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De Pen

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

Ria van Erp

Jacqueline van den Burgt

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

Francien Verhagen
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Nergens wordt zoveel over gepraat als over het weer en zeker over
de warmte. De een vindt het heerlijk, een ander zegt dat deze
warmte niet hoeft. Ik sluit me aan bij de tweede groep. Kan er ook
erg slecht tegen.
Toch moet er bij deze hitte weer een Nieuwsbulletin gemaakt
worden en dus in de vroege uurtjes als het nog niet zo warm is op
mijn computerkamer maar aan het werk. In deze periode is het
altijd wel rustig met berichtgeving.
We noemen dat ‘Komkommertijd’.
De herkomst van de term ‘komkommertijd’ is niet helemaal
duidelijk, hoewel het wel duidelijk is dat in de ‘komkommertijd’
inderdaad de oogst van komkommers plaatsvindt. Dit verklaart
natuurlijk nog niet waarom er uitgerekend voor komkommers is
gekozen, want er zijn veel meer groenten die in de zomer geoogst
worden.
Komkommertijd en cucumber time
Mogelijk is het woord ‘komkommertijd’ overgenomen uit het Engels,
waarin de term ‘cucumber time’ ontstond rond het jaar 1700.
Het woord werd toen door kleermakers gebruikt om de periode
aan te duiden waarin ze weinig te doen hadden. De adel, waar deze
kleermakers vooral voor werkten, verruilde de stad in de zomer
voor het platteland. Zo ontstond de grap dat de kleermakers zo
weinig verdienden dat ze in de zomer slechts komkommers konden
eten, omdat vlees te duur voor ze was.
Wat mij betreft kan het allebei een goede uitleg zijn!

LAATSTE
KANS

Kopij
nummer 6
inleveren vóór
15 oktober
Coby vd Bosch
Deiffelen 8
5235DX Den Bosch
coby@npvdb.nl

Even terug naar de realiteit van de dag. In dit nummer vindt u weer
de vaste rubrieken zoals, recepten, de Pen van…, Column van
Jacqueline, Medisch en de puzzels. Ook staat de uitnodiging voor
de busreis naar de Beekse Bergen en nogmaals in. U mag nog
steeds mee maar dan moet u zich wel opgeven via de bekende
mogelijkheden. Dit kunt u nog doen tot 10 augustus.
Velen van u zullen zich herkennen in het artikel
‘Heeft de dialysetechniek invloed op hoe koud je het hebt’.
Voor het eerst is hier onderzoek naar gedaan. Wie weet kan dit in
de toekomst verbeterd worden.
Zoals u ziet, genoeg weer om te lezen lekker rustig in een koele
kamer of heerlijk in de schaduw van een boom in uw tuin.
Rest mij nog een fijne zomer te wensen en hopelijk zien we elkaar
terug op 18 september bij de busreis.

Namens het bestuur; Coby van den Bosch
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Jeroen Bosch Ziekenhuis Nieuw lid
Dhr. F. v.d. Bruggen

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Welkom bij de vereniging

Henri Dunantstraat 1
5223GZ 's-Hertogenbosch

Jeroen Bosch Ziekenhuis Overleden
Mevr. W. van den Brand uit Vught

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

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
De Verver 1

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.

5371MZ Ravenstein
Centraal nummer
Huisartsenpost

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage

Oost-Brabant
VOOR SPOED

Nierpatiëntenvereniging ‘s-Hertogenbosch en omgeving

Centraal nummer

35
per jaar

Meld u nu aan voor

UITSTAPJES
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NIEUWSBULLETIN

0486 417 120

€

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

UITNODIGING

Safaripark Beekse Bergen
Afrika is dichterbij dan je denkt

zondag 18 sept
Alleen voor leden en introducé
De busreis naar Monumentendorp Orvelte is afgelast en nu
hebben we een nieuwe busreis gepland op zondag 18 sept
naar de Beekse Bergen. We hopen op voldoende
aanmeldingen.
U kunt zich op 3 verschillende manieren inschrijven.
1. De aanmeldstrook van deze pagina opsturen naar
Francien Verhagen, Pasgraaf 20, 5384RK Heesch
2. U stuurt een email naar francien@npvdb.nl
3. Via het inschrijfformulier op onze websitewww.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.
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 tnv Nierpatiëntenvereniging
s-Hertogenbsoch e.o. onder vermelding van Busreis 2022.

Het volledig programma van deze busreis heeft u nog
tegoed van ons. Heeft u zich nog niet aangemeld kijk dan
op www.npvdb.nl. of in het vorige nummer.
Opgeven kan nog tot 10 augustus
PROGRAMMA
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13.00 uur Den Bosch: voorstaan Reitseweg 16
13.15 uur Den Bosch: vertrek vanaf de
parkeerplaats Soete Lieve Zuid
Woonboulevard, Reitseweg 16 ter
hoogte van de Tinnegieterstraat
14.00 uur Hilvarenbeek: entree Safaripark en
rondrit 1e gedeelte met eigen bus
15.00 uur Hilvarenbeek: vrije pauze in het
Safaripark
16.00 uur Hilvarenbeek: vervolg rondrit 2e
gedeelte
17.00 uur Casteren of De Moer of Terheijden:
3 gangen diner
19.00 uur Casteren of De Moer of Terheijden:
DEZE STROOK INLEVEREN VOOR
vertrek huiswaarts
11 september
20.30 uur Den Bosch: verwachte
thuiskomst

AANMELDSTROOK
naam

adres

plaats

telefoonnummer

email

ik kom met introducé
ja
nee

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)
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HET LAATSTE WOORD

Wilsonbekwaam, dan geen orgaan?
Gelijke toegang en solidariteit zijn basiswaarden van het
Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Gelijke toegang
is echter niet vanzelfsprekend. Sommige patiënten
hebben mogelijk meer kans om tot de wachtlijst voor
orgaantransplantatie te worden toegelaten of om een
orgaan van een overleden donor te ontvangen, dan
andere. Wilsbekwaamheid — het vermogen om zelf te
beslissen over medische behandeling — lijkt daar een
rol bij te spelen.

In een recent in het wetenschappelijke tijdschrift
Transplant International verschenen artikel hebben
mijn co-auteurs en ik literatuuronderzoek gedaan naar
de mate waarin deze veronderstellingen — in
de context van niertransplantatie - worden
ondersteund door medisch-wetenschappelijk bewijs.
Wij vonden dat er géén aanwijzingen zijn voor
verminderde therapietrouw onder wilsonbekwame
patiënten. Vaak ziet het zorgsysteem van
wilsonbekwame patiënten erop toe dat medicatie tijdig
wordt ingenomen. Ook vonden wij géén verschillen in
de uitkomsten van niertransplantatie. Sterker nog,
wilsonbekwame patiënten kunnen evenveel medisch
voordeel hebben van niertransplantatie als patiënten
die wel voorzichzelf kunnen beslissen. Ook de kwaliteit van leven van wilsonbekwame patiënten lijkt sterk
te verbeteren na niertransplantatie. Deze patiënten
hebben de niertransplantatie dus evenzeer nodig. en
hebben er evenzeer baat bij als wilsbekwame
patiënten.

Wilsonbekwame patiënten hebben het vermogen om
voor zichzelf te beslissen verloren of nooit ontwikkeld.
Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn: al dan
niet aangeboren verstandelijke beperkingen (zoals
Downsyndroom), ernstige psychiatrische aandoeningen
(zoals psychose), cognitieve stoornissen (zoals
dementie, of ten gevolge van een hersenbloeding) of
langdurige bewustzijnsstoornissen (zoals wanneer een
patiënt niet goed ontwaakt uit een coma).
Vooral cognitieve stoornissen komen veel voor onder
patiënten die baat kunnen hebben bij
orgaantransplantatie. Er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen
dat tot 70% van de 55-plussers die hemodialyse
ondergaan, te maken heeft met matige tot ernstige
cognitieve stoornissen. Deze patiënten lijken minder
kans te maken om op de wachtlijst voor
orgaantransplantatie terecht te komen, dan andere.
Die verschillen kunnen het gevolg zijn van de beste
bedoelingen bij het behandelteam.

Niet alle onderscheid is onrechtvaardig.
Rechtvaardigheid wordt ruwweg gedefinieerd als:
gelijke gevallen gelijk behan-delen. Als er medische
redenen zijn om onderscheid te maken tussen
bepaalde patiënten of groepen patiënten. dan is
dat onderscheid gepast. Maar als die medische
redenen er niet zijn, dan kan er sprake zijn van
discriminatie — ook als dat onbedoeld is. Discriminatie
op basis van verstandelijke of lichamelijke beperkingen is in strijd met het Europese Verdrag van de
Rechten van de Mens.

Veelgehoorde argumenten om wilsonbekwame
patiënten niet op te nemen op de wachtlijst voor
orgaantransplantatie, hebben te maken met de
belangen en het welzijn van patiënten. Er wordt
verondersteld dat bij wilsonbekwame patiënten vaker
sprake zou zijn van therapieontrouw. Dat is een
probleem, want als patiënten zich na
transplantatie onvoldoende houden aan de
voorgeschreven immunosuppressieve behandeling, kan
dat leiden tot afstoting van het orgaan en nadelige
gevolgen hebben voor de gezondheid van de patient.
Ook wordt vaak verondersteld dat de uitkomsten van
orgaantransplantatie bij wilsonbekwame patiënten
slechter zouden zijn: dat deze patiënten na
transplantatie minder lang zouden leven, dat hun
nieuwe orgaan minder lang mee zou gaan, en dat
transplantatie een minder positieve invloed zou hebben
op de kwaliteit van leven. Lange tijd zijn aandoeningen
die leiden tot verminderde
wilsbekwaamheid dan ook contra-indica-ties geweest
voor orgaantransplantatie.

In Amerika is er al enkele jaren discussie over ongelijke
toegang tot orgaantransplantatie voor wilsonbekwame
patiënten. In verschillende Amerikaanse staten is de
afgelopen jaren wetgeving aangenomen om
discriminatie op basis van verstandelijke of lichamelijke
beperkingen tegen te
gaan, en wordt bijvoorbeeld verstandelijke beperking
als contra-indicatie losgelaten. In Europa is deze
discussie echter nog niet op gang gekomen. Verder
onderzoek moet uitwijzen of er inderdaad sprake is van
— ongerechtvaardigde — belemmering van de toegang
tot orgaantransplantatie bij wilsonbekwame
patiënten, en zo ja, wat daaraan moetworden gedaan.
Voorop staat dat wilsonbekwaamheid op zichzelf geen
reden mag zijn om patiënten toegang tot goede zorg te
ontzeggen. Eline Bunnik is ethicus aan het Erasmus MC
te Rotterdam.
Reageren: e.bunnik@erasmusmc.nl
Bron: Transparant ea mei 2022 15
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Onder levensvragen verstaan we alles wat te
maken heeft met uw leven, hoe de kwaliteit is

Nefrologie JBZ

(wat vindt u leuk en minder leuk). Hoe en waar
zou u willen zijn als u niet meer voor uzelf kan
zorgen, of zelfs waar u zou willen overlijden.
Binnen het JBZ maken wij ook gebruik van een
PZP (proactieve zorgplanning). Dit kan in het
dossier van de patiënt worden ingevuld.
Op de nefrologie afdeling zijn er verschillende
disciplines betrokken bij uw behandeling:
de nefroloog, verpleegkundig specialist,
verpleegkundige, diëtiste en maatschappelijk
werker.

Om goede en passende medische zorg te geven is

Elk van hen kan met u onderdelen van het

het belangrijk tijdig te weten wat iemand wel of juist

proactief zorgplan bespreken. Ook wordt er

niet wil aan zorg. Door behandelwensen en

regelmatig (minstens 1x per jaar) een vervolg

behandelgrenzen gezamenlijk te bespreken en vast

gesprek gehouden om in te spelen op

te leggen kan hierop worden geanticipeerd. Zo kan

veranderende situaties. Dit kan op medisch

de zorg afgestemd worden op de persoonlijke

gebied zijn, maar ook op psychosociaal gebied of

wensen, waarden en behoeften.

binnen uw familie/ vriendensysteem.

Deze proactieve zorgplanning of ook wel ‘advance
care planning’ is van groot belang in stabiele, maar

In dit Proactieve zorgplan wordt ook informatie

zeker ook in acute situaties. Voor elk individu,

genoteerd over familie (wie zijn belangrijk voor

ongeacht de mate van kwetsbaarheid door ziekte,

u, evt partner, kinderen, kleinkinderen). Maar

beperking of leeftijd.

ook over uw woonomstandigheden, of u al
gebruik maakt van ondersteunende

Dit tijdig inventariseren van zorgwensen in een

organisaties. Hoe is het contact met de huisarts

situatie die daarom vraagt wordt bij voorkeur

ed.

gedaan door de (huis)arts of zorgverlener met wie
de patiënt een goede behandelrelatie heeft en die

Al met al hopen we met deze informatie zo goed

bekend is met de ziektegeschiedenis. Idealiter vindt

mogelijk aan te sluiten/ ondersteunen en

zo’n gesprek plaats op een rustig moment, dit kan in

begeleiden in uw ziekteproces.

het ziekenhuis of tijdens een huisbezoek vóórdat
een mogelijk acute situatie zich voordoet.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact

Levensvragen, met name binnen een laatste fase in

op met iemand van uw behandelteam.

het leven zijn niet altijd makkelijk bespreekbaar. Er
over praten kan zeer confronterend zijn, daarnaast
hebben patiënten en hun omgeving soms

Ingrid de Haan

verschillende ideeën, verwachtingen over de laatste

Medisch maatschappelijk werker nefrologie

fase in het leven.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
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Voor het eerst onderzocht
Paul Rootjes,
internist-nefroloog Amsterdam UMC

Gertrude Wijngaarden,
dialyseverpleegkundige en verpleegkundig consulent

Heeft de dialysetechniek

invloed op hoe koud je het hebt
In het Amsterdam UMC wordt in kaart gebracht welke invloed verschillende dialysebehandelingen op
je lichaam hebben. Naast allerhande metingen nemen de onderzoekers ook mee wat patiënten zelf
hierover zeggen. De uitkomsten benadrukken hoe belangrijk het is datzorgverleners in overleg met
hun patiënten beslissingen nemen over passende zorg.
'Veel dialysepatiënten hebben het koudtijdens
hun dialyses. Opvallend dat hier nooit
uitgebreid onderzoek naar is gedaan', zegt
dialyseverpleegkundige Gertrude Wijngaarden.
Nefroloog drs. Paul Rootjes vult aan: 'In de
HOLLANT-studie hebben we, aan de hand van
input van Gertrude en haar collega's, onderzoek
gedaan naar de lichamelijke effecten van
dialyse. Daarbij inventariseerden we ook wat
patiënten hier zelf over aangeven.' De
onderzoekers
namen de volgende vier dialysebehandelingen onder de loep:
1. Hemodialyse (dialysevloeistof 36.50C).
2. Hemodialyse koud (dialysevloeistof
35.50C).
3. Hemodiafiltratie met een laag convectie
volume: een techniek die met extra vocht
meer afvalstoffen uit het bloed verwijdert.
4. Hemodiafiltratie met een hoog
convectievolume: techniek met nog meer
vocht dan bij punt 3 om nog meer
afvalstoffen te verwijderen.'
• 1. Waarom is gekozen voor juist deze
dialysetechnieken?
'Hemodialyse is de dialysevorm die het meest
wordt toegepast. Verder bleek uit eerder
onderzoek dat de bloeddruk stabieIer blijft en
het beter is voor je hart en je hersenen,

wanneer je tijdens dialyse een koude
dialysevloeistof gebruikt.
Ook is basis van eerder onderzoek bekend
geworden dat patiënten die via hemodiafiltra
dialyseren, over het algemeen langer Ieven. Dit
vonden we allemaal aanleiding om ons binnen
dit onderzoek te richten op eerder
genoemde vier dialysetechnieken.'
• 2. Hoe hebben jullie dit onderzoek open
uitgevoerd?
'Er gaapt vaak een kloof tussen wat
wetenschappelijk wordt onderzocht en wat
praktische problemen zijn waarmee
dialyseverpleegkundigen en patiënten dagelijks
te
maken hebben. In onze studie hebben we
daarom niet alleen naar lichamelijke effecten
gekeken, maar ook naar de beleving van
patiënten.
Veertig dialysepatiënten uit diverse zorgcentra
hebben gedialyseerd met alle vier de
dialysetechnieken, in willekeurige volgorde.
Tijdens en na iedere dialysebehandeling
verrichtten we allerlei metingen.
We namen bijvoorbeeld de bloeddruk op,
maakten echo's van het hart en bestudeerden
verschillende lichaamsfuncties. Ook stelden we
via vragenlijsten vast hoe patiënten de dialyses
7 zelf beleven.'

• 3. En welke uitkomsten volgden er?
'De koude dialysevloeistof had geen invloed
op de lichaamstemperatuur tijdens dialyses.
Bij de andere drie technieken daarentegen
steeg de lichaamstemperatuur ongeveer 0.4
graden Celsius, dat is best veel.
We vroegen patiënten wat hun
temperatuurgevoel was: erg warm, warm,
neutraal, koel of koud? Hun antwoorden
weken af van de uitkomsten van onze
metingen: veel patiënten blijken het koud te
hebben bij élle dialysetechnieken en het
meest koud hebben ze het bij gebruik
van de koude dialysevloeistof.'

Hoe dit precies zit, moet nader worden
onderzocht.'
• 5. Waren de effecten van de
dialysetechnieken bij alle patiënten
hetzelfde? Of kan een bepaalde
techniek wel geschikt zijn voor de ene
patiënt, maar niet voor de andere?
'Als we kijken naar de objectieve metingen,
dan blijkt dat twee dialysevormen, koude
dialyse en hemodiafiltratie, beter zijn voor het
lichaam: beide technieken hebben minder
bloeddrukdalingen tijdens de dialyses tot
gevolg.
Als je kijkt naar wat de patiënten hierover
aangeven, dan is die eenduidigheid er niet.
Verder was er in onze studie een aantal
mensen dat zich beduidend beter voelde
bij één van de vier technieken.
Deze patiënten hebben de behandeling waar
zij zich het best bij voelden, na afloop van het
onderzoek voortgezet.
Bij het kiezen uit mogelijke
dialysebehandelingen is het dus belangrijk ook
met een patiënt in gesprek te gaan over zijn of
haar wensen en ervaringen. Je kunt je
afvragen of je alleen op
objectieve metingen moet afgaan.
Afwegingen over wat de beste behandelvorm
is moeten zorgverleners samen met hun
patiënten maken.'

• 4. Waarom hebben zoveel mensen het
koud tijdens dialyse, terwijl je dat niet
terugziet in de metingen van hun
lichaamstemperatuur?
'Er is een verschil tussen wat mensen voelen
en wat je objectief meet. Het lijkt erop dat het
gevoel voor temperatuur bij dialysepatiënten
verstoord is. Mogelijk komt dat door de
zenuwbeschadiging (neuropathie) die een
aantal van hen als gevolg van nierfalen en de
dialyses oplopen.
Hierdoor functioneren zenuwen in
bijvoorbeeld hun benen,handen, armen en
voeten niet meer naar behoren.
Maar er kunnen ook andere oorzaken voor
hetverstoorde temperatuurgevoel zijn.

Het lijkt erop dat het gevoel voor temperatuur bij dialysepatiënten verstoord is.
Zenuwbeschadiging (neuropathie) zou een oorzaak kunnen zijn

BRON: Wisselwerking juni 2022
TEKST: MARJET OPPELAAR
(ONDERZOEKER AMSTERDAM UMC)
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Niertransplantatie bij complexe patiënt
toch gelukt door nieuw medicijn
‘Het is een enzym dat wordt gemaakt door de
streptokokken bacterie. Met dit enzym pakt de bacterie de
antistoffen aan die de gastheer aanmaakt om zich te
beschermen tegen deze bacterie. Het enzym knipt deze
en andere antistoffen in stukjes, waardoor de bacterie de
kans krijgt zijn gastheer ziek te maken.’

Nefroloog Annelies de Weerd
Erasmus MC
Een 29-jarige nierpatiënte heeft een bijzondere
niertransplantatie ondergaan in het Erasmus MC
Transplantatie Instituut. De transplantatie werd in maart
mogelijk gemaakt door een behandeling met een
nagelnieuw medicijn. Dat medicijn werd voor het eerst in
de wereld vergoed door een zorgverzekeraar. Nefroloog
Annelies de Weerd begeleidde de patiënte.

Aan de toepassing van het nieuwe middel zijn strenge
eisen en protocollen verbonden. ‘Een goede timing is
cruciaal,’ zegt De Weerd. ‘Het middel moet klaar liggen op
het moment dat Eurotransplant de nier van een overleden
donor aan een Nederlandse patiënt linkt. Vervolgens
moet bij aankomst in het ziekenhuis worden gekeken of
de nier inderdaad nog steeds geschikt is. Pas als dat het
geval is, krijgt de patiënt het infuus met het enzym.
Ondertussen moet het ok-team in de startblokken staan
om de transplantatie uit te voeren.’

De 29-jarige vrouw kon eigenlijk niet meer worden
getransplanteerd omdat de hoeveelheid antistoffen in
haar bloed veel te hoog was. Die antistoffen zouden een
donornier snel kunnen afstoten. Het nieuwe middel,
imlifidase genoemd, zorgt dat de antistoffen in het bloed
tijdelijk worden afgebroken. Tot maart werd het middel
alleen in studieverband toegepast, wereldwijd bij 46
mensen.

• Peperduur
Omdat de nefrologen en immunologen van de
Nederlandse transplantatiecentra een goed protocol
hebben geschreven, is de Nederlandse Zorgautoriteit
akkoord gegaan met vergoeding. Het middel is vooralsnog
peperduur. ‘We denken dat het enzym ook voor de
behandeling van andere aandoeningen geschikt zou
kunnen zijn. Dus we hopen dat het na het verlopen van
het patent goedkoper wordt.’

Het gaat om een enzym dat ervoor zorgt dat antistoffen in
het bloed van de patiënt ongeveer twee weken buiten
werking worden gesteld. Het enzym maakt één type
antistoffen onwerkzaam, namelijk Immunoglobuline G
(IgG). Het middel wordt toegediend met een infuus dat een
kwartier lang indruppelt. Vervolgens doet het heel snel zijn
werk. Binnen 4 uur zijn geen IgG antistoffen meer te
vinden in het bloed.

Met de 29-jarige vrouw gaat het heel goed, al blijft het
voor mensen die zijn getransplanteerd altijd spannend of
het orgaan beklijft. ‘Deze vrouw heeft al sinds haar
kindertijd een nieraandoening en werd twee keer eerder
getransplanteerd. Helaas werd de nier twee keer
afgestoten. Ze was sinds 2016 afhankelijk van dialyse. Zij
heeft door de transplantatie nieuw perspectief op een
goed leven gekregen.’

• Onmogelijk
Het nieuwe middel wordt alleen toegepast bij patiënten
die zóveel antistoffen in hun bloed hebben, dat ze geen
enkel ander uitzicht hebben op een transplantatie. Zulke
antistoffen kunnen ontstaan na zwangerschappen, en bij
patiënten die al eerder getransplanteerd zijn. Artsen
spreken dan van een ‘hoog geïmmuniseerde of HLAincompatibele patiënt’. Het is voor deze mensen vrijwel
onmogelijk om een geschikte donornier te vinden. Het
gaat in heel Nederland om ongeveer 5 tot 10 nierpatiënten
per jaar.

Voor mensen met een grote hoeveelheid antistoffen, nam
het Erasmus MC Transplantatie Instituut in 2017 ook al
een methode in gebruik om de antistoffen te verwijderen.
Dat gebeurt door plasmaferese, waarbij het bloed wordt
gefilterd zodat de antistoffen uit het bloed verdwijnen. De
patiënt krijgt daarbij ook medicatie die de aanmaak van
de antistoffen onderdrukt. Het is een zware behandeling
die tijd kost, zodat plasmaferese alleen mogelijk is met
een levende donor. ‘De nieuwe aanpak met het enzym is
veel sneller en effectiever.’

Ook de 29-jarige patiënte had zo’n grote hoeveelheid
antistoffen in haar bloed. Binnen Eurotransplant, het
Europese orgaan dat zorgt voor een eerlijke verdeling van
donororganen van overleden patiënten, bestaat voor hen
een speciaal transplantatieprogramma. Maar de categorie
patiënten voor wie het nieuwe middel bestemd is, zijn de
mensen bij wie zelfs dit programma geen uitkomst biedt.

Artsen zijn dringend op zoek naar goede methoden om
hoog-geïmmuniseerde nierpatiënten te kunnen
transplanteren. Dat worden er steeds meer omdat
patiënten steeds langer in leven blijven na een
niertransplantatie. Daardoor wordt de kans dat ooit een
tweede of zelfs een derde niertransplantatie nodig is
groter, omdat een donornier niet een leven lang meegaat.
Na elke transplantatie kan het aantal antistoffen verder
oplopen.

• Afgekeken
De behandeling met het enzym zorgt ervoor dat zij tóch
kunnen worden getransplanteerd. ‘Het middel is afgekeken
van de natuur’, legt nefroloog Annelies de Weerd uit.
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De Pen Van
Ria van Erp

We vinden het daarom jammer dat de opkomst de
laatste paar keren minimaal was, het bestuur
heeft veel werk vooraf gedaan en daarom is het
niet leuk om te moeten annuleren vanwege de
weinige aanmeldingen.

DUS LEDEN, KOM GEWOON WEER BIJ

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

EEN VOLGENDE ACTIVITEIT !

Hallo,
Ik ben Ria van Erp-Verstegen, ben 61 jaar, woon in
Oijen samen met mijn man Rien. We hebben 1 zoon
René die 1,5 km bij ons vandaan woont.
Wij wonen in het buitengebied van Oijen waar we een
varkensbedrijf hebben gehad tot 2000. Vanwege
medische redenen zijn we toen gestopt. We wonen
hier nog steeds met heel veel plezier.
Mijn nieren zijn gestopt met werken in 1990 na een
zwangerschapsvergiftiging en baarmoederbloeding
toen ik 7 ½ maand zwanger was, ons zoontje is toen
doodgeboren. Gelukkig is mijn 2e niertransplantatie in
jan.1993 goed verlopen en ik heb dus mijn donornier
al bijna 30 jaar. Van deze nier genieten wij volop.
Mijn hobby’s zijn puzzelen zowel legpuzzels als sudoku
puzzels, lezen, fietsen, computeren, het organiseren
van de buurt bbq. en ik ben al 25 jaar penningmeester
en diverse jaren voorzitster van KVO en nu van Ons
Clubke (45 leden, dames). Hiervoor leuke avonden en
uitstapjes organiseren doe ik ontzettend graag en met
een goede opkomst, elke keer weer.

Ik heb bij ons op de inrit een kastje staan met heel veel
boeken erin waar alle bewoners van Oijen en
omstreken gratis boeken kunnen halen om te lezen of
ruilen en weer terug te zetten.
Hier wordt dagelijks gebruik van gemaakt.
We gaan elk jaar wel een paar keer op vakantie samen
met onze zoon en ook met mijn zus en zwager en ook
met onze vrienden.
Met mijn 8 vriendinnen gaan we elk jaar ook een
daguitstapje maken en bijna elke maand een verjaardag
vieren.
Daar we ook een grote familie hebben staat onze
agenda meestal ook behoorlijk vol. Altijd gezellig.
Geniet van het leven….

Daarom zijn we ook graag elke keer aanwezig op de
avondjes en middagen en reisjes van de
nierpatiëntenvereniging.

Elke keer weer gezellig en goed georganiseerd.
Complimenten voor het bestuur.

Ik geef de pen door aan Gerard van Ballegooij
10

KO K E N
E N

Kerriesaté met ananasmuntsaus
aantal personen

G E N I E T E N

ingrediënten
500 gram varkenshaas
2 eetlepels olijfolie
2 eetlepels citroensap
2 eetlepels milde kerriepoeder
4 schijven ananas uit blik
4 eetlepels mayonaise
4 eetlepels zure room
1 eetlepel gembersiroop
2 eetlepels fijngehakte verse muntblaadjes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

extra: satéprillers.

Curry met broccoli en kipfilet

bereiding

aantal personen
ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•

300 gram (zilvervlies)rijst
300 gram kipfilet of kippendijfilet
400 gram broccoli
2 el zonnebloemolie
2-3 eetlepels vadouvan of kerrie kruiden
zonder zout
400 ml kokosmelk
250 gram kerstomaatjes
verse koriander

bereiding
1. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de
verpakking.
2. Snijd ondertussen de broccoli in kleine roosjes en
blancheer deze 2-3 minuten in een pan met
kokend water en spoel daarna af met koud water.
3. Snijd vervolgens de kip in blokjes. Verhit olie in
een wok en bak de kip rondom bruin.
4. Voeg vervolgens de broccoli en vadouvan of
kerrie kruiden toe en bak 1 minuut mee.
5. Voeg de kokosmelk toe en breng dit aan de kook.
Laat vervolgens 5 minuten sudderen. Naar smaak
kan er nog wat extra vadouvan of kerriekruiden
toegevoegd worden.
6. Snijd de tomaatjes door de helft en voeg deze toe
aan de curry.
7. Hak de koriander fijn, schep de rijst en de curry
op een bord en garneer af met de verse
koriander.
PER PORTIE
Eiwit 29gr.
Natrium 60 mg
Kalium 1110 mg
Fosfor 575 mg
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1. Week de satéstokjes ca. 20 minuten voor gebruik
in koud water.
2. Op deze manier verbranden ze niet bij het bakken
op de barbecue.
3. Snijd de varkenshaas in blokjes.
4. Meng de olie, citroensap en de kerrie door elkaar
en voeg het vlees toe.
5. Laat het ongeveer een uur marineren in de
koelkast.
6. Snijd ondertussen de ananas in zeer kleine
stukjes.
7. Roer de mayonaise, de zure room en de
gembersiroop door elkaar.
8. Voeg de ananasstukjes en de fijngehakte munt
toe en meng alles goed door elkaar.
9. Rijg het vlees aan de houten satéstokjes.
10. Rooster de saté op een hete barbecue (of onder
de grill) in circa 8 minuten rondom bruin en gaar.
11. Serveer de saté met de ananasmuntsaus.
PER PORTIE

Lekker met een
groene salade.

Gevulde boerenomelet
aantal personen
ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•

5 eieren
20 gram prei
20 gram champignons
20 gram kip/ham reepjes
10 gram wortel
1 el olijfolie
peper
bieslook

Eiwit 30 gr
Natrium 150 mg
Kalium 600 mg
Fosfor 250mg

bereiding

Kwarktaart

1. Sla de eieren kapot in een kom en roer goed door.
2. Rasp de wortel.
3. Snijd de overige groente en de kip/ham reepjes in
kleine stukjes/blokjes.
4. Voeg de groente toe aan het eimengsel.
5. Roer alles goed door.
6. Voeg naar smaak peper en bieslook toe.
7. Verwarm de olie in een pan.
8. Bak de omelet aan tot de bodem mooi bruin is.
9. Draai de omelet en laat ook de bovenkant even goed
gaar worden

aantal personen
ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•

PER PORTIE
Eiwit 17 gr
Natrium 385 mg
Kalium 450 mg
Fosfor 100 mg

Lekker met een
geroosterd brood.

bereiding

1 portie is een halve omelet.

1. Laat de gelatine in koud water weken.
2. Verkruimel de lange vingers en doe deze in een
kom.
3. Smelt de boter in een pannetje en meng deze
door de kruimels van de lange vingers.
4. Vet de springvorm goed in en verdeel de
kruimels van de lange vingers over de bodem.
5. Verwijder de kroontjes en pureer 3/4 van de
aardbeien met een staafmixer.
6. Verwarm de eetlepels water in een pannetje.
7. Knijp de gelatine goed uit en voeg deze al
roerend toe aan het pannetje.
8. Laat het gehele mengsel afkoelen.
9. Roer in een kom de kwark, suiker, gepureerde
aardbeien en het gelatinemengsel door elkaar.
10. Klop de slagroom stijf en schep deze door het
kwarkmengsel.
11. Verdeel het kwarkmengsel over de koekbodem
van de springvorm.
12. Laat de taart ongeveer 2-3 uur opstijven in de
koelkast.
13. Haal de taart uit de koelkast en verdeel de
overige aardbeien speels over de taart.

Lasagna met spinazie en Monchou
aantal personen
ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•

500 gram aardbeien
500 gram magere kwark
200 gram lange vingers
8 blaadjes gelatine (wit)
100 gram ongezouten roomboter
200 gram witte basterdsuiker
3 eetlepels water
250 ml slagroom

ð
ð

8 lasagnebladen
750 g verse spinazie, gewassen en uitgelekt
4 eieren
250 g MonChou of hüttenkäse
100 ml slagroom
PER PORTIE
2 tenen knoflook, geperst
Eiwit 30 gr
100 g Parmezaanse kaas, geraspt
Natrium 470 mg
(versgemalen) peper
Kalium 900 mg
Fosfor 600 mg

bereiding
1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Kook de lasagne
volgens de aanwijzingen op de verpakking. Schep de
vellen uit het water en leg ze naast elkaar op een
schone theedoek.
2. Verwarm een hapjespan en laat de spinazie al
omscheppend slinken. Schep de spinazie in een
vergiet en druk er met een pollepel zo veel mogelijk
vocht uit. Laat de spinazie iets afkoelen.
3. Klop in een kom de eieren los en meng de MonChou,
slagroom, spinazie, geperste knoflook en
Parmezaanse kaas erdoor. Breng het mengsel heel
pittig op smaak met peper.
4. Spreid 2 lasagnevellen uit in een ingevette
ovenschaal en verdeel een vierde deel van het
MonChou-mengsel hierover. Herhaal dit 3 keer.
Druk het geheel voorzichtig aan. Verwarm het
gerecht circa 30 minuten in de voorverwarmde oven.

PER PORTIE
Eiwit 10 gr
Natrium 50 mg
Kalium 245 mg
Fosfor1000 mg

Lekker met een
gemengde salade.
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uitgaande van 9 personen

Puzzels
Puzzel

CRYPTOGRAM

HORIZONTAAL
1 Variant op zeeslag. (8)
5 Vloeibaar metaal. (4)
9 'n Zeker persoon die niets voorstelt. (7)
10 Op een stoel met een akelig meisje. (5)
11 Griezelclub die vooral 's winters actief is. (12)
13 In dit handvat ziet u kleding. (6)
15Ondanks de bittere ervaringen niet zakken. (6)
18 Stilzwijgend aannemen dat het onbelangrijk is. (12)
22 Hij schijnt niets meer te schrijven. (5)
23 Zo hinderlijk is een kapotte antenne. (7)
24 Duitse plaats in Hessen. (4)
25 Verdwenen post getuigt van een gebrek aan
klasse. (4,4)
VERTICAAL
I Bezielde presentator van RT L 7. (4)
2 Dieren met twee werktuigen. (5)
3 Bezetters met af en toe succesnummers. (7)
4 Plaats van de waarheid. (6)
6 Die wordt bezeten in een gerechtsgebouw. (7)
7 Collecte in een cirkelvormige vestibule. (8)
8 Aantrekkelijk meisje. (4)
12 Lenzendoosje dat maar even meegaat. (8)
14 Die rare snoeshaan komt ons niet bekend voor. (7)
16 Doet dienst als supportersschare. (7)

17 Doet dienst als baby. (6)
19 Op een borrel maakt het heel wat uit. (4)
20 Flink aan de arbeid met de kwast. (5)
21 Ook in de beste families komt een
eersteklas lellebel voor. (4)

POTLOODREKENEN 1

SUDOKU

v

Verleg 1 polood zodat de som klopt.

POTLOODREKENEN 2
Verleg 2 potloden zodat de som klopt
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KRUISWOORD

BLOKPUZZEL

Horizontaal
1 ochtendkleed van dames
6 vogelverblijf
9 onbepaald voornaamwoord
10 per e-mail verzonden tijdschrift
12 zijrivier van de Elbe
14 insect
15 heilwens
19 boom
20 boodschapper
21 plaats in Japan
24 voorzetsel
25 deel vanhet jaar
26 afsluitende tekst.

7 ingewijde
8 Frans lidwoord
11 bestratingsmateriaal
13 mestvork
14 waterbewoner
16 Schotse familiestam

Verticaal
LEGPUZZEL
1familielid
2 Europese vrouw
3 kleur
4 in opdracht (afk.)
5 verdikte huid
6 zangnoot

TOEVOEG ANAGRAM

1

17 kansspel
18 zwemvogel
21 vanwege
22 ad interim (afk.)
23 bezittelijk voornaamwoord.

Op elke regel mloeten 3 woorden ingevuld worden.
Het opvolgend woord bestaat uit de letters van het
voorgaande woord plus 1 letter. Bij goede invulling
vormen de letters in de gekleurde kolom de oplossing.

1 godin van de dageraad,
slaperige
toestand, haaksteek.
2 hoofddeksel, band,
onmiskenbaar.
3 grond bij een boerderij,
roofdiertje, kaartterm.
4 achterzijde van de hals, moedig,
tabak gebruiken.
5 vlekkenwater, godsdienstig
gebruik, tussen (voorvoegsel).
6 rond voorwerp, veel,
edelmoedig.
7 nieuw, plaats in Amerika,
reusachtig..

HERSENKRAKERS
Hoeveel vierkanten tel jij?

PRIJS PUZZEL

Zie jij de fout?

Welk getal missen we?

2

3

14

Wat staat hier?

4

MINDEREN MET SUIKER
In Nederland krijgen we wekelijks gemiddeld 400 gram toegevoegde suikers binnen.
Dit staat gelijk aan 99 (!) suikerklontjes. Dat kan een heel stuk minder.
Hoe? Kim Brouwers, diëtist en kennisspecialist Voeding en Preventie
diabetes type 2 bij het Diabetes Fonds vertelt het je.

Suiker is niet per definitie slecht voor je. Sterker
nog: je lichaam heeft het nodig. Je lichaam zet
suiker om in brandstof of slaat het op in de vorm
van glycogeen in je spieren en lever, zodat je onder
andere energie hebt om te kunnen bewegen.
Maar als je meer suiker eet dan je direct gebruikt
en die energievoorraad dus (bijna) vol zit, slaat je
lijf het op in vetten. Dit kan leiden tot overgewicht –
waar de helft van de volwassen Nederlanders mee
kampt – waardoor de kans op diabetes
type 2 toeneemt.
Hoeveel suiker mag je per dag?
Daar is geen grens voor. Dat komt omdat het niet
alleen in ongezonde producten zit, maar ook in
producten die een positief effect hebben op je
gezondheid, zoals fruit, groenten en zuivel.
Hierin zitten namelijk ook vitamines, mineralen en
vezels.

zo min mogelijk vrije suikers (dat zijn alle
toegevoegde suikers plus die van nature aanwezig
zijn in honing, siropen, vruchtensappen en
vruchtenconcentraat) en toegevoegde suikers te
eten of drinken.
Onverwachte suikers
Je krijgt vaak meer toegevoegde suikers binnen dan
je denkt, want ze zitten ook in veel hartige
producten. Denk aan kant-en-klare pastasauzen,
sauzen (zoals satésaus) en kruiden- mixen, soep uit
blik, bouillonblokjes, vleeswaren, ‘gezonde’
snackrepen, broodsalades en toastjes.

6 tips om te minderen met suiker
Doe het in kleine stapjes. Ga na waar jij een
aanpassing kunt doen en houd dat een tijdje vol,
zodat het in je systeem zit. Kijk daarna of je nog iets
kunt aanpassen. Doe je bijvoorbeeld ’s ochtends
altijd cruesli door je yoghurt? Vervang het door
muesli – een variant zonder toegevoegde suiker. Als
je hieraan gewend bent, kijk je wat je eventueel
anders kunt eten of drinken tijdens de lunch.
Vervang een glas vruchtensap eens voor melk of
water.

Bestaat er zoiets als goede en slechte suikers?
Suikers zijn suikers. Suikers uit fruit zijn niet
gezonder dan suikers uit frisdrank. Je lichaam
maakt geen onderscheid en verwerkt het op
dezelfde manier. Het gaat er dus vooral om of er
naast deze suikers ook nog andere nuttige
voedingsstoffen in producten zitten. Bij fruit,
groenten en zuivel is dit natuurlijk wel zo.
Frisdrank, vruchtensap, koek, snoep en pakjes en
zakjes bevatten weinig tot geen nuttige
voedingsstoffen. Ze bevatten veel toegevoegde
suikers, calorieën, zout en verzadigd vet.
Het advies van de Gezondheidsraad is daarom om

Eet zo veel mogelijk vers en onbewerkt. Maak
bijvoorbeeld zelf pastasaus van verse tomaten en
kruiden in plaats van uit pot. Skip de kant-en-klare
kruidenmixen, maar mix zelf wat gedroogde
kruiden naar smaak.
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Tips voor producten met
minder/geen zout

Ga bij jezelf na of je er écht trek in hebt.
En zorg voor afleiding: ga bijvoorbeeld een rondje
wandelen, dan ebt die zoete trek in een suikerrijke
snack vanzelf weg.
Toch wel trek? Neem een stukje fruit, dip een paar
snoeptomaten, -komkommers of -wortels in een
dipje zoals hummus of neem een handje
ongezouten noten.

Als je toch eens makkelijk wilt eten (door gebruik te
maken van een pakje) is het handig om de etiketten
goed te bekijken.

Doe slim boodschappen. Ga met een lijstje op pad
en maak een weekplanning.
Dan word je ook niet verleid om extra’s te kopen,
zoals die fles frisdrank of zak chips. En vermijd in
de supermarkt de binnenste gangpaden. De verse,
onbewerkte producten liggen allemaal aan de
buitenkant. In de binnenste ring staan vaak de
bewerkte producten zoals koek en snoep.

Zo ontdekte ik dat de Lidl pakjes AARDAPPELPUREE
verkoopt waar geen zout aan toegevoegd is. Voor een
stampotje bijvoorbeeld met rauwe andijvie is dit een
prima alternatief. Scheelt een hoop tijd en energie.
Een andere tip is de kant en klaar pakketten van o.a.
Lasagne van het eigen merk van AH. Het zout is in een
apart zakje bijgevoegd en daardoor ook prima weg te
laten.

Lees de etiketten. Duik de keukenkastjes in en lees
de voedingswaarde van eet- en drinkwaar. Hierop
staat vaak per 100 gram hoeveel suiker erin zit. Bij
de ‘waarvan suikers’ staat het totaal aan suiker, dit
kan ook van nature aanwezig zijn.
Wil je weten of dit suikers zijn die extra aan het
product zijn toegevoegd, kijk dan naar de
ingrediëntenlijst. Als suiker of 1 van de 50 andere
benamingen hiervan (zoals ingrediënten die
eindigen op ‘ose’, ‘siroop’ of ‘stroop’) als een van de
eerste worden vermeld, zit er veel suiker in en kun
je hiervoor beter een alternatief kopen.

Heinz heeft een variant in veel
supermarkten met 50% minder
toegevoegde suikers en zout.
Dit staat duidelijk op het etiket
vermeld.

Maak niervriendelijke soep
met deze bouillonblokjes
verkrijgbaar in verschillende
smaken.

Gebruik zo min mogelijk suikervervangers of
zoetstoffen. Het beste is om te wennen aan een
minder zoete smaak. Zo krijg je steeds minder
behoefte aan suiker.
Gebruik zoetstoffen of suikervervangers alleen als
tussenstap om te wennen aan die minder zoete
smaak. Als je gewend bent om twee suikerklontjes
in je koffie te doen, dan is de stap naar zwarte
koffie wel erg groot. Doe dan een zoetje in je
koffie, dat scheelt al in de calorieën. Bouw dit wel
langzaam af om uiteindelijk te wennen aan minder
zoet.

Aan Boerderij® Chips Puur is geen zout
of andere smaakversterker toegevoegd.
Dat maakt deze chips een relatief
gezonde snack die te gebruiken is in
combinatie met heel veel andere hapjes
en gerechten. Denk bijvoorbeeld aan
ongezouten chips als toast, bijgerecht of
samen met andere hapjes op de
borrelplank.
Kruidenmixen zonder zout kun je zelf maken.
Steeds vaker zien we in supermarkten kruiden waar
geen zout aan toegevoegd is. Enkele merken zijn:
Ekoplaza
Dille en Kamille
Euroma van Jonnie Boer
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VOS Citroën

staat voor

persoonlijk advies
In het vorige nummer heeft u kunnen lezen hoe u
gemakkelijk inhoudsmaten, afstanden en gewicht kon
omrekenen. Nu gaan we verder met vergelijken.
Gemakkelijke hulpmiddelen om te onthouden.
Als inhoudsmaat is het makkelijk te onthouden
hoeveel 20 cl. is.
U hoeft dan alleen maar aan een cola glaasje te
denken. Een vol cola glaasje is namelijk 20 cl.
Van de snelweg kent u ze vast wel. De
zogenaamde hectometerpaaltjes. Zo is hierop te
zien op welk wegnummer u bent en de afstand
tussen de paaltjes is precies 100 meter. Makkelijk om te
weten.
Koopt u een tv of computerscherm dan wordt
het meestal lastig om te weten hoe groot uw
scherm is. De maat kan worden opgeven in
inch (”) of centimeter. Hierbij komt nog kijken
dat de maat diagonaal over het scherm loopt. Bijvoorbeeld
van linksonder naar rechtsboven. Makkelijk is dan om te
weten 1 inch gelijk is aan 2,54 cm. Staat er op een tv scherm
50”, dan is de diagonale afstand 50 x 2.54cm is 127 cm.
Natuurlijk komt u ook een heel eind met te onthouden dan 1
inch, 2,5 cm is.

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

Nederland heeft vijf waddeneilanden. Maar hoe zit het ook al
weer. Wat ligt waar en in welke volgorde. Het woord TV-TAS
staat voor deze waddeneilanden
Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland
en Schiermonnikoog. Zo kun je de
volgorde van de eilanden onthouden
en het helpt je tegelijkertijd ook de
namen te benoemen.

vanuit de voorliefde voor Citroën.
Authentieke Brabantse gezelligheid staat
bij ons hoog in het vaandel.
In onze showroom vindt u geen gehaaste
verkoopmedewerkers met slimme praatjes,

Een hectare (ha) is een oppervlakte-eenheid. Een oppervlakte
van een vierkant met zijden van 100 meter lang en 100 meter
breed is een hectare en wordt over de hele wereld gebruikt
voor het meten van grote delen land.

maar goedlachse collega’s die eerst een
bakje koffie aanbieden

VOS

Gewoon goed.

Regelmatig komen we het woordje ton tegen. Maar wat
betekent het nu eigenlijk. Ton staat eigenlijk voor het getal
1000. Overal waar dit gebruikt wordt kun je het getal dus
vermenigvuldigen met 1000. Bv. die stalen balk weegt 50 ton.
Dan weegt hij 50.000 kilo. Zo simpel is dat.

DEN BOSCH
WAALWIJK
GENDEREN

Heeft u zelf van deze handige tips dan zouden we dit graag
willen weten. Neem even de moeite om deze aan de
redactie door te geven zodat ze in een van de volgende
nummers in het Nieuwsbulletin geplaatst kunnen worden.

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

Alvast bedankt voor de moeite.
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Toen we een foto van ons team hadden
gefotoshopt, zagen ze dat alleen het hoofd van
ons was. Op 3 jongeren aan het strand (netje met
korte broek en shirt) hadden wij onze hoofden
erop laten plakken. De kinderen moesten heel erg
lachen, ik was er echt goed op vooruit gegaan! De
kinderen zagen het ook. Dit ben jij niet. Als ik dan
heel onschuldig vroeg ‘maar waarom denk je dan
dat het niet mijn lijf is?’. Kreeg ik het hele lieve
antwoord; ‘jouw lijf heeft een andere vorm”.

Jacqueline

Kinderen zijn (te) eerlijk
Werken met kinderen vind ik nog steeds iedere
dag een feestje!
Ze zijn spontaan, leergierig, onderzoekend, willen
graag alles weten en ontdekken en ze zijn eerlijk.
Soms zelfs pijnlijk eerlijk. Maar vaak is dit voor
ouders een groter probleem dan voor de
ontvanger (mits die er zelf geen probleem mee
heeft).
Omdat ik iets zwaarder ben dan de gemiddelde
mens krijg ik regelmatig vragen of opmerking over
mijn omvang.
Opmerken als “wat heb jij een dikke kont of dikke
reet” keur ik niet goed.
Dit zeg ik dan ook tegen de kinderen ‘ja, het klopt
dat mijn billen groot zijn maar ik vind het niet fijn
als je de woorden kont of reet gebruikt”.
Ik heb er nooit moeite mee gehad als er door
kinderen iets van gezegd werd. Het was namelijk
een juiste waarneming van de kinderen.

Kinderen blijven hopelijk altijd zo eerlijk, en zolang
ze me op tekeningen heel voordelig zetten en ze
regelmatig ook nog roepen ‘jij bent een beetje gek
maar wel heel lief’, ga ik iedere dag met plezier
naar mijn werk!

Collectanten gezocht

Ouders voelen zich vaak bezwaard en dan
moeten de kinderen hun excuus maken.
Ik vertelde ouders dan dat niet hoef, want het is
een waarneming; net zoals ’jij hebt een bril”, ‘jij
bent naar de kapper geweest’ of bijvoorbeeld ‘jij
hebt nieuwe schoenen aan”.
Voor de kinderen (ze
noemen ze nu grote billen)
is mijn omvang geen
probleem meer; als je tegen
die billen aanslaat krijg je
een mooi geluid (één keer
mag!) en de billen zijn zo
groot dat je gezellig met z’n
tweeën op mijn schoot kunt
zitten!
Ze hebben ook hun
woordkeuze heel lief
aangepast.
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MUGGEN

17. Door hun lage gewicht kunnen muggen onbevreesd
over een web zwerven zonder de aandacht van spinnen te
trekken.
18. Mannetjesmuggen geven de voorkeur aan geen jonge,
maar oudere vrouwtjes.
19. Muggeneieren kunnen meerdere jaren in de grond
liggen totdat gunstige omstandigheden ontstaan voor
hun geboorte.
20. Muggenspeeksel bevat stoffen die de bijtplaats
verdoven en het bloed van het slachtoffer verdunnen. Ze
zijn de oorzaak van ernstige jeuk na een beet.
21. Volgens wetenschappers zijn er ongeveer 1,2 miljoen
muggen nodig om al het bloed van een persoon te
drinken.
22. Hoe muggen hun slachtoffers ook irriteren, het is
onmogelijk om deze insecten volledig uit te roeien. Dit zal
leiden tot een ecologische ramp. Hoewel, bijvoorbeeld in
Singapore, muggen volledig verdreven zijn.
23. Muggen zijn drager van vele gevaarlijke ziekten,
waaronder malaria, hepatitis, gele koorts en encefalitis.
24. Als een mug honger heeft, kan hij tot 64 kilometer
reizen op zoek naar voedsel. Ze ruiken voedsel op een
afstand van maximaal 50 meter.
25. Een experiment uitgevoerd in de Canadese toendra
toonde aan dat ongeveer 9000 muggen een persoon met
een naakte romp en ledematen in een uur bijten.
26. In tegenstelling tot de meeste andere insecten hebben
muggen maar één paar vleugels.
27. Muggen kunnen over water lopen.
28. In de Canadese stad Komarno is 's werelds grootste
muggenmonument geïnstalleerd. De spanwijdte van het
insectenbeeld is 5 meter.

Muggen zijn vervelende insecten en er is bijna niemand
die zal zeggen dat hij van ze houdt. Het is de moeite
waard om op een zomeravond een wandeling te maken,
want je zult de voortdurende aanvallen van deze kleine,
maar verrassend vervelende wezens moeten afweren. En
in warme landen vormen muggen een serieuze
bedreiging, omdat ze drager zijn van veel onaangename
ziekten, waaronder de dodelijke knokkelkoorts.
• Interessante feiten over muggen.
1. Er leven meer dan 3.000 soorten muggen op aarde.
2. Deze insecten verschenen ongeveer 100 miljoen jaar
geleden op de planeet.
3. De lengte van het muggenlichaam is maximaal 12,5
millimeter. In het verre verleden kon hun grootte 5
centimeter zijn.
4. Het leven van mannelijke muggen duurt niet langer dan
twee weken, terwijl vrouwtjes langer dan een maand
kunnen leven.
5. Alleen vrouwelijke muggen zuigen bloed, ze hebben
bloedplasma nodig om nakomelingen te krijgen.
Mannetjes voeden zich uitsluitend met nectar en water,
zoals vlinders.
6. Tijdens paringsspellen verzamelen mannelijke muggen
zich na zonsondergang in een zwerm in het volle zicht van
vrouwtjes. Middelgrote muggen hebben over het
algemeen de voorkeur omdat ze langer in de lucht
kunnen blijven.
7. Een piep, waarmee je van tevoren kunt weten of een
mug nadert, is het geluid van het snel klapperen van de
vleugels van een insect.
8. Wind is een probleem voor muggen omdat hun eigen
gewicht erg klein is.
9. Bij het zien van vertegenwoordigers van het andere
geslacht synchroniseren muggen het klapperen van hun
vleugels.
10. Wetenschappers hebben ontdekt dat muggen het
liefst meer zweterige mensen bijten. Ze kiezen hun prooi
door de geur van het lichaam en uitgeademde
kooldioxide.
11. Vrouwelijke muggen steken vaker vrouwen dan
mannen, en blondines hebben de voorkeur.
12. Muggen reizen in slechts 4 dagen van ei naar
volwassen exemplaar.
13. In hun hele leven reizen muggen zelden verder dan
een paar kilometer van hun geboorteplaats.
14. Muggen hebben infraroodzicht, waardoor ze
gemakkelijk in het donker kunnen navigeren.
15. Deze insecten zijn zo klein dat ze gemiddeld vijf
minuten tussen regendruppels kunnen vliegen.
16. Muggen zijn een soort ‘weerwolven’, bij volle maan
neemt hun activiteit met 500% toe.

Puzzel

OPLOSSINGEN
HERSENKRAKERSKU
1> 40
2> er sttat een C tussen de G’s
3> 8 dan zijn alle rijtjes opgeteld 15
4> 100 gram is hetzelfde als een ons.
JE staat onder ons. Het antwoord
op deze Droedel is dus Onderonsje

POTLOODREKENEN 1KU

POTLOODREKENEN 2UDOKU
TOEVOEG ANAGRAM
Latrine
SUDOKUUDOKU
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7

tips voor een
goed gesprek

Op onze website zijn meer webinars terug te vinden.

Wanneer u een nierziekte hebt, komt er veel op u af. Medisch
gezien zijn ervaak verschillende behandelingen mogelijk.
Samen met uw arts, verpleegkundige, diëtist en
maatschappelijk werker beslist u over uw behandeling.
Wat past het beste bij u? Bijvoorbeeld bij uw dagelijks leven,
uw ervaringen en wensen. Het is daarom belangrijk om
samen de juiste onderwerpen te bespreken.
Om u bij het gesprek te helpen, vindt u hier 7 tips. Deze kunt
u gebruiken bij een afspraak in de praktijk, het ziekenhuis en
ook voor een online overleg.

NIEUW
8 september
Voeding na transplantatie
Wat kun je nog wel eten en wat beter niet?
https://www.nvn.nl/activiteiten/agenda/voeding-na-transplantatie/

15 september, 19.30 uur
Zesde COVID-19 webinar

TIP 1 Schrijf uw vragen op
Neem een lijstje met uw vragen en zorgen mee.
Schrijf ook op wat u verwacht van het gesprek.
Drie goede vragen die u hierbij kunnen helpen zijn:
1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die
mogelijkheden?
3. Wat betekent dat in mijn situatie?

Tijdens dit webinar zullen we natuurlijk zoveel mogelijk de vragen
van deelnemers proberen te beantwoorden.
https://www.nvn.nl/activiteiten/agenda/zesde-covid-19-webinar/

21 september, 19.30 uur
Op zoek naar een nierdonor
Heb je in je eigen omgeving iemand die nierdonor voor je wil zijn?
https://www.nvn.nl/activiteiten/agenda/op-zoek-naar-een-nierdonor/

TIP 2 Neem iemand mee
Twee mensen horen meer dan een. Of neem het gesprek op.

Oktober is de maand van de nieren

TIP 3 Neem uw medische informatie mee
Denk aan:
• een overzicht van alle medicijnen die u gebruikt
• of u sinds de vorige afspraak ziek bent

3 okt, 10.00 uur
Heel nierland in beweging
Kom in beweging met Olga Commandeur. Speciaal voor
nierpatiënten heeft zij een beweegprogramma opgesteld.
https://www.nvn.nl/activiteiten/agenda/heel-nierland-in-beweging/

TIP 4 Vertel over uw ervaring
En over wat voor u belangrijk is in uw leven.
Vertel bijvoorbeeld als u twijfelt over een medicijn of
behandeling.

3 okt, 19.30 uur
Ben je nierpatiënt en wil je graag kinderen?
Gelukkig is een zwangerschap bij vrouwen met een
nierprobleem in veel gevallen mogelijk. In dit webinar hoor
je welke voorbereidingen er getroffen moeten worden.
https://www.nvn.nl/activiteiten/agenda/nierpati%C3%ABnt-en-eenkinderwens/

TIP 5 Vraag door als u het niet begrijpt
Vraag gerust om uitleg als er iets niet duidelijk is.
TIP 6 Vat het gesprek samen
Zo weet uw arts, verpleegkundige, diëtist of maatschappelijk
werker zeker of alles duidelijk is.

4 oktober, 10.00 uur
Yoga
Yoga kan helpen je balans te vinden

TIP 7 Schrijf nieuwe vragen op na het gesprek
Neem deze vragen mee naar de volgende afspraak.

https://www.nvn.nl/activiteiten/agenda/yoga/

Kijk op www.nieren.nl voor meer informatie en tips voor een
goed gesprek.

5 oktober, 10.00 uur
Heel nierland in beweging
Kom in beweging met Olga Commandeur. Speciaal voor
nierpatiënten heeft zij een beweegprogramma opgesteld.
https://www.nvn.nl/activiteiten/agenda/heel-nierland-in-beweging-1/

5 oktober, 15.00 uur
Praten over pd/buikdialyse
Praten met iemand die hier al ervaring mee heeft…
https://www.nvn.nl/activiteiten/agenda/praten-over-pdbuikdialyse/

-Voor meer datums kijk op onze website www.npvdb.nl-

TERUGKIJKEN
Een webinar terugkijken ga naar: www.npvdb.nl/webinar/webinar.html
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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

