenen wil je het liefst van tevoren
inschatten of er daadwerkelijk een orgaandonatie
kan plaatsvinden.'
Reflexen en reactievermogen
In samenwerking met het Radboudumc en de NTS
ontwikkelde Kotsopoulos een voorspellingsmodel.
Hiervoor verzamelde zij gegevens van ruim
400 patiënten in zes Nederlandse ziekenhuizen. 'In
het model kijken we naar een aantal
patiëntkenmerken. Hoe slechter de patiënt hierop
scoort. hoe groter de kans dat hij of zij binnen een of
twee uur na het stopzetten van de
levensondersteunende behandeling overlijdt.
‘ Het model bevat verschillende soorten
kenmerken. zoals reflexen (hoornvliesrefiex,
hoestrefiex en pupilreflex), het reactievermogen
(motorische reactie en Glasgow Coma Score) en het
gebruik van bloeddrukondersteunende medicatie.
'Ook kijken we of de patiënt een bepaald soort
hersenbloeding heeft gehad, een zogenoemde
subarachnoïdale bloeding.
En of de patiënt in staat is om zelfstandig het
beademingsapparaat te laten aanslaan oftewel
'triggerenl'

Voorspellen
Inschatten of iemand binnen twee uur na het
stopzetten van de levensondersteunende
behandeling overlijdt is om meerdere redenen
belangrijk.
Kotsopoulos: 'Allereerst voor de patiënt die heeft
aangegeven graag donor te willen zijn. Daarnaast
heeft een donatieprocedure gevolgen voor de
familie van de patiënt. Het opstarten van een
OK-procedure duur 6 tot 12 uur. AI die tijd wacht de
familie tot de levensondersteunende behandeling
wordt stopgezet. Voor hun afscheids- en
verwerkingsproces is het belangrijk om te weten of
hun naaste orgaandonor kan zijn.
Ook een ontvangende patiënt wordt opgeroepen en
7

de voorspellende waarde lager.
Het is daarom belangrijk om het model nogmaals
goed te testen en het zo nodig aan te passen aan
de situatie in je eigen ziekenhuis.' Abdo beaamt dit:
'Je moet het model eerst nogmaals valideren in
andere Nederlandseziekenhuizen of zelfs
internationaal. Dan pas weetje zeker of het ook in
andere patiëntenpopulaties goed voorspelt.'

Niet in praktijk
Hoewel het model behoorlijk goed voorspelt welke
patiënten binnen één of twee uur overlijden, raden
zowel Kotsopoulos als haar collega-intensivist en
copromotor dr. Farid Abdo (Radboudumc) af om op
basis hiervan beslissingen te nemen in de klinische
praktijk.
Kotsopoulos: 'Er zullen altijd patiënten zijn voor wie
het model voorspelt dat zij niet binnen twee uur
overlijden. terwijl dit in werkelijkheid wel gebeurt.
Als je voor hen geen donatieprocedure opstart,
verlies je een potentiële orgaandonor. Dat wil je echt
voorkomen. Allereerst omdat we de wens van de
patiënt en diens familie om te doneren graag
vervullen. De familie is vaak teleurgesteld als de
donatie niet doorgaat. En natuurlijk willen we, met
het grote tekort aan orgaandonoren. geen donoren
verliezen. Bij twijfel zou ik dus altijd de
donatieprocedure opstarten.'
Abdo: 'Het onderzoek van Kotsopoulos was het
grootste onderzoek wereldwijd op dit gebied.
Daarnaast verzamelde zij de data op het moment
dat de patiënt was opgenomen op de IC in plaats
van achteraf. Dat leidt tot een betere kwaliteit van
de data. Eerdere onderzoeken, die minder
patiënten bevatten of de data achteraf verzamelden.
lieten ongeveer dezelfde resultaten zien.
'Kotsopoulos: 'Hoewel we in praktijk dus geen
besluiten nemen op basis van het model. helpt
het wel in de communicatie met de familie van
de patiënt. Voor hen is het fijn om een inschatting
te hebben van wat zij mogen verwachten.

Langer behandelen
Alles bij elkaar denkt Kotsopoulos niet dat zij, met
de huidige onderzoeksmethoden, een model kan
ontwikkelen dat nauwkeurig genoeg voorspelt of
een
patiënt wel of niet binnen twee uur zal overlijden
en orgaandonor kan zijn. Abdo: 'Ik denk dat er wel
een andere nuttige toepassing is van dergelijke
modellen. Als je op basis van de situatie van de
patiënt besluit om de levensondersteunende
behandeling stop te zetten. is het stervensproces
namelijk al op gang.
Op dat moment heb je twee keuzes. Ofwel je stopt
op het tijdstip dat met de familie is afgesproken. Je
accepteert dan dat, bij een deel van de patiënten.
op basis van een voorspelmodel de kans erg groot
is dat de potentiële donor niet binnen twee uur
overlijdt. Een alternatief is om bij deze patiënten. in
overleg met de familie. iets langer te wachten met
het stopzetten. De patiënt lijdt hier niet onder
omdat comfortbehandeling voorop staat bij al deze
patiënten. maar het lichaam komt wel iets verder in
het stervensproces. Hierdoor bestaat de kans dat
de patiënt op een later moment wel binnen twee
uur overlijdt. Daarmee kan de wens voor
orgaandonatie alsnog vervuld worden.'
Beste besluit
Wat is nu het beste besluit in de praktijk?
Abdo: 'Schat je met grote zekerheid in dat iemand
niet binnen twee uur na het stopzetten van de
levensondersteunende behandeling overlijdt?
Bespreek dan met de familie de mogelijkheid om
iets langer te wachten tot het stervensproces een
fase verder is.' Kotsopoulos: 'En twijfel je of iemand
binnen twee uur zal overlijden, start dan altijd de
donatieprocedure op.'

Tweede model
Kotsopoulos ontwikkelde nog een tweede model,
dat mogelijk meer waarde heeft voor de
besluitvorming in de praktijk. Dit model wijst een
kleine subgroep van patiënten aan die vrijwel zeker
niet binnen twee uur zullen overlijden.
Toch is zij ook bij dit tweede model voorzichtig om
het toe te passen. 'In onze eigen onderzoeksdata
voorspelde dit model met 100% zekerheid dat
bepaalde patiënten niet binnen twee uur overleden.
Maar in een groep patiënten in een ander
ziekenhuis. met net andere patiëntkenmerken, was

Angela Kotsopoulos promoveerde Op 21 februari 2022 aan de
Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift Prediction
models in controlled donation after circulatory death.

Transparant mei 2022
8
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AANMELDEN
U bent welkom op Zondag 18 dec.
vanaf 11.15 uur bij Hotel Vught,
Bosscheweg 2, Vught Waar we om
11.30 uur beginnen met een uitgebreide
lunch die om 14.00 uur zal worden
afgesloten.

De kosten voor de Kerstbrunch
bedragen €10,- pp
U wordt verzocht dit bedrag over te
maken op
NL20RBRB 0929399935 o.v.v.
Kerstbrunch
Zijn er personen die graag een gedicht of
wens willen uitspreken , dan kan dat. Laat u
het wel even van te voren weten zodat wij
er rekening mee kunnen houden.

AANMELDEN VOOR 14 DECEMBER
naam:
adres:
email:
telefoon:

Ik kom met introducé

ja

nee

AANMELDEN dit formulier inleveren bij:
Marco van Kessel, Kerkveld 44F, 5388VG NISTELRODE, Tel. 0412.612.329
of stuur een email naar: marco@npvdb.nl
Op onze website vind u een online aanmeldingsformulier www.npvdb.nl
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Medicatieveiligheid
Ouderen bijvoorbeeld, hebben vaak:
• minder lichaamsvocht, waardoor medicijnen
krachtiger werken
• méér lichaamsvet, waardoor medicijnen langer
werken
• gevoeligere hersenen, wat meer kans op
duizeligheid geeft
• een minder goede nierfunctie, waardoor er meer
kans op bijwerkingen is.

Medicatieveiligheid gaat niet alleen om veilige medicijnen.
Het gaat ook over het juist voorschrijven en afleveren van
medicijnen en over het juiste gebruik ervan.

Veilige medicijnen
In de jaren '60 van de vorige eeuw was er de
Softenon-affaire. ‘Softenon' werd aan zwangere
vrouwen voorgeschreven tegen onder andere
slapeloosheid en ochtendmisselijkheid. Later bleek
dat het ook ernstige, aangeboren afwijkingen
veroorzaakt. Het had veel te lang geduurd voordat de
relatie met het gebruik van dit middel werd gelegd.
Daarom hebben we nu:
• Een instantie die medicijnen beoordeelt op hun
werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid voordat
ze op de Nederlandse markt komen (het
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen).
• Een systeem voor het melden en bijhouden van
bijwerkingen van medicijnen (het Lareb)
Zeldzamere bijwerkingen ontdekken we
namelijk pas als veel mensen een medicijn
gebruiken. Samen zorgen ze voor veilige
medicijnen. Waarbij de balans tussen werking
en bijwerking positief is. Want een middel hoort
niet erger te zijn dan de kwaal.

Je apotheker weet alles over medicijnen en helpt je om
ze veilig te gebruiken. Zeker als je wat ouder bent en
meerdere medicijnen naast elkaar gebruikt, is het goed
dat de apotheker meekijkt. Het risico op
wisselwerkingen en andere problemen is dan namelijk
groter. Ook komt het voor dat een nieuwe klacht door
het medicijn komt dat je gebruikt. Wordt dit niet
herkend? Dan ontstaat er een situatie waarin
medicijnen nodig zijn om bijwerkingen van andere
medicijnen te behandelen. Een apotheker
let hier extra op tijdens de medicatiebeoordeling, om
ervoor te zorgen dat niemand méér medicijnen
gebruikt dan nodig.

Contact met jouw apotheek;
wanneer en hoe?

Wist je dat...
sommige medicijnen ontdekt zijn vanwege een
bijwerking? Een medicijn tegen depressie bijvoorbeeld
bleek als bijwerking de trek in sigaretten te
verminderen. Nu is het op de markt om mensen te
helpen stoppen met roken. En het prostaatmedicijn
waarvan het haar ging groeien. Dat zit nu ook in een
pil tegen kaalheid.

Bijwerkingen gaan soms vanzelf over.
Neem altijd contact op met arts of apotheker bij:
• duizeligheid
• sufheid
• aanhoudend hoesten
• benauwdheid
• aanhoudende jeuk
Heb je een vraag over jouw medicijnen?
Uw apotheek staat voor u klaar; zowel in de
apotheek als online. Want ook via de e-mail
of chat kunt u een vraag stellen. Wil je een keer
watuitgebreider praten over uw medicijnen?
Maak dan een afspraak.

Het juiste medicijn voor jou
Het lichaam verandert in de loop der jaren. De reactie
op medicijnen kan dan ook veranderen. Voor een
kind,zwangere of oudere zijn soms andere medicijnen
of doseringen geschikt dan voor de gemiddelde
volwassene.
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KO K E N
E N

G E N I E T E N

Havermout-banaan pannenkoekjes

4

ingrediënten

• 2 bananen
• 3 eieren
• 150 ml (plantaardige) melk
• 150 gr havermout(vlokken)
• 2 el kaneel of koek- en speculaaskruiden
• 2 el olie
Voor de garnering:
• verwarmd fruit na keuze
• kwark met of zonder smaak
• honig of agavesiroop

Frozen yoghurt cupcakes

66

ingrediënten

250 gr. aardbeien
6 eetlepels muesli bio
1 el pindakaas
1 el honing
6 grote lepels Griekse yoghurt 0% vet
eventueel voor extra garnering balsamico
dressing en/of munt

•
•
•
•
•
•

Extra: 6 losse bakvormpjes voor cupcakes of een grote
bakvorm voor tenminste 6 stuks, vershoudfolie
bereiding

1. Vermeng de muesli met de pindakaas en honing.
2. Verdeel het mengsel over de cupcakevormpjes
en druk het zachtjes maar stevig aan.
3. Schep een flinke eetlepel Griekse Yoghurt op het
mengsel.
4. De yoghurt dient gelijktijdig verdeeld te worden.
hiervoor klopt u de cupcakevorm op het
aanrechtblad.
5. Snij de aardbeien in vieren en carneer hier de
cupcakes mee.
6. Als laatste dekt u alles af met vershoudfolie en
zet u het voor minimaal 4 uur in de vriezer maar
niet langer dan 6 uur.

Extra: staafmixer, blender of een vork, koekenpan
bereiding

1. Pel de bananen en deel ze in vieren.
2. Doe de stukken in een blender of pureer met een
staafmixer of vork.
3. Voeg de eieren, melk en de havermout toe en
pureer tot een glad beslag.
4. Verhit een scheut olie in een koekenpan en en
bak hierin kleine pannenkoeken.
5. Besmeer de pannenkoekjes met kwark en leg er
warm fruit op bv. appelschijven of blauwe
bessen.
6. Bouw dan een stapel van 4 pannenkoekjes en
laat over de stapel honing of agavesiroop
druipen en je hebt een lekker ontbijt of lunch in
de koude winterdagen.

voedingswaarde per cupcakeereiding

6,3 gr
eiwit

253 mg
kalium

147 kcal

147 mg
fosfaat

0.08 gr
zout

voedingswaarde per pannenkoek

0.06 gr
zout

Tortilla’s met kidneybonen

127 mg
kalium

4

ingrediënten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

82 mg
fosfaat

3,3 gr
eiwit

85 kcal

De melk en de eieren kun je vervangen door 150 ml
water. Hierdoor bevatten de pannenkoekjes nog
maar 6 gr eiwit.
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1 eetlepel olijfolie
1 ui
4 teentjes knoflook
3 paprika’s
1 rode peper
peper naar smaak
2 theelepels paprikapoeder
2 theelepels komijn
2 theelepels korianderzaad en/of korianderblad
300 gr (vegetarisch) mager, ongekruid gehakt
1 blikje á 200 gram kidneybonen zonder zout
1 blikje á 140 gram maïs zonder zout

1 blik tomatenblokjes
1 blikje tomatenpuree
8 volkoren tortilla’s medium
2 eetlepels geraspte 30+ kaas

•
•
•
•

Zalm op een bedtje van groen
ingrediënten

•
•
•

bereiding

•
•
•
•

1. Pel de ui en de knoflook en snijd ze klein. Maak
de paprika’s schoon en snijd deze in blokjes, de
rode peper mag je fijn snijden.
2. Spoel de kidneybonen en maïs af met water en
laat ze uitlekken.
3. Verwarm de olie en fruit hierin de ui en knoflook
glazig.
4. Voeg de paprika en rode peper erbij en doe
daarna het gehakt erbij om gaar te rullen.
5. Bak de kruiden (komijn, enzovoort) tot deze
beginnen te geuren.
6. Is het gehakt bijna gaar? Voeg de maïs,
kidneybonen, tomatenblokjes en de
tomatenpuree toe. Laat het geheel tien minuten
zachtjes pruttelen. Even proeven, niet sterk
genoeg? Voeg dan wat extra kruiden toe.
7. Bestrooi de tortilla’s met geraspte kaas en plaats
ze circa vijf minuten op 180 graden in de oven.
8. Opwarmen in de magnetron kan ook: volg dan
de instructie op de verpakking.
9. Zodra ze warm zijn, vul je ze met het gehaktgroentemengsel.

olie
broccoli
200 gr zilvervliesrijst (je kunt de rijst ook
weglaten)
400 gr wokgroenten
85 gr rucola
300 gr diepvrieszalm*
½ flesje zoet-zure-woksaus **

bereiding

1. Ontdooi de zalm van tevoren.
2. Snij de broccoli in kleine roosjes en breng
ondertussen water voor de rijst aan de kook.
3. Doe de rijst in de pan en volg de instructies op
het pak om de rijst gaar te krijgen.
4. Doe een flinke scheut olie in de wokpan en wok
hierin de broccoliroosjes in circa 5 minuten gaar
5. Voeg de wokgroenten bij de broccoli en wok dit
ongeveer 5 minuten op een middelhoog vuur.
6. Zet een koekenpan op het vuur en doe hier een
scheut olie in. De zalm kun je nu aan alle kanten
gaar bakken.
7. Ondertussen houd je de wokgroenten in de
gaten.
8. Wanneer deze beetgaar zijn kun je de helft van
de woksaus er doorheen mengen.
9. Pak een flinke hand rucola op een bord.
10. Doe er de broccoli en wokgroenten bij.
11. Op dit bedje van van groenten serveer je de
zalm.
12. De rijst kun je naar eigen keuze door de
wokgroenten doen of ernaast in een schaaltje
opdienen.

Vervang de rode peper door 1 theelepel
chilipeper.
Kies ervoor om de maïs en/of kidneybonen te
vervangen door één groot blik bonen(mix), dat is
vaak voordeliger.
Een duurzamere/voordelige eetswitch maken?
Vervang het gehakt door zwarte bonen.
Een vezelrijke peulvrucht die 33 gram minder
eiwitten bevat dan gehakt.
Kies voor taco’s, één taco bevat 9,3 mg kalium
een tortilla 238 mg kalium

voedingswaarde per persoon

26,8 gr
eiwit

566
kcal

voedingswaarde per tortilla

350
kcal

46

333 mg.
fosfaat

465mg.
fosfaat

800mg
kalium
0,77 gr
zout

1 gr.
zout

870 mg
kalium

* alternatief met minder eiwit is pangafilet
** hoe je deze saus zelf maakt kun je lezen op
www.voedingsbuddie.nl

18 gr
eiwit
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Puzzels
Puzzel

In ieder volgend woord moet één letter vervangen worden voor een andere letter.
Het onderste woord is de oplossing.

WOORDVERVORMER
buizenstelsel
plaats in Marokko
welwillende gezindheid
sproeiwerktuig

RAADSELS

ooievaarachtige vogel
1. Welke salade helpt het beste tegen jeuk?
2. Wat kan je horen, maar niet zien of aanraken,
ook al is het onder jouw controle.
kabaal
3. Wat was, voordat de Mount Everest werd
ontdekt, de hoogste berg op aarde?
4. Wat is meteen weg zodra je hard roept?
5. Je ziet het wel maar je kijkt er dwars doorheen.
SUDOKU
Wat is dat?
6. Een moeilijk rekenraadsel: welke optelsom
waarbij je alleen 8 keer het getal 8 mag
gebruiken, heeft als antwoord 1000?
7. Wat heeft aan alle kanten ‘ogen’ maar kan niets
zien?
8. Waarom heeft een dom blondje nooit ijsblokjes
in de keuken?
9. Waarom is een blondje blij als ze in 6 maanden
haar puzzel af heeft?
10. Licht verbergt me, maar duisternis doodt me.
11. Hoe ver kan een hond het bos in rennen?
12. Het begint met een ‘t’, er zit ‘t’ in en eindigt met
een ‘t’. Wat is dit?
13. Hoeveel maanden hebben 28 dagen?
14. Wat is de overeenkomst tussen de nummers 11,
69 en 88?
15. Een jongen viel van een 30 meter hoge ladder
maar raakte niet gewond. Hoe kan dat?

TOEVOEGANAGRAM
1. nieuw-Romeinse keizer-volk uit de oudheid
2. deel van het zitvlak-zoetwatervis-kregelig
3. Europeaan-zuiver-land in Afrika
4. grote papegaai-omdat-rijdier
5. bouwland bij een dorp-slim-onvergelijkelijk
6. rond en dik-grote hoeveelheid-grootmoedig
7. hoogste punt-geld-grote rommel
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DOORLOPER
Horizontaal
1 Voetbalterm, aankleedmodel, kleur
2. Soort agave, rechtsgeding,interest 3. Lokkende blik, muziekgezelschap, drietenigeluiaard
4. Tot en met, vnw., klein goed, na dato
5. Later, badgast, gezamelijke afdrukken
6. Vis, geloof, rookgerei
7. Hersteld, test, krachtig
8. Paradijs, hakmes, keukenkruid
9. Jammer, in samenwerking met, afzetter
10. spil, ademhalingsziekte, kraag, boom
11. Aanspraak, slee, lichtkleurig biertje
12. Liefkozing, sedert, geldelijk ondersteuner
13. Dartel, kofferdrager, plaats in Overijssel
14. Oude munt. uitroep, kippenloop,askruik
15. Regel, achterstand hebben

Verticaal
1. Dameskledingstuk, scheepsromp
2. Overal, strafwerktuig,logeergast
3. Kloosterlinge, nieuwe doorgang, woedend
4. Lidwoord, jenever, Indisch gerecht, durende
vijandschap
5. Vetlaag, boom, atmosfeer, komaan
6. Voorkeur, mestvocht, vuilnisman, droge wijn
7. Algemeen overleg, ontvangtoestel, onmeetbaar getal
rijstdrank, Voorheen
8. Sportuitslag, klipgeit, uiting van kou, zoogdiertje
9. Tuinvak, kerkgebruik, fijngehakte gerecht, tijdstip
10. Trekdier, gekruld haar, verwaande kwast, worm
11. Groente, tekengerei, oogafwijk
12. Strafwerktuig, pas, spaanse titel, platzak
13. Takje, werkplaats, ivoren, bijbelse figuur
14. Zoutmeer, watergeest, italiaanse vrouwelijke titel
15. Soort dakdekker, kalm en helder.
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mensen dat hebben meegekregen weet ik niet
want er werd gezellig gekletst in de bus.
meer foto’s op onze website npvdb.nl

Safaripark Beekse Bergen
Afrika is dichterbij als je denkt

Bij aankomst was het even zoeken naar de kassa
waar de tickets moesten worden opgehaald maar
uiteindelijk is dit toch gelukt en kon onze safari
beginnen. Regen in een safaripark is zo jammer
want de dieren verschuilen zich onder de bomen

zondag 18 sept
De jaarlijkse busreis van onze vereniging kwam dit
jaar moeizaam op gaan. Werd eerst de reis naar
Orvelte geannuleerd omdat er te weinig
deelnemers waren, maar ook nu bleef het aantal
ver onder onze verwachtingen. Slecht 34
personen hadden ingeschreven en uiteindelijk
gingen we met 27 personen op pad op de o zo
natte zondag.
en laten zich nauwelijks zien, op een enkele na, en
daar gaan we toch voor. Foto’s maken kon alleen
door beregende ramen maar toch hebben we wel
een paar mooie gekregen.
Het was jammer dat de buschauffeur gelijk de
hele route reed en niet halve wegen stopte zodat
wie wilde de loopsafari konden volgen. Vanaf het

De hoop was dat het weer misschien nog wel zou
opknappen en hoe dichter we bij ons einddoel
kwamen hoe slechter het werd. Jammer van ons
reisje maar ja het weer kunnen we nu eenmaal
niet bestellen.

beginpunt was het te ver om te lopen en zouden
we niet op tijd terug zijn voor de terugreis. Dus

Iedereen had de
nieuwe
opstapplaats
gevonden en zo
konden we mooi op
tijd vertrekken naar
Hilvarenbeek. Jo,
onze chauffeur
vertelde het een en
ander tijdens de reis
maar of veel
15

gingen we maar lekker koffie drinken en iets
lekkers erbij. Jammer dat iedereen verspreid zat en
de bediening lang duurde maar gelukkig had
iedereen nog zat te vertellen.

Om kwart over 4 gingen we op weg naar het
dineradres in Terheijden.
Alles stond keurig gedekt en we
konden meteen beginnen aan
een lekker diner.

Tegen 7 uur begonnen we aan het laatste
deel van de reis, de terugreis naar
Den Bosch waar we rond 8 uur terug waren.

545
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De
Pen
Van
Gerard van Ballegooij
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 ben Gerard van Ballegooij en woon in Oss.
Ik ben 67 jaar jong en al 45
jaar getrouwd met Trudy. We
hebben samen een zoon en
een dochter. Ze zijn allebei
getrouwd, waarvan we drie
kleinkinderen hebben. Amy 9,
Rens 7 en Isa is 1 jaar.
In 1978 is bij mij ontdekt dat
ik een nierziekte heb. Mijn
nierfunctie ging langzaam
achteruit en ben toen nog
blijven werken als uitbeender.
Totdat ik in 1989 moest gaan spoelen, dit heeft
geduurd tot 1991 want toen kreeg ik al mijn nieuwe
nier. Na 31 jaar functioneert deze nog uitstekend.
Als hobby heb ik kleiduiven
schieten samen met mijn
zoon. In de zomer vind ik het
fijn om te gaan vissen. Soms
gaan de kleinkinderen ook
mee vissen, altijd gezellig.
Ik hoop nog lang te kunnen
genieten van mijn vrouw,
kinderen, kleinkinderen en
mijn hobby's. En dat we nog
vele uitjes en etentjes met de
dialysevereniging mogen
meemaken want lotgenoten
contact is heel belangrijk.

Levensecht 3D-geprinte nierbuisjes
Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben via
3D-printen nierbuisjes gemaakt die voor het eerst heel goed levende
nierbuisjes nabootsen. Dat maakt het mogelijk om onderzoek te
doen naar nierziektes en de behandeling daarvan. Hun resultaten
zijn gepubliceerd door het wetenschappelijke tijdschrift
Biofabrication. Nog weinig bekend over nieraandoeningen.
Zo'n 10% van de wereldbevolking kampt met chronische nierschade
(CKD). Dat enorme cijfer maakt nierziekten tot een stille pandemie,
vinden farmacologisch onderzoekers Anne Metje van Genderen en
Marta Garcia Valverde van de Universiteit Utrecht. Toch is er nog
steeds maar weinig bekend over de onderliggende mechanismen
van veel nieraandoeningen. Dat komt deels doordat het lastig is om
niercellen in het lab dusdanig te kweken dat ze zich gedragen als in
het menselijk lichaam.
‘Tot op heden groeien de cellen voor onderzoek op platte
oppervlaktes. Maar in een echte nier groeien ze in holle, gedraaide
buisjes,’ zegt Valverde. ’Daarom wordt veel gebruik gemaakt van
proefdieren bij onderzoek aan nierbuisjes.
Of het nu gaat om het modelleren van ziektes, of om het testen van
medicijnen. Maar reacties bij dieren zijn vaak slecht vergelijkbaar
met die bij mensen.’
Nierbuisjes van gelatine
De onderzoekers hebben nu modellen van zulke nierbuisjes 3Dgeprint met een combinatie van materialen die ze zelf ontwikkelden.
Het is een stabiele 'inkt' op basis van gelatine en alginaat. Van
Genderen: ‘Daarmee kun je goed printen, maar tegelijk ook de
structuur behouden. Door de combinatie van de compositie van
deze inkt, de print-temperatuur en snelheid waarmee het materiaal
wordt geperst te verfijnen, kreeg het printmateriaal een optimale
viscositeit en konden kanaaltjes in de microvezels ontstaan, net als
echte, levende nierkanaaltjes. De cellen voelen de draaiingen van de
geprinte buisjes en gaan zich daarnaar gedragen, waardoor hun
werking beter vergelijkbaar is met de werking van niercellen in echte
nierbuisjes.’ aldus Van Genderen.
Alternatief voor proefdieren
De geprinte buisjes kunnen er in de toekomst toe gaan bijdragen dat
een stuk minder proefdieren nodig zijn voor het onderzoek naar
nierfunctie en een deel van de nierziekten. Valverde: ‘Wij willen
alternatieven aandragen.’ Vanwege de kansrijkheid en innovatie van
hun onderzoek hebben de jonge onderzoekers de afgelopen
maanden op drie congressen de prijs voor ‘Beste Poster’ in de wacht
gesleept. Dit onderzoek is mede gefinancieerd door UIPS,
de Nierstichting en een travel grant voor Anne Metje van Genderen
door Materials-Driven Regeneration Zwaartekracht-programma.

Bron: Nierstichting 27-06-2022

KERST-NIEUWJAARS

WENS

Dus als er iets georganiseerd wordt geef je dan op. Dan
maken we er een gezellige dag van.

Stuur uw kerstwens op
naar coby@npvdb.nl
en bekijk deze in het
volgend nummer……
..een kleine
moeite.

Groetjes van Gerard

Ik geef de pen door aan Jan Baaijens
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Vragen

over leven met
een nierziekte

Jacqueline

Sommige van jullie zullen dit artikel gelezen hebben in de
Wisselwerking van september maar we willen dit zeker ook onder
de aandacht brengen van patiënten die geen lid van de NVN zijn.

De jeugd van tegenwoordig

Geen merkmedicijn?

Ook dit jaar heb ik tijdens de collecte week van de
Nierstichting mijn steentje weer bijgedragen. Zoals ieder
jaar loop ik in Zaltbommel.
In deze stad coördineren mijn zusje en moeder ieder
een deel van de collecte week. Het weer werkte dit jaar
niet mee, maar toch gelopen.

Vorige week kreeg ik een telefoontje van mijn
apotheek. Er werd gezegd dat mijn antiafstotingsmedicatie (merk: Neoral) niet meer
vergoed zou worden door mijn verzekering en dat
ik een ander medicijn zou krijgen met dezelfde
werkzame stof, een zogeheten generiek medicijn.

Ik kijk ook altijd uit naar de collectanten aan mijn eigen
deur. Even ‘collega’s’ onder elkaar.
Tijdens de collecte week stonden er op een avond twee
jongens met hun moeder aan de deur. Jonge jongens die
ik een jaar of 13 schat. ‘Hé leuk, collega collectanten’ zei
ik’. Ik ga binnen even kleingeld pakken om in hun bussen
te doen.

Op internet lees ik dat veel andere patiënten
bijwerkingen kregen toen hun vertrouwde
merkmedicatie werd vervangen door generieke.
Bovendien meen ik begrepen te hebben van mijn
nefroloog dat je antiafstotingsmedicijnen niet
zomaar kunt wisselen. Klopt dat en wat nu?

We raken aan de praat. Bij de vraag ’waarom collecteren
jullie? Antwoord een van de jongens: ‘Gewoon hoort bij
je opvoeding!’ ‘Maar zit er geen verhaal achter waarom
jullie collecteren,’ vroeg ik. Er blijkt een verhaal te zijn
waarom er voor het longfonds gecollecteerd wordt en
voor de Hartstichting. Toen ze dit jaar ook door de
Nierstichting benaderd werden om te collecteren
dachten de jongens dachten ’ach ja waarom niet’.

Bij transplantatiepatiënten die anti-afstotingsmedicijnen nodig hebben, is het merk heel belangrijk.
De medicatie die uw nefroloog aan u heeft
voorgeschreven is het meest geschikt voor u. Een
ander merk of een generiëk medicijn kan uw
donornier in gevaar brengen. U kunt dus nooit zomaar
van medicatie wisselen. Dat kan alleen in overleg met
uw arts. Wanneer uw arts aan de zorgverzekeraar en
de apotheek meldt dat u een bepaald merk gebruikt
'uit medische noodzaak', krijgt u uw eigen (duurdere)
merk gewoon vergoed.

Jeetje wat fijn dat er in deze tijd, waarin jonge mensen
niet altijd in een positief daglicht staan, zich inzetten
voor hun medemens. Jonge mensen zonder enige
binding met de Nierstichting of een nierpatiënt. Dan
wordt ik sprakeloos. Zeker ook omdat ik ooit in de fase
ga komen waarin mijn nieren niet meer voldoende
zullen functioneren. Ik zal dan ook moeten gaan
dialyseren. Met het opgehaalde geld worden
onderzoeken
gedaan waar ik
in de toekomst
profijt van zal
hebben.
Als ik kijk welke
keuzes mijn
vader bijna
30 jaar geleden
had en wat er
nu allemaal mogelijk is, is er al veel veranderd. Dan
weet ik dat het collecte geld goed besteed wordt en ben
ik heel dankbaar dat er zoveel mensen zijn die
collecteren voor de Nierstichting. Dank je wel lieve
jongens, dat jullie voor mij en alle ander nierpatiënten
belangeloos lopen!

Bij patiënten die geen transplantatie hebben gehad,
kan de apotheek een vertrouwd merkmedicijn
vervangen door een (goedkoper) generiek medicijn
met dezelfde werkzame stof. De werking van zo'n
medicijn is hetzelfde als die van het eerdere medicijn.
Wel zitten er mogelijk andere hulpstoffen in de nieuwe
medicatie. Die veroorzaken soms bijwerkingen of een
allergische reactie.
Overleg altijd met uw arts als u met zo'n wisseling
van medicijnen te maken hebt, dus ook als u geen
transplantatiepatiënt bent. Uw arts kan beoordelen of
het alternatieve nieuwe middel verantwoord is, en of
het wellicht beter is vast te houden aan uw 'oude'
medicijn en dit voor te schrijven op basis van
'medische noodzaak'. Mocht toch besloten worden tot
een overstap en krijgt u last van bijwerkingen: houd
hierover dan nauw contact met uw arts.
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Diervriendelijke herfst en wintertuin
In de herfst en winter is er voor jou misschienwat minder te doen in de tuin.
Maar dieren maken er ook in deze seizoenen graag gebruik van. Bovendien brengt kou, en eventuele behoefte aan een winterslaap, extra
uitdagingen voor de dierenwereld met zich mee. Want waar vind je dan nog voedsel, een schuilplek en ijsvrij drink- en badwater?
Gelukkig kun jij met jouw tuin een oplossing bieden.

• Niet te veel vegen
Jeuken jouw handen al bij het zien van al die
herfstbladeren in de tuin? Begrijpelijk, maar
laat de bladeren het liefst zoveel mogelijk
liggen! Die bieden namelijk een mooi
onderkomen aan allerlei insecten en ook
egeltjes vinden het heerlijk om hierin te
woelen. De tuinpaden kun je natuurlijk
wel vegen, zo lang je de opgeveegde
hoop in een hoek van de tuin laat liggen.
En wist je trouwens dat herfstbladeren
de bodem van je tuin kunnen verrijken als
een soort compost?
Dit levert uiteindelijk een betere grond op
voor planten en dieren als wormen.

Of dieren nu in een winterslaap gaan of tijdens
het winterseizoen tussentijds moeten schuilen
voor de kou; veilige schuil- en slaapplaatsen
in je tuin zijn altijd welkom. Voor egels
plaats je een speciaal egelhuis, welke je
kant-en-klaar koopt of zelf maakt. Ook
heel leuk om met de kinderen te doen.
Net als een insectenhotel dat een thuis
biedt aan allerlei soorten, of een
bijenhotel. In de meeste insectenhuizen
zit een apart gedeelte waar vlinders in
kunnen kruipen om te overwinteren.
Maar je kunt natuurlijk ook een apart
vlinderkastje in je tuin plaatsen. Ook zijn er
combikasten waarin plaats is voor zowel
vlinders als bijen. Voor vogels kunnen
de nestkasten die ze in het voorjaar gebruiken ook als
winteronderkomen gebruikt worden. Zorg er wel voor dat je
die in de vroege herfst al schoonmaakt zodat de dieren hun
verblijf opnieuw kunnen inrichten.

• Drink- en badderwater
Ook in het herfst- en winterseizoen maak je heel wat dieren
blij met drink- en badderwater in je tuin. Dit geeft wel een
uitdaging wanneer het vriest; zorg dat het water zoveel
mogelijk ijsvrij blijft. Bij vrieskou is het goed om dit
meermaals per dag te controleren. Voeg echter nooit suiker
toe aan het water, dit wordt nog wel eens genoemd als
handig hulpmiddeltje om het water ijsvrij te houden. Maar
mocht een vogel onverhoopt
badderen
in dat water, dan zal zijn
verenkleed
plakkerig worden en
mogelijk zijn
beschermende
werking verliezen.
Voor de vijver kan
je bijvoorbeeld een
luchtpomp
inzetten om het
water in beweging te
houden.

• Bijvoeren
Je tuin is een ideale plek om dieren bij te voeren.
Egels kun je gelukkig maken met kattenbrokken besmeerd
met een laagje egelpaté, en vogels onder meer met zaden,
vetbollen en vogelpindakaas.
Belangrijk om te weten is dat vogelsoorten hun eigen
voorkeur hebben qua voederplaats en -hoogte.
Zo zoeken sommige vogels hun voer dicht bij de grond, terwijl
andere juist graag uit een silo op hoogte eten.
Bied daarom het voer aan op verschillende plaatsen. Voor
egels kun je gebruik maken van een laag etensbakje. En zeker
voor deze dieren geldt dat ze in deze seizoenen extra eten
naar binnen moeten werken.Niet alleen om een goede
vetlaag
te kweken tegen de kou, maar
ook
omdat ze een winterslaap
houden. Lukt het een egel
niet om voldoende op
gewicht te komen, zal hij
niet in een winterslaap
kunnen of hij zal
tussentijds ontwaken in
een periode waarin er
geen voedsel te vinden
is.

• Plaats raamstickers
In hun vlucht vliegen vogels
helaas
regelmatig tegen ramen. Simpelweg omdat ze die niet zien
vanwege de spiegeling. Dit kan het hele jaar door gebeuren,
dus ook in de herfst en winter. In het beste geval is een dier
na zo'n botsing (ernstig) verwond, maar veel vaker overleeft
een vogel de botsing niet. Gelukkig kun jij iets doen om de
dieren hiertegen te beschermen: plak
vogelbeschermingssticker op je ramen. Dit zijn silhouetten
van vogels in de vorm van een raamsticker. Even het
beschermlaagje eraf halen en de sticker tegen het raam
drukken. De klus is zo geklaard en je kunt er
heel wat nare ongelukken mee voorkomen.

•
Vijver & plantenresten
Een
plek waaruit je plantenresten
juist wel
verwijdert, is de vijver. Schoon het
water op in de vroege herfst, want oude planten kunnen in de
vijver gaan rotten zodra er een ijslaagje ontstaat. De vergane
planten zouden dan onnodig veel zuurstof naar zich
toetrekken die vissen en amfibieën dan harder nodig hebben.
Leg plantenresten die je uit het water haalt wel eerst een dag
aan de kant van de vijver voordat je ze weggooit. Misschien
zitten er toch nog wat diertjes in de resten verstopt.
Zij krijgen zo de kans alsnog een ander onderkomen in je tuin
te zoeken of terug het water in te vluchten.

•
Weer naar binnen
Als je een kat hebt, maak je je tuin extra diervriendelijk door
voor een kattenluikje te zorgen. Daarmee kan hij de kou
ontvluchten door weer naar binen te gaan als hij dat wil. Is
dat een optie, creëer in je tuin dan voldoende schuilplekjes.
in je tuin.
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VOS Citroën

staat voor

persoonlijk advies

Op onze website zijn meer webinars terug te vinden.

NIEUW

8 december 2022

Huidproblemen bij nierziekte
Op 8 december organiseren de NVN en
Nierpatiëntenvereniging Maastricht het
webinar Huidproblemen bij nierziekte.
TERUGKIJKEN
Een webinar terugkijken ga naar: www.npvdb.nl/webinar/webinar.html

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

Puzzel

OPLOSSINGEN

vanuit de voorliefde voor Citroën.
TOEVOEGANNAGRAM

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
WOORDVERVORMER

VOS

Gewoon goed.

SUDOKU

DEN BOSCH
WAALWIJK
GENDEREN
raadsels

Locatie Waalwijk | Showroom + werkplaats
Vos Zanddonk B.V. | Zanddonkweg 2, Waalwijk | 0416 33 33 21

kruiswoord

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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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

advertentie

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

