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Activiteiten
gepland voor 2022
Voor de actuele informatie van
activiteiten kijk op www.npvdb.nl of
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18 september
Busreis Beekse Bergen
14 oktober
Nationale Donorweek
20 november
Bowlen
18 december
Kerstdiner
Alle datums en activiteiten
onder voorbehoud

In dit nummer oa.

375
Het was dit nummer moeilijk om een leuk voorwoord te
schrijven. soms rolt het gewoon uit mijn mauw maar nu heb is
zitten denken, denken en nog eens denken.
ik moet oppassen dat ik niet steeds in herhalingen val maar
helaas moet dat nu weer. Opnieuw hebben we moeten
besluiten om een activiteit af te lassen; de busreis één van de
drukst bezochte activiteiten van het jaar gaat nier door.
We kunnen ons voorstellen dat het voor u een te lange reis
was maar daar hebben leden zelf voor gekozen tijdens de ALV.
Het is altijd zo jammer dat we door het afgelasten ook mensen
moeten teleurstellen die wel graag wilde gaan. Maar helaas
daar ontkom je niet aan.
Om deze leden en hopelijk andere toch nog een leuk uitje te
geven hebben we besloten 18 september in plaats van de
Muziekmiddag een nieuw reisje te organiseren maar nu een
middagreis naar de Beekse Bergen. Zijn we gek dat we dit doen?
Wij vinden van niet want we staan er immers voor om onze
leden even te laten vergeten dat ze patiënt zijn en waar kan dit
mooier dan zittend in een bus tussen de wilde dieren?
Om ca.13.00 uur staat de luxe KRAS touringcar op u te wachten
om onder deskundige leiding van de chauffeur te vertrekken
naar de richting van de Beekse Bergen. Midden in het safaripark
ligt een gebied waar u een wandeling kunt maken en een aantal
kleinere diersoorten kunt ontmoeten. Op pagina ??? vindt u het
inschrijfformulier. Als u ingeschreven hebt voor de reis naar
Orvelte en betaald hebt, boeken wij het geld gelijk over en hoeft
u dus niet weer te betalen. Verras ons en kom gezellig met
heeeeel veel mensen naar deze activiteit.
Verder kunt u in dit nummer het vervolg lezen van de
transplantatie van Tino Geurts en de column van Jacqueline die
heel toevallig over giraffen gaat die ook te zien zijn in de Beekse
Bergen.

Kopij
nummer 5
inleveren vóór
15 augustus
Coby vd Bosch
Deiffelen 8
5235DX Den Bosch
coby@npvdb.nl

Ook hebben we even aandacht voor het hitteplan voor
nierpatiënten die het de komende (warme) tijd extra moeilijk
gaan hebben met beperkingen van drinken.
Rest mij u nog namens het hele bestuur een fijne zomer te
wensen en als u op vakantie gaat veel plezier en hopelijk zien
we u op 18 september.
Namens het bestuur; Coby van den Bosch
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BELANGRIJKE

TELEFOONNUMMMERS

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Getransplanteerd

Henri Dunantstraat 1

2 juni Tino Geurts

5223GZ 's-Hertogenbosch

Veel succes met je nieuwe nier

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
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Samenwerken aan
een betere bereikbaarheid
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088 876 50 50

Afgelast wegens te weinig belangstelling. Het klink als
een simpel zinnetje. De impact hiervan is echter vele
malen groter. Tijdens de afgelopen ALV hebben de
aanwezige leden kunnen kiezen waar de busreis van
dit jaar naar toe zou gaan. Het is toen
Monumentendorp Ovelte geworden. Dan gaat er
binnen onze vereniging van alles van start. Er worden
mensen aangewezen welke op vrijwillige basis
informatie in gaan willigen. Denk hierbij aan afspraken
met de busmaatschappij mede omdat er leden zijn die
moeten dialyseren. Kunnen we wel op de geplande
datum naar Orvelte gaan en wat is er allemaal dan te
doen in het monumentmuseum. Afspraken maken met
eetgelegenheden. Heel veel communicatie ontstaat er
dan over en weer. De leden van het bestuur hebben er
dan al heel veel vrije uurtjes inzitten. Dan moeten de
leden nog op de hoogte gebracht worden. Via het
nieusbulletin met een aanmeldformulier. Poster
ontwerpen en ophangen in de ziekenhuizen.
Mededeling via Facebook. Informatie op internet
zetten samen met een elektronisch aanmeldformulier.
Uiteindelijk al die informatie verzamelen en inplannen
in de reis. Vaak passen en meten.
Nu zitten er bij de organisatie al heel veel uren in het
project: Busreis 2022. Gelukkig is er dan altijd voor hen
als beloning de voldoening van de deelnemers. Maar
dan komt de grote teleurstelling. Slechts een handjevol
mensen meldt zich aan om mee te gaan. In de praktijk
houdt dit in dat de prijs van de busreis per lid, veel en
veel te hoog wordt. Je hebt als organisator een
minimaal aantal deelnemers nodig hoe vreemd dit
misschien ook klinkt. Na heel veel wikken en wegen
moet er op een gegevn moment een beslissing
genomen worden. Door laten gaan of aflasten. Helaas
heeft het bestuur nu moeten besluiten de busreis niet
door te laten gaan. Heel jammer van alle tijd die er al in
zit. Maar helaas, het bestuur heeft geen andere keus.
Oke kan gebeuren, denk u misschien maar tijdens de
Holland Spelletjesmiddag was het ook kiele kiele om
door te gaan. Heeft u een idee hoe het kan dat er te
weinig aanmeldingen bij een activiteit zijn, laat het ons
dan weten. Wij piekeren ons suf om een oplossing te
zoeken maar we zijn er nog lang niet uit. Tot nu toe is
de enigste conclusie welke we kunnen trekken.
Jammer, heel jammer.
Zoals u verder in dit nummer kunt lezen wordt er voor
de vervallen busreis van 26 juni een alternatief
aangeboden. Hopelijk zijn er dan veel meer leden die
besluiten mee te gaan om een gezellige middag te
ervaren en is al de tijd die in de voorbereiding zit niet
voor niets zal zijn.
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klachten, een lagere kwaliteit van leven en een hogere
sterftekans hebben dan patiënten zonder jeuk. Het is echter
onduidelijk of jeuk in alle gevallen de directe oorzaak is. Bij
slaapproblemen waarschijnlijk wel, omdat de meeste
patiënten ’s nachts meer jeukklachten ervaren. Maar een
hogere sterftekans kan heel goed het gevolg zijn van het feit
dat patiënten met jeuk vaak al wat ouder zijn of ook andere
ziektes onder de leden hebben.
Hoe dan ook heeft jeuk veel impact. Het is dan ook niet gek
dat jeuk specifiek genoemd wordt als een belangrijk
onderwerp van onderzoek. Zowel door patiënten als door
artsen. Liffert Vogt is nierspecialist aan het Academisch
Medisch Centrum (AMC) Amsterdam. Hij geeft aan dat het op
dit moment heel lastig is om een gerichte behandeling te
verzinnen. “We vragen weleens wat aan de dermatoloog,
maar mijn ervaring is dat het probleem enorm hardnekkig is
en lastig te controleren.”

Het mysterie van jeuk
bij nierpatiënten
Jeuk is een complex en lastig te controleren probleem bij
nierpatiënten. Veel patiënten hebben er last van, maar artsen
begrijpen nog niet volledig waar de jeuk vandaan komt.
Waarschijnlijk spelen zowel schadelijke stoffen als
afweerreacties een rol.
Jeuk is heel vervelend. Als je een muggenbult hebt, kun je
soms niet ophouden met krabben. Maar een muggenbult
gaat naar verloop van tijd vanzelf weer weg. Voor patiënten
met chronische jeuk is dat anders. Die jeuk verdwijnt niet
zomaar en is vaak lastig te behandelen.
Onderschat probleem
Ongeveer de helft van alle patiënten met ernstige nierschade
heeft last van jeuk. Dat aantal is enorm en toch hoor je hier
vaak weinig over. “Jeuk is, net als bijvoorbeeld vermoeidheid,
een algemeen symptoom dat alleen door de patiënt zelf
ervaren wordt en daardoor lastig is te meten”, vertelt Esmee
van der Willik. Zij doet aan het Leids Universitair Medisch
Centrum (LUMC) onderzoek naar ziekte-specifieke
symptomen bij nierpatiënten. “Jeukklachten worden vaak
onderschat. Dat komt doordat artsen er tijdens controles niet
naar vragen en omdat patiënten er zelf niet over beginnen,
bijvoorbeeld omdat ze de klachten niet van belang achten
voor hun ziekte of omdat er op dat moment andere zaken
spelen die meer prioriteit hebben.”

’s Nachts nemen bij veel patiënten de jeukklachten toe.
Waarschijnlijk hebben nierpatiënten met jeuk daarom
vaker slaapproblemen dan nierpatiënten zonder jeuk.

Dat komt vooral omdat er geen duidelijk mechanisme bekend
is waardoor jeuk bij nierschade ontstaat. Ideeën over dit
mechanisme zijn er wel. Bij een verminderde nierfunctie
stapelen schadelijke stoffen (uremische toxines) zich op in het
bloed. Dat komt doordat beschadigde nieren niet in staat zijn
het bloed goed te zuiveren. “Sommige van die stoffen, zoals
creatinine en ureum – die op zichzelf vrij onschuldig zijn –
kunnen we meten en als marker voor de ernst van nierschade
gebruiken”, legt Vogt uit.

Want jeuk komt zelden alleen. Van der Willik nam
vragenlijsten af bij ruim vijfhonderd dialysepatiënten en
ontdekte dat een patiënt gemiddeld elf symptomen ervaart.
Daarbij zag ze een duidelijk verschil tussen patiënten met en
zonder jeuk. Patiënten zonder jeuk rapporteerden gemiddeld
acht symptomen en patiënten met jeuk gemiddeld dertien.
“Het zijn dan ook echt twee aparte groepen”, legt ze uit. "Jeuk
komt vaker voor bij mannen, oudere mensen, rokers en
mensen die naast hun nierziekte ook nog andere
gezondheidsproblemen hebben, zoals een hoge bloeddruk of
diabetes.

“Maar er zijn tientallen, zo niet honderden, stoffen die we
helemaal niet kunnen meten, maar die wel aanleiding kunnen
geven tot jeuk. Van een aantal fosfaten is bijvoorbeeld bekend
dat ze in hoge concentraties schade aan de huid veroorzaken,
waardoor patiënten gaan krabben. Maar er zijn ook mensen
met hoge concentraties fosfaten in het bloed die weer geen
last hebben van jeuk. Dit kan dus niet het hele verhaal zijn.”
Vogt kent voorbeelden van patiënten met ernstige nierschade
die erg veel last hadden van jeuk, maar waarbij de klachten na
het starten van een dialysebehandeling afnamen. Dankzij
dialyse wordt het bloed weer iets beter gezuiverd dan
voorheen, maar een dialysebehandeling is lang niet zo

Enorm hardnekkig
Uit verschillende onderzoeken is inmiddels gebleken dat
patiënten met jeuk slechter slapen en vaker depressieve
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efficiënt als een gezonde nier. Er blijven dus nog steeds
schadelijke stoffen achter. Dat kan verklaren waarom veel
patiënten, ook na de start van dialyse, jeuk blijven houden.

Wat kunt uzelf doen aan jeuk

Afweerreacties
Vogt en Van der Willik zijn het erover eens dat een
niertransplantatie op dit moment de beste behandeling is
voor jeuk. Bij sommige patiënten verdwijnen de klachten
zelfs als sneeuw voor de zon, wat erop kan wijzen dat ook
afweercellen een rol spelen bij jeuk. “Na een
niertransplantatie geven we afweeronderdrukkunde
medicijnen om afstoting van het donororgaan te
voorkomen”, legt Vogt uit. “Als jeukklachten verdwijnen op
het moment dat we de afweercellen platleggen, dragen
ontstekingsreacties misschien ook wel bij aan de klachten.”

Jeuk is lastig te behandelen. Hebt u een droge huid? Dan
kunt u zelf een aantal maatregelen nemen om de jeuk te
verlichten.
Uw arts probeert eerst na te gaan wat de oorzaak van de
jeuk is. Door de oorzaak te behandelen, verdwijnt de
jeuk. De arts schrijft bijvoorbeeld fosfaatbinders voor als
er te veel fosfaat in het lichaam zit.
Maar vaak blijft de oorzaak onduidelijk. De jeuk is dan
ook niet goed te behandelen. Bij ernstige klachten kan
de arts hormoonzalf of ureumzalf voorschrijven. Ook
lichttherapie (met UV-B-licht) helpt soms tegen jeuk. Een
rustgevend middel kan ook helpen tegen jeukklachten,
omdat u er wat suffer van wordt. U kunt de jeuk dan
beter verdragen.
Jeuk door droge huid
Veel nierpatiënten hebben een droge en schilferige huid.
Dit komt doordat het lichaam geen normale hoornlaag
meer maakt. Een droge huid verergert de jeuk. Bij een
droge huid kunt u verschillende maatregelen nemen om
de jeuk te verlichten.
Gebruik mentholpoeder of lanettecrème met menthol
op de jeukende plekken. Die geven verlichting.
Smeer de huid iedere dag in met een vette zalf. Zo
voorkomt u dat de huid droog wordt. Een droge huid
verergert jeuk.
Was de huid niet te vaak, liefst niet meer dan 1 keer
per dag. Anders kan de huid uitdrogen.
Douche niet te lang en niet te heet. Gebruik lauw
water.
Gebruik geen zeep of doucheschuim.
Dep de huid voorzichtig droog na het douchen. Smeer
de huid direct daarna in met zalf.
Kijk uit met temperatuurwisselingen.
Vermijd droge en warme omgevingen. In de winter is
de lucht in uw huis misschien erg droog. U kunt dan een
bakje met water aan de verwarming hangen of er een
vochtige handdoek overheen leggen.
Draag kleding die de huid niet irriteert. Kies voor
zachte stoffen.
Probeer niet te krabben. Door krabben verergert de
jeuk.
Houd uw nagels kort. Zo voorkomt u dat u uw huid
open krabt en er nieuwe klachten ontstaan.

Dankzij dialyse wordt het bloed gezuiverd. Dialyse is
echter niet zo efficiënt als een gezonde nier. Er blijven
nog steeds schadelijke stoffen achter. Veel patiënten die
dialyseren ervaren dan ook nog steeds jeuk.

Op dit moment heerst er nog veel onduidelijkheid over
chronische jeuk bij ernstige nierschade. Maar dat betekent
niet dat er geen hoop is op een betere behandeling.
Sommige nierpatiënten hebben een hoge concentratie van
het hormoon BNP in hun bloed. Dat is een interessant
aanknopingspunt. Uit onderzoek blijkt dat muizen dit
hormoon nodig hebben om jeuk te kunnen voelen. Pas als
BNP zich aan een speciaal eiwit (een receptor) bindt, voelt
een muis jeuk. Ook andere stoffen kunnen zich aan dit eiwit
binden en zo de plek van BNP inpikken, waardoor de muis
geen jeuk zal voelen.
Amerikaanse wetenschappers screenden meer dan
tachtigduizend van deze stoffen en vonden zo vijftien
kandidaten die in staat waren om de BNP-receptor te
blokkeren. Daarvan testten zij er één in muizen. En met
succes. De muizen krabden zichzelf minder en er waren geen
noemenswaardige bijwerkingen. Wie weet leidt dit soort
onderzoek in de toekomst tot een medicijn tegen chronische
jeuk.

Wissel ervaringen uit
Benieuwd hoe anderen omgaan met jeuk? Hebt u de
gouden tip om jeuk tegen te gaan? Deel uw ervaringen
en adviezen.
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De Pen Van

middelbare school in de elektronica doorgeleerd.
Ondertussen was mijn interesse gewekt in de ICT.
Computers waren in het begin nog erg schaars maar
toch verdiepte ik me er in. Ik ben ook iemand die wil
weten waarom iets werkt. Ik zal eens een
voorbeeld hiervan geven waar Coby (mijn
zus) nog steeds niet blij mee is. Ze had in die
tijd een pop. Niets bijzonders hoor ik u
denken. Maar de ogen van de pop gingen
dicht als je hem neerlegde. Tata, mijn
gedachten sprongen gelijk in de ‘Hoe kan
dat’ modus. Na wat heen en weer frutselen
met die pop kwam ik er achter dat er maar
één manier was om achter de werking te komen, de
pop moest worden gesloopt, om het geheim te
ontrafelen. Toen wist ik dat een gewichtje en een
palletje, oké en zo verder de oorzaak van het
wonderbaarlijk effect wat zich hiervoor iedere keer
afspeelde als je de pop neerlegde. De ‘Hoe kan dat’ in
mijn bolletje kreeg rust. Wat geen rust kreeg waren
mijn billen maar dat is weer een ander verhaal. We
gaan weer terug naar mijn ICT oftewel computer
periode. Op een iets oudere leeftijd kon ik mijn eerste
computer kopen. Het was voor die tijd een
godsvermogen wat je neer moest tellen, maar ik kon
na veel leeswerk eindelijk aan de slag met mijn
Commadore VIC 20. Dagen werden weken en weken
maanden tot ik er uiteindelijk achterkwam dat ik nu al
meer dan een halve eeuw met die dingen bezig ben en
het nog steeds niet zaai wordt om te doen. De passie
van de
bouwdoos van Philips is
er nog steeds
en zelf denk ik
dat die
nooit
zal
verdwijnen.
Tot slot
wil ik nog iets
zeggen
over de doelgroep van
het
Nieuwsbulletin wat u nu zit te
lezen. Sinds
ik voor jullie niervereniging van alles doe heb ik een
heel andere kijk op nierpatiënten gekregen. Mede door
mijn zwager Henk die eind jaren ‘80 nierpatiënt werd in
tegenstelling tot mijzelf. Dialyseren, oké even naar het
ziekenhuis spoelen en weer verder met het leven.
Nieuwe nier? Ziekenhuis, oude eruit en nieuwe erin. Zo
dacht ik er heel lang over voor ik met de materie
kennis maakte. Ondertussen weet ik dat het allemaal
niet zo simpel is zoals het leek voor mij. Als nierpatiënt
is het elke dag keihard werken en met veel dingen
rekening houden. Gelukkig heb ik in al die jaren dat ik
bij de vereniging ben ook grote vooruitgangen gelezen.
Maar het simpele denkwerk van me meer dan 15 jaar
geleden over een nierpatiënt heeft nu plaatsgemaakt
voor meer kennis en de complexiteit wat het inhoudt
om een nierpatiënt te zijn. En dat valt niet altijd mee.
Ik ga verder met mijn elektronica en wens u het beste
toe. Groetjes Harrie aka hacco.

Harrie aka hacco
*)

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

*) also known as

Hallo ik ben Harrie. Hier zou eigenlijk ‘De pen van’
Thea Wijdeven moeten staan maar helaas is dat qua
ziekte niet gelukt. Eigenlijk sta ik hier dan ook als een
soort invaller. Helemaal geen probleem want het liefst
werk ik achter de schermen. Weinig mensen van de
vereniging zullen me kennen toch ben ik al een kleine
15 jaar actief. Ik ben de man achter de website, werk
samen met Coby aan de layout van het Nieuwsbulletin
en bij de activiteiten ontwerp ik meestal de posters.
Een all-rouder zult u denken. Nou, eigenlijk niet. Ik ben
een volledig technische man die vanaf kleins af aan al
heel veel interesse in de elektronica heb. Zo kan ik me
nog herinneren dat toen ik klein was (heel lang
geleden ondertussen) het Sinterklaas begon te
worden. Mijn moeder vroeg aan me wat ik graag wilde
hebben van die
Goed Heiligman en
ik wist het meteen.
In een winkelstraat
in de stad stond
een elektronica
zaak. Ik dacht dat
het ‘Bechtold’ was
maar daar kan ik
naast zitten mede
omdat ik meer interesse in de etalage had dan in de
naam van de winkel. Hier lag een elektronica doos van
Philips. Je kon er een radio, intercom en nog veel meer
mee bouwen. En zeer belangrijk voor de kenner: er
zaten maar liefst 2 transistors in. Ik vertelde dat tegen
mijn moeder en die schrok zich een hoedje. Voor die
tijd was het best prijzig en thuis lag het geld niet voor
het oprapen. Ik was lichtelijk teleurgesteld maar toen
de grote dag was aangebroken klaarde mijn gezicht op
want in mijn handen had ik de elektronische
bouwdoos van Philips. Mijn moeder moest, ondanks
de prijs, wel erg tevreden zijn geweest want ik was
weken zo niet maanden onder de pannen. Ik herinner
het nog als de dag van gisteren hoe ik fanatiek aan het
bouwen was met als ultiem doel, het moment
suprême, het in werking stellen van wat ik in elkaar
geprutst had.
De spanning was duidelijk voelbaar in me en de
gedachten van ‘Doet hij het of doet hij het niet’ flitste
door mijn bolletje. En dan de ware euforie als het
werkte (was meestal zo). Geweldige tijd was dat.
Misschien lag die bouwdoos wel aan het begin van
mijn verdere leven. Jaar na jaar heb ik op de

Ik geef de pen door aan Ria van Erp
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De eerste ‘IK HOU VAN HOLLAND-spelmiddag’ was een

TERUGBLIK SPELMIDDAG

groot succes. Helaas niet wat de opkomst betreft.

Ik hou van Holland

Gezien het vele voorbereidend werk was dit met 12
deelnemers laag. Aan de gezelligheid deed dit echter

Zondag 22 mei

niets af.
Marco en Coby hadden erg hun
best gedaan om er iets leuks van
te maken. De mensen wisten niet
wat ze er van konden verwachten
en misschien is dat ook wel de
oorzaak van de lage opkomst.
Maar goed de volgende keer beter
zullen we maar zeggen.
De locatie was nieuw en was een prachtige zaal met
vriendelijk mensen die ons overal mee hebben
geholpen. Koffie en thee stond klaar samen met een
heerlijke Bossche Bol die er bij iedereen wel inging.
Omdat Ria en Rien van Erp een beetje verdwaald waren
(met de fiets) begonnen we een half uurtje later maar
dat vond eigenlijk niemand erg. Zo kon men nog even
bijkletsen want het werd een serieuze middag.
In vier groepjes van drie begonnen we met de eerste
ronde: GOED OF FOUT. Het leek even gelijk op te gaan
maar bij de stelling ‘In het wapen van Nederland staan
2 leeuwen’ kwamen de eerste verschillen. Het goede
antwoord was fout want er staan namelijk 3 leeuwen
op.
Andere onderdelen waren: Bekende nederlanders,

34

muziek, puzzelen met Nederlandse plaatsnamen,
percentage vragen en tot slot het verjaardagsspel.
Tussen de spelletjes door werd er telkens door één
teamlid ‘Geen ja, geen nee of Uhh’ gespeeld. Dit werd
door Marja foutloos gedaan en dat leverde haar dan
ook een applaus op.

Voor een hapje en drankje werd gezorgd en er werd
veel gelachen maar vooral fanatiek gespeeld.

Uiteindelijk was het team blauw (Marja, Ria en Annelies)
die met een Hollandsplankje naar huis gingen. Alle
andere deelnemers kregen stroopwafels als troostprijs.
Op de vraag of we dit volgend jaar weer moesten doen,
klonk een volmondig JA want iedereen had een leuke
middag gehad.
Coby
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* Meer foto’s op onze website www.npvdb.nl

links: studiecoördinator Nick Chesnaye
rechts: Kitty Jager, hoogleraar Medische Informatiekunde

10 jaar EQUAL
levert schat aan informatie op
Nefrovisie is betrokken bij een aantal landelijke onderzoeksprojecten naar patiënten met chronisch nierfalen.
Nefrovisie ondersteunt de onderzoekers bij het verzamelen en beheren van de gegevens.
Natuurlijk heeft elk onderzoek zijn eigen aandachtspunten, maar er is ook overlap,
bijvoorbeeld bij de onderdelen uit de patiëntvragenlijsten (o.a. PROMs) en de koppeling met Renine.
Nefrovisie neemt een centrale rol in om de betrokken onderzoeken niet allemaal het wiel
zelf te laten uitvinden en streeft zoveel mogelijk naar onderlinge gegevensuitwisseling.
Nefrovisie is betrokken bij een aantal landelijke
onderzoeksprojecten naar patiënten met chronisch
nierfalen. Nefrovisie ondersteunt de onderzoekers bij
het verzamelen en beheren van de gegevens.
Natuurlijk heeft elk onderzoek zijn eigen
aandachtspunten, maar er is ook overlap, bijvoorbeeld
bij de onderdelen uit de patiëntvragenlijsten (o.a.
PROMs) en de koppeling met Renine. Nefrovisie neemt
een centrale rol in om de betrokken onderzoeken niet
allemaal het wiel zelf te laten uitvinden en streeft
zoveel mogelijk naar onderlinge gegevensuitwisseling.

Chesnaye, samen met prof. dr. Kitty Jager, de
internationale coördinatie van het EQUAL-project. Aan
het observationele, prospectieve, multicenter onderzoek
doen 6 Europese landen mee: Duitsland, Italië,
Nederland, Polen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.
De centrale vraag in EQUAL is wat het optimale moment
is om te starten met dialyse bij nierpatiënten van 65 jaar
en ouder. ‘Die vraag is nog niet zo simpel te
beantwoorden’, aldus Chesnaye. ‘De afgelopen jaren is
er veel discussie geweest over vroeg – dus bij een hogere
nierfunctie – of juist laat starten met dialyse. Een vroege
start zou tot betere uitkomsten kunnen leiden, omdat de
patiënt dan in verhouding nog gezonder is. Maar: voor
patiënten betekent dit langer en meer dialyseren en lang
niet alle oudere patiënten zien dat zitten. In deze
patiëntengroep is de levensverwachting beperkt en
uitkomsten van dialyse zijn vaak slecht. Juist voor deze
oudere patiënten is het dan ook belangrijk om een
balans te vinden tussen kwaliteit van leven en
levensverlenging door dialyse.’

In de afgelopen nieuwsbrieven zetten we de
verschillende onderzoeksprojecten in de
schijnwerpers. Welke onderzoeksvragen worden er
bestudeerd en heeft het al bruikbare informatie
opgeleverd? En wat zijn de ervaringen van de
onderzoekers?
In onderstaand interview vertelt Nick Chesnaye
uitgebreid over het EQUAL-project.
In 2012 ging ‘The European QUALity Study on
Treatment in Advanced Chronic Kidney Disease’
(EQUAL) van start, met als doel om te onderzoeken
wat het beste moment is om met dialyse te beginnen
bij oudere nierpatiënten. Nu, 10 jaar later, blikt
epidemioloog en studiecoördinator Nick Chesnaye
terug op wat er bereikt is binnen het EQUAL-project.

Dataverzameling
Om toch een antwoord op de onderzoeksvraag te
vinden, worden in EQUAL pre-dialysepatiënten vanaf 65
jaar geïncludeerd die in de voorgaande zes maanden
voor het eerst een eGFR van 20 ml/min/1,73 m2 of lager
hadden. Vervolgens worden binnen deze patiëntengroep
verschillende factoren, zoals de restnierfunctie, het
sterfterisico, de aanwezigheid van uremische klachten
en de kwaliteit van leven, vergeleken tussen patiënten
die vroeg (met een relatief hoge eGFR) of juist laat (met

Vanuit de afdeling Klinisch Informatiekunde van het
Amsterdam UMC (locatie AMC) verzorgt dr. Nick
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een lagere eGFR) met dialyse startten.

van lockdowns en reisbeperkingen door corona
eindelijk weer in levenden lijve kan.’

Chesnaye vertelt over de uitgebreide dataverzameling
voor het project. ‘Alle patiënten worden voor een
periode van vier jaar gevolgd, waarin elke zes
maanden een follow-upbezoek plaatsvindt. Tijdens die
bezoeken wordt de patiënten en hun artsen gevraagd
om vragenlijsten in te vullen waarin allerlei klinische
en psychosociale kenmerken van de patiënten aan de
orde komen. Daarnaast worden gegevens over bloeden urinebepalingen verzameld en worden tijdens de
follow-upperiode tweemaal monsters afgenomen
voor extra bepalingen, die worden opgeslagen in een
biobank in Duitsland.’ Ondertussen zijn er zo’n 1.750
patiënten geïncludeerd en zijn er meer dan 10.000
metingen in de database opgenomen.

Daarnaast noemt Chesnaye als groot voordeel van zijn
functie dat hij veel vrijheid heeft in het bedenken van
relevante onderzoeksvragen. ‘Ik verdiep me graag in
wat meer geavanceerde statistische technieken en vind
het erg leuk als ik de mogelijkheid krijg om nieuwe
technieken toe te passen op de data van EQUAL.’
Veel bereikt
Sinds EQUAL in 2012 van start ging, is er veel bereikt.
Het project heeft een schat aan informatie opgeleverd
en er zijn er al veel wetenschappelijke artikelen over de
gegevens geschreven. Op dit moment zijn er zo’n
vijftien artikelen gepubliceerd of geaccepteerd voor
publicatie en daarnaast zijn er nog eens vijftien
artikelen waar nog aan gewerkt wordt. De
onderwerpen van die artikelen lopen sterk uiteen;
variërend van nierfunctiedaling en kwaliteit van leven
tot diverse biomarkers, zoals troponine T en uremische
toxines. ‘Het unieke aan EQUAL is dat wij voor zoveel
patiënten op herhaalde tijdspunten symptomen en de
kwaliteit van leven hebben kunnen meten. Daarmee
onderscheiden we ons echt van andere onderzoeken
op het gebied van starten met dialyse’, vertelt
Chesnaye.

Online vragenlijsten van Nefrovisie
Die uitgebreide dataverzameling was mogelijk dankzij
Nefrovisie. Chesnaye: ‘Zij zorgden ervoor dat alle
papieren vragenlijsten werden ingescand en de
gegevens werden gekoppeld aan de klinische dataset.
Voor het verzamelen van de klinische data werd
gebruik gemaakt van een elektronisch formulier, het
zogenaamde eCRF (electronic clinical research form).
Samen met nefrologen in de verschillende
deelnemende landen hebben we aan het begin van de
studie bepaald welke gegevens er verzameld moesten
worden over de patiënten. Vervolgens heeft Nefrovisie
op basis van deze lijst het eCRF voor ons ontwikkeld.
Het was heel fijn dat we samen konden sparren over
de beste indeling voor het formulier. Verder zorgde
Nefrovisie voor het onderhoud en voerden zij
wijzigingen in het formulier voor ons door wanneer
dat nodig was. Al met al hebben zij ons enorm veel
werk uit handen genomen.’

Einde in zicht
Ondertussen is het einde van het EQUAL project in
zicht. Sinds kort is de inclusie van nieuwe patiënten in
alle deelnemende landen gestopt en ook de
dataverzameling met het eCRF zal in juni beëindigd
worden. Voor de patiënten die al in de database zitten
wordt nog wel bijgehouden of ze nog in leven zijn en of
ze nog behandeld worden met dialyse.

Internationaal netwerk
‘Het leukste aan EQUAL vind ik het internationale
karakter van het project’, zegt Chesnaye. ‘Om het
onderzoek soepel te laten verlopen, werk ik samen
met een landelijke coördinator voor elk van de 6
deelnemende landen. Zij zorgen voor de organisatie
en communicatie rondom EQUAL op nationaal niveau.
In de afgelopen jaren is er een hecht en gezellig
netwerk ontstaan en de onderlinge samenwerking is
erg prettig. Als coördinator ben ik ook
verantwoordelijk voor het organiseren van de
zogenaamde investigatorsmeetings die een á twee
keer per jaar plaatsvinden. Het is altijd heel leuk om
elkaar dan te ontmoeten, zeker nu dat na twee jaar

In de komende tijd kunnen we nog veel van EQUAL
horen, want er moeten nog veel artikelen worden
afgerond en ook op het spijtmateriaal kunnen nog
toekomstige analyses verricht worden. ‘Binnenkort, als
de database helemaal compleet is, kunnen we de
afsluitende analyses uitvoeren en hopen we de centrale
onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden’, legt
Chesnaye uit.
Chesnaye: ‘Het EQUAL project heeft veel waardevolle
inzichten opgeleverd en heeft geleid tot nieuwe
initiatieven voor de toekomst. Zo zijn we bij de ERA
Registry nu bezig met het opzetten van een Europese
registratie voor patiënten met gevorderde chronische
nierschade (stadium 4); een mooi vervolg op EQUAL.’
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OPROEP

Convenant
Richtlijnen Ziekenvervoer getekend.

Beste lezer.

Hierin staan de afspraken die patiënten- en
cliëntenorganisaties, vervoerders en zorgverzekeraars
hebben gemaakt over de kwaliteit van het zittend
ziekenvervoer. De ondertekening van het Convenant
Richtlijnen Ziekenvervoer is een belangrijke stap in het
nakomen van die afspraken. Ondertekenaars zijn NVN,
NFK, Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland namens
de patiënten-/cliëntenorganisaties, KNV namens de
ziekenvervoerders, en Zorgverzekeraars Nederland.

Sinds 20 jaar geven een aantal artsen, waaronder
ikzelf, echocursus aan andere artsen. Eerst deden we
dat in Houten maar nu doen we dat in Uden bij EM
School.
De cursisten oefenen 2 dagen lang de echo's van de
borst en de buik op elkaar. De cursisten zijn in het
algemeen gezond dus we oefenen vooral het normale
beeld. In Houten waren er CAPD patiënten bereid om
ons te helpen. De dialysevloeistof ziet er op de echo
hetzelfde uit als bloed. En dat is precies waar we de
echo voor doen, namelijk erachter komen of er sprake
is van een bloeding in de buik. Het is voor de cursisten
heel erg waardevol om na twee dagen oefenen op
gezonde mensen ook bij CAPD patiënten te kunnen
ervaren hoe het eruit ziet als er wel vocht in de buik zit.
tegen die ervaring kunnen plaatjes en filmpjes niet op.

Het Convenant kwaliteitsrichtlijnen ziekenvervoer wordt
door al deze partijen onderschreven en vormt een
goede basis voor de balans tussen prijs, kwaliteit en
doelmatigheid.
Patiënten/cliënten mogen niet alleen rekenen op een
goede kwaliteit van het vervoer, zij kunnen er ook op
vertrouwen dat klachten adequaat worden behandeld,
zodat deze uiteindelijk leiden tot merkbare
verbeteringen.

We vinden het echter lastig om met deze doelgroep, de
CAPD patiënten, in contact te komen en hopen dat u
daarbij wil helpen.

Met de ondertekening van dit convenant beloven alle
partijen om hier gezamenlijk op toe te zien.

We bieden de patiënten een lunch aan en een
bescheiden financiële vergoeding in de vorm van een
cadeaubon. En daarnaast heel veel dankbaarheid van
de cursisten!

Aanleiding voor het convenant was de toezegging in
2019 van de minister van VWS aan de Tweede Kamer
om de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te vragen met
verschillende partijen een verkenning te doen over
mogelijke problemen bij de inkoop van het
ziekenvervoer. Dat leidde tot verkennende gesprekken,
aanvankelijk onder leiding van de NZa, en in een latere
fase met instemming van de NZa onder regie van de
partijen zelf.

Twee patiënten per cursus zou fijn zijn, zowel voor de
cursisten als voor de patiënten.
Ik hoor heel graag van u
Isabelle Huig
Urgentie-Anesthesioloog, Heli-MMT arts
Erasmus MC Rotterdam
06 48080408
i.huig@Erasmus

KNV hield gedurende het proces afstemming met de
vakbonden. De Nierpatiënten Vereniging Nederland
(NVN) en de Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) deden datzelfde met
andere patiëntenorganisaties.
Kwaliteit en verbetercyclus
Een kwaliteitskader ziekenvervoer dat de NVN al eerder
opstelde diende als startdocument voor het nieuwe
richtlijnenkader. Naast afspraken over de
kwaliteitsniveaus zijn ook afspraken gemaakt over de
verbetercyclus.
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UITNODIGING

Safaripark Beekse Bergen
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

AANMELDSTROOK
naam

adres

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

plaats

telefoonnummer

email
Let op! De vereniging heeft geen
reisverzekering afgesloten.

ik kom met introducé
ja
nee

De busreis is een activiteit waar een
eigen bijdrage voor gevraagd wordt
van10 euro per persoon. U kunt dit
bedrag overmaken op onze rekening
Regiobank: NL20 RBRB 0929399935
t.n.v. Nierpatiëntenvereniging
s-Hertogenbsoch e.o. onder
vermelding van Busreis 2022.

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

AGENDA

Ik moet met de rolstoel
in de bus zitten
ja
nee

• 13.00 uur Den Bosch: vertrek
• Rond 20.00 uur bent u weer terug
bij de opstapplaats.

Volledige agenda treft u aan
in ons Nieuwsbulletin 5

Ik wil gebruik maken van
een rolstoel
ja
nee
DEZE STROOK INLEVEREN VOOR

11 september

ik bezit een eigen rolstoel
ja
nee

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

Analysetabel voedingsmiddelen
De Analysetabel voedingsmiddelen is een lijst met
veel verschillende producten. Achter ieder product
staat vermeld hoeveel zout, natrium, eiwit, fosfaat,
kalium en koolhydraten er in een portie zitten.
De tabel bevat informatie over de voedingswaarde
van aardappelen, brood, broodbeleg, fruit, groenten,
kant-en-klaarmaaltijden, melk(producten), sauzen en
smaakmakers, soepen, tussendoortjes en toetjes, vis,
vlees, vleesvervangers, kip en dranken.

De genoemde hoeveelheden zijn opgegeven door de
fabrikant of overgenomen van de verpakking.

Kiezen en variëren
U kunt de tabel gebruiken bij het kiezen van
voedingsmiddelen. De tabel maakt het ook makkelijker
om te variëren. U vindt hier 2 versies van de tabel:
een tabel is gerangschikt per productgroep, de ander
staat op alfabetische volgorde. Hieronder een kein
voorbeeld. U vindt de lijsten op Nieren.nl
Zeker de moeite waard om eens te kijken

Analysetabel gesorteerd op productgroep

Analysetabel op alfabetische volgorde

Met vriendelijke groet,
Elisabeth van Schaïk en Sylvia Dangé.
13

De weg van transplantatie

deel 2
Tino Geurts

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

15 April zijn de laatste controles gedaan en heb ik
voorlichting gekregen wat mij zoal te wachten
staat. De operatiedatum wordt 20 Mei. Tijd om
me hiervoor voor te bereiden. Werk overdragen
en/of sommige zaken al vooraf oppakken.

Rond 16:00 uur werd ik wakker op de Pacu, de 1
op 1 zorg gedurende de eerste 24 uren.
Niet geslapen die nacht, maar dat was niet erg, ik
had een nier die meteen urine afscheidde.
Daarna gebracht naar de eigen nier afdeling waar
ik 5 dagen heb gelegen, voornamelijk alleen ’snachts. Overdag ben ik zoveel mogelijk uit bed
geweest. Met de Pinsteren was het heel rustig in
de Radboud. Heb ik 3 dagen ongeveer 15.000
stappen afgelegd, het ging niet snel maar dat is
natuurlijk logisch.

Op 3 Mei kwam plotseling het bericht dat de
operatie werd uitgesteld vanwege onderbezetting
OK. Niet leuk maar lichamelijk kan ik makkelijk
wachten, planning even aanpassen. Nieuwe en
definitieve datum wordt donderdag 2 Juni.
Dacht toen dan zie ik een ziekenhuisbed voor het
eerst op die datum. Het werd anders. Rose-Marie
werd ziek en lag 4 dagen in het ziekenhuis in
Uden.

Dinsdag 7 Juni voldeed ik aan alle criteria om die
dag fijn naar huis te mogen gaan. Eigen bed en
lekker eten was een fijn vooruitzicht.
Maandag 13 Juni werd de laatste (inwendige)
katheter verwijderd en kan ik beginnen aan het
verdere herstel. Lijkt me ook een mooi moment
om vanuit huis voorzichtig te starten met licht
werk.

En dan de dag van de operatie. Lang wachten op
het seintje dat de nier van John succesvol was
verwijderd en in het ijs geprepareerd op een
nieuw lichaam lag te wachten.
Precies rond het middaguur werd ik een grote
ruimte ingereden.

Bij controle op 14 Juni bleek dat mijn nier nu zit op
55%, een mooie score, goed voor een jaartje of
20.
Op 16 Juni is de functie van de nier gemeten op
basis van bloed en daarnaast ook urine. De
gemiddelde waarde bedroeg 67%.

5

Heb me wel voorgenomen om qua voeding niet
alle remmen los te laten. Ik heb wel geen
beperkingen, maar zout is voor iedereen funest. Ik
leg me dus alleen een zoutbeperking op.
Bedankt voor jullie warme belangstelling bij mijn
transplantatie.

Verbaast door de vele medewerkers in blauwe
pakken. De 1e chirurg vroeg wat we gingen doen.
Mijn antwoord: “een linkernier in mijn
rechteronderbuik plaatsen’.
Het antwoord stemde haar tot tevredenheid en
samen besloten we, laten we het nu maar gaan
doen. Gelukkig was er geen taak voor mij
I
weggelegd en ging ik fijn onder narcose onderuit.

Tino Geurts
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KO K E N
E N

Witlof in honing-mosterd room
met zalm

G E N I E T E N

aantal personen
ingrediënten
- 2 kleine rode uien

•

Vegetarische pastasalade

bereiding

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

- 1 kg witlof (800 gram gesneden)
- 1 klontje boter of eetlepel bak- & braad
- 1 eetlepel honing
- 150 ml kookroom
- 1 eetlepel mosterd (met mosterdzaadjes)
- ½ theelepel gemalen komijn
- ½ theelepel nootmuskaat
PER PORTIE
- olijfolie
- 400 gram zalmfilet
Eiwit 24 gr
Natrium 150 mg
- Versgemalen peper
Kalium 950 mg
- Verse peterselie
Fosfor 330mg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Pel de rode uien, snijd ze doormidden en daarna
in halve ringen.
2. Snijd de stronken witlof doormidden, verwijder de
witte kern en snijd in repen.
3. Verhit de boter in een pan (waar een deksel op
kan). Voeg de halve uiringen toe en bak ze glazig.
4. Voeg de honing en de witlofrepen toe en schep 3
minuten om.
5. Voeg de kookroom, mosterd, komijn en
nootmuskaat toe. Doe het deksel op de pan en
draai het vuur of de warmtebron zacht.
6. Bestrooi de zalm met versgemalen peper. Verhit
de olijfolie in een (grill)pan en bak de zalm in
2-3 minuten per kant gaar (afhankelijk van de
dikte).
7. Verdeel de witlof over de borden en verdeel de
zalm daar overheen. Bestrooi met peterselie.
8. Serveer met rijst (bevat geen kalium) of met
gekookte aardappelen
(kaliumrijk): niet mee
gerekend in de
voedingswaarde!

PER PORTIE

Eiwit 30 gr.
100 gram worteltjes
Natrium 200 mg
- 4 eieren
Kalium 1115 mg
Fosfor 665 mg
- 150 gram pasta
- 3 eetlepels olijfolie
- 1 eetlepel balsamico azijn
- 1 theelepel versgemalen peper
- 1 rode paprika
- ½ komkommer
- 1 zak rucola (75 gram)
- 30 gram pijnboompitten
- 60 g ongezouten walnoten

bereiding
1. Maak de worteltjes schoon en kook deze in 15
minuten beetgaar. Kook de 4 eieren in 8 minuten
hard.
2. Laat vervolgens de worteltjes en eieren afkoelen.
3. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de
verpakking gaar. Klop de olie, azijn en peper tot
een dressing en meng deze door de pasta.
4. Snijd de paprika in reepjes, de komkommer in
stukjes en de eieren in kwartjes.
5. Meng vervolgens de wortel, paprika,
komkommer, eieren, pijnboompitjes en
ongezouten walnoten door de pasta.

Pittige grote garnalen
aantal personen
ingrediënten

PER PORTIE
Eiwit 12gr

•
•
•
•
•
•
•
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Natrium 400 mg
3 tenen knoflook
Kalium 150 mg
1 sinaasappel (gewassen)
Fosfor 110 mg
1 rode peper
4 eetlepels olijfolie
300 gram grote (wok)garnalen* (gepeld), bij
voorkeur vers
zwarte peper
1 bosje peterselie

bereiding

Visburger met lente groente

1. Snipper de knoflooktenen. Rasp het oranje van de
sinaasappelschil.
2. Halveer de chilipeper. Verwijder het zaad voor een
minder pittig gerecht.
3. Snijd de peper in halve ringetjes. Verwarm de olie in
een koekenpan of wok. Voeg de knoflook,
sinaasappelschil en rode peper toe. Bak 3 minuten
tot de knoflook licht kleurt. Spoel de verse garnalen
af en dep ze droog met keukenpapier.
4. Bak de garnalen 3–4 minuten mee, totdat ze roze
zijn. Breng op smaak met peper.
5. Snijd de peterselie fijn en strooi over het gerecht.

aantal personen
ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•

*de hoeveelheid zout in garnalen varieert per soort en indien
diepgevroren per merk. Kijk (zo mogelijk) op de verpakking.
Soms staat er 0 gram zout; dit klopt niet!

•
•
•
•

Serveersuggesties

500 gram witvisfilet
(roodbaars, koolvis, kabeljauw)
1 theelepel pittige mosterd
2 eetlepels fijngehakte peterselie
2 eetlepels fijngehakte bieslook
versgemalen peper
2 eetlepels paneermeel
2 eetlepels bloem
700 gram groente naar keuze bijvoorbeeld (een
combinatie van) peultjes, bospeen, groene
asperges, velderwtjes
250 gram spaghetti
PER PORTIE
1 citroen (schoongeboend)
Eiwit 34 gr
4 lente-uitjes (of bosui)
Natrium 200 mg
Kalium 100 mg
3 eetlepels olie
Fosfor 365 mg

bereiding

Aardbeien- yoghurt swil
aantal personen
ingrediënten
•
•
•
•

100 gram pure chocolade
200 gram aardbeien
4 eetlepels aardbeienjam
250 ml yoghurtijs

PER PORTIE
Eiwit 4 gr
Natrium 0.60 mg
Kalium 315 mg
Fosfor 105 mg

bereiding
1. Hak de chocolade in stukjes.
2. Was de aardbeien en snijd deze
vervolgens in kwarten.
3. Meng 2/3 van de chocoladestukjes
met de jam en mix dit vervolgens
door het yoghurtijs.
4. Verdeel de helft van de aardbeien
over de glazen. Schep het ijs erop en
garneer af met de rest van de
chocolade en aardbeien.
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1. Dep de vis droog met keukenpapier. Snijd de
visfilet in kleine stukjes of maal grof in een
blender.
2. Doe de vistartaar in een kom en voeg de
mosterd, kruiden, peper en paneermeel toe.
Meng met je handen door elkaar. Vorm 4
burgers van het mengsel en wentel door de
bloem. Zet de burgers in de koelkast.
3. Maak de groente schoon en kook in water
(beet) gaar.
4. Kook de spaghetti volgens de aanwijzingen op
de verpakking.
5. Rasp het geel van de citroen (ca 1 eetlepel).
Snijd de lente-ui in ringetjes.
6. Verhit de olie in een koekenpan en bak de
7. visburgers in ca 6 - 8 minuten goudbruin en
gaar (afhankelijk van de dikte van de burgers).
8. Schep de burgers uit de pan. Schep de helft van
lente-ui in de pan en roerbak 2 minuten. Voeg
de citroenrasp toe en knijp citroen uit boven de
pan.
9. Schep de spaghetti erdoor. Voeg naar smaak
versgemalen peper toe.
10. Serveer de visburgers met de pasta en de
groente. Bestrooi met de rest van de lente-ui.
11. De voedingswaarde is gebaseerd op 350 gram
gekookte peultjes en 350 gram gekookte
wortels.
12. Door minder of meer vis te gebruiken kunt u de
hoeveelheid eiwit in dit gerecht aanpassen

De nierfunctie
Wat is het?

Classificatie van nierfalen
De ernst van nierfalen, het stadium van verminderde
nierfunctie waarin men zich bevindt, wordt afgeleid uit
de waarde van de eGFR.

eGFR

Stadium 1: normaal. De eGFR is meer dan 90 milliliter
per minuut.

De nieren zijn opgebouwd uit miljoenen kleine filtertjes.
Het bloed stroomt continu door deze filtertjes en wordt
er ontdaan van overtollige afvalstoffen en water. Met
een aantal testen kunnen we de filterfunctie van de
nieren beoordelen.

Stadium 2: mild nierfalen. De eGFR is tussen 60 en 89
milliliter per minuut.
Stadium 3: matig nierfalen. De eGFR is tussen 30 en 59
milliliter per minuut.

Creatinine is een afbraakproduct van de spieren. Het
wordt continu door de nieren uit het bloed gefilterd en
uitgescheiden in de urine. De concentratie van
creatinine in het bloed is daarom een goede parameter
voor het functioneren van de nieren. Hoe minder ze
werken, hoe meer creatinine in het bloed.

Stadium 4: zwaar nierfalen. De eGFR is tussen 15 en 29
milliliter per minuut.
Stadium 5: eindstadium van de nierziekte. De eGFR is
minder dan 15 milliliter per minuut.

De nierfunctie, de GFR (glomerular filtration rate), kan
geschat worden op basis van de creatininewaarde in het
bloed. Dit getal geeft aan hoeveel bloed de nieren per
minuut kunnen filteren/zuiveren. Bij een gezonde
persoon is dat meer dan 90 milliliter per minuut. Deze
waarde neemt af met toenemende leeftijd. Bij een
bejaard persoon kan een waarde van 30 tot 45 milliliter
per minuut nog normaal zijn.

Vanaf stadium 3 moet nierfalen behandeld worden. In
stadium 2 wordt geen verder onderzoek gepland,
behalve als er ook bloed en/of eiwit aanwezig is in de
urine, en bij diabetespatiënten. Patiënten in stadium 5
zijn kandidaten voor nierdialyse en eventueel
niertransplantatie.

Welke onderzoeken gebeuren bij te veel creatinine in
het bloed?
De arts zal steeds starten met een grondige bevraging:

De hoeveelheid creatinine kan per persoon sterk
verschillen. Mannen hebben bijvoorbeeld meer
creatinine in hun bloed dan vrouwen en ouderen. Dit is
omdat zij over het algemeen gespierder en langer zijn.
Door de verschillen is soms niet goed duidelijk of de
creatinine en dus de nierfunctie nog normaal is. Wat bij
de ene persoon te hoog is, is dat bij de ander nog niet.
Urineonderzoek geeft dan aanvullende informatie.

Heb je vroeger een nierziekte doorgemaakt?
Lijd je aan andere aandoeningen die de nierfunctie
kunnen beïnvloeden, zoals diabetes, aderverkalking,
reuma, prostaatlijden, …?
Neem je medicatie?
Zijn er recent contrastmiddelen gebruikt bij
onderzoeken?
Daarna zal een grondig lichamelijk onderzoek
gebeuren:

Als de nierfunctie exact berekend moet worden, en dus
niet enkel geschat, zal je arts je vragen om 24 uur je
urine bij te houden. Op basis van het volume van de
geproduceerde urine en de creatinineconcentratie in
zowel de urine als het bloed, kan de nierfunctie
nauwkeuriger berekend worden.

algemene toestand;
bloeddruk;
onderzoek van de buik en de prostaat bij mannen;
nazicht van de polsslag in de slagaders van armen en
benen; nazicht van vochtophoping in de benen.

Op basis van deze 2 testen kunnen we ons dus een idee
vormen van de nierfunctie en de ernst van een
eventueel nierfalen.

Ten slotte worden een aantal technische onderzoeken
verricht: een uitgebreid bloed- en urineonderzoek en
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een echografie van de nieren. Op basis van de
resultaten kunnen bijkomende onderzoeken
overwogen worden.

Feiten en cijfers
1,7 miljoen Nederlanders heeft chronische
nierschade. Mensen met chronische nierschade
lopen een verhoogd risico op nierfalen en hart- en
vaatziekten. Zo kan het dat iemand van 55 met een
ernstig verlaagde nierfunctie 12 jaar eerder sterft
dan gemiddeld. We zetten de cijfers op een rij.

De rol van de huisarts en de specialist
Het stellen van de diagnose en het starten en
optimaliseren van de behandeling behoort tot het
domein van de nierspecialist (nefroloog). De
tussentijdse controles gebeuren bij de huisarts, in
overleg met de specialist.

17.282.163 inwoners
12% van de nederlandse bevolking heeft chronische nierschade
9% een mild verhoogt risico

De huisarts zal opnieuw verwijzen als hij een
achteruitgang van de nierfunctie vaststelt. Ook bij een
acute ziekte met koorts, symptomen van
luchtweginfectie en gewrichtsontstekingen zal de
nefroloog geraadpleegd worden. In deze gevallen kan
de nierfunctie immers snel achteruitgaan.

2% een matig risico
1% een sterk verhoogd risico

Veel mensen weten niet dat ze nierschade hebben
Ruim 12% (2 miljoen mensen) van de Nederlandse
bevolking heeft chronische nierschade. Klachten
ontstaan vaak pas als de nierfunctie nog maar 30% is.

Om de samenwerking optimaal te laten verlopen, kan
men instappen in een zogenaamd zorgtraject
nierinsufficiëntie.

Mensen met chronische nierschade hebben een
verhoogd risico op nierfalen, en op overlijden door harten vaatziekten. Van alle inwoners in Nederland, hebben
mensen met chronische nierschade zelfs het hoogste
risico op hart- en vaatziekten.

Alle personen boven de 18 jaar die een eGFR hebben
van minder dan 45 milliliter per minuut komen
hiervoor in aanmerking. Het zorgtraject voorziet in een
aantal voordelen, zoals een gratis bloeddrukmeter,
gratis consultaties bij een nefroloog en huisarts,
tegemoetkoming in de kosten voor de diëtist(e) en
gratis medicatie. Personen die behandeld worden met
nierdialyse of die een niertransplantatie hebben
ondergaan, vallen niet onder de regeling van het
zorgtraject nierinsufficiëntie. Voor hen is een
aangepaste regeling voorzien.

Hoeveel hoger het risico is dat iemand loopt, hangt af
van de nierfunctie en het eiwitverlies via de urine. Van
de Nederlandse bevolking heeft 9% een mild verhoogd
risico; 2% een matig verhoogd risico en 1% een sterk
verhoogd risico op onder andere nierfalen en op
overlijden ten gevolge van hart- en vaatziekten.
Het is dus belangrijk om eventuele nierschade vroeg op
te sporen. Want tijdig behandelen en gezond leven
helpen de verergering van nierschade tegen te gaan en
verlagen het risico.
Belangrijkste oorzaken: diabetes en hoge bloeddruk
Chronische nierschade ontstaat meestal door hoge
bloeddruk of diabetes. Bovendien spelen de nieren een
belangrijke rol bij het regelen van de bloeddruk en dat
lukt minder goed als de nieren beschadigd zijn. Een
hogebloeddruk, diabetes en nierschade versterken
elkaar dus alleen maar.
28% van de mensen met diabetes heeft chronische
nierschade.
21% van de mensen met hoge bloeddruk heeft
chronische nierschade.
Maar nierschade kan ook andere oorzaken hebben.
Nierschade kan bijvoorbeeld ook ontstaan door
nierziekten zoals cystenieren. Of door andere ziekten
zoals nierbekkenontsteking. Ook een ongezonde leefstijl,
met een hoge zoutinname, roken en overgewicht zijn
van invloed op de nieren.

Bronnen

Eerder overlijden door chronische nierschade
Vanwege het verhoogde risico op nierfalen en hart- en
vaatziekten, sterven mensen met chronische nierschade
eerder dan mensen die een normale nierfunctie hebben.

www.ebpnet.be
www.zorgtraject.be/NL/Professioneel/Huisarts/Nierin/default.aspx

Een 55-jarige met matig verlaagde nierfunctie (nog 4530% nierfunctie) sterft gemiddeld 7 jaar eerder
Een 55-jarige met ernstig verlaagde nierfunctie (nog 30%
- 15% nierfunctie) sterft gemiddeld ruim 12 jaar eerder
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TENTJE-BOOMPJE
De camping is volledig bezet:
bij elke boom staat een tentje,
horizontaal of verticaal.
De tentje raken elkaar niet,
ook niet diagonaal.
De cijfers naast en onder het
diagram geven aan hoeveel
tenten zich in de betreffende
rij of kolom bevinden.

2
2
1
2
1
3

1

3
2

PASWERK

2 letters
io
li
po
va
3 letters
aam
aar
ace
aio
air
aso

cor
cru
dof
eel
ere
eta
ets
gas
ges
hen
hes
let
men

oot
rog
ski
tnt
tok
tul
zet
4 letters
aker
bits
ende
ergo

gang
hark
kade
knar
leuk
luid
ober
opoe
peil
pens
poos
post
rand

reep
ster
tras
5 letters
apart
bluts
flits
hands
keten
keurs
mango
massa
19

2

menie
morse
motet
slome
staar
state
tarot
waaks
6 letters
bureel
crocus
ergens

2

1

2

kelder
passer
regent
7 letters
aaipoes
dialect
gebeten
medisch
ritzege
shelter

2

1

3

8 letters
begeerte
gadogado
isolatie
naarling
9 letters
esperanto
evacuatie
knorrepot
linkeroor
mededeler
piekeraar

PRIJS PUZZEL

BLOKPUZZEL

LEGPUZZEL
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VAN NATIONAAL HITTEPLAN
NAAR NIERHITTEPLAN
'drink ieder uur een glas water!'
Dit verschijnsel wordt veroorzaakt doordat het
vocht dat zich in de lichaamsweefsels bevindt
(bijvoorbeeld in uw huid), zoveel mogelijk
terugstroomt naar de bloedbaan om hier genoeg
volume te behouden en om te proberen de
bloeddruk zoveel mogelijk op peil houden.
Gaat de uitdroging verder dan drogen de weefsels
uit, waardoor ze krimpen en steeds slechter gaan
functioneren. De hersenen kunnen heel slecht
tegen uitdroging. Na hoofdpijn is ook verwardheid
een belangrijk symptoom van uitdroging. Ook zal
uw bloeddruk steeds lager worden, omdat er
onvoldoende vocht in uw lichaam is.

Het kan de komende tijd flink warm worden in
Nederland. Voor veel mensen is dit niet prettig,
maar voor mensen met een chronische ziekte kan
het helemaal lastig zijn. Extreem warm weer kan
extra vermoeidheid, concentratieproblemen,
duizeligheid en hoofdpijn veroorzaken. In ernstige
situaties kan door uitdroging ook kramp,
misselijkheid, uitputting, flauwte of zelfs
bewusteloosheid optreden.
Om kwetsbare groepen tegen extreme hitte te
beschermen, worden er vanuit de overheid
maatregelen genomen wanneer tropische
temperaturen dreigen, door middel van het
zogenaamde Nationale Hitteplan.
Omdat het nationale hitteplan ('drink ieder uur een
glas water!') nogal wat verwarring oplevert, hier wat
over het NIERHITTEPLAN.

2

Voor nierpatiënten die niet dialyseren en
voldoende kunnen plassen is het bij extreme
warmte aan te raden meer te drinken dan
gebruikelijk. Controleer hierbij zelf of u geen vocht
gaat vasthouden of dat u juist uitdroogt. Een
praktische manier om dit in de gaten te houden is
door uw gewicht te controleren op de weegschaal.
Weegt u zwaarder dan gebruikelijk en heeft u
tevens opgezwollen enkels of bent u benauwd?
Drink dan liever niet extra en neem contact op
met uw arts. Heeft u een lager gewicht dan
normaal, dan is de kans groot dat u meer vocht
bent kwijtgeraakt door (overmatig) transpireren.
Dan is het dus raadzaam om meer te drinken. Een
opvallend donkere kleur van de urine kan ook een
aanwijzing voor uitdroging zijn.

Met een nierziekte is het sowieso belangrijk extra
goed op te letten tijdens de hitte, alleen zijn de
adviezen van het Nationale Hitteplan hierbij niet
altijd geschikt.
Zo kunt u het advies om met warm weer elk uur
een glas water extra te drinken bij een nierziekte
vaak maar beter niet opvolgen! Bij een verminderde
nierwerking heeft u kans dat u dit extra vocht maar
moeilijk kwijt raakt en kan het zich ophopen in uw
lichaam, met een verhoogde bloeddruk, oedeem of
extra benauwdheid als gevolg. Maar te weinig
drinken is natuurlijk ook een risico. Wat te doen?

Nierhitteplan in 8 tips
1

Drink met mate

Heeft u een vochtbeperking? Dan kunt u bij deze
hoge temperaturen ook best iets meer vocht
gebruiken. Denk hierbij aan 250 ml (liefst in twee
kleine glaasjes verdeeld ) per dag. Overleg bij
gebruik van plasmedicatie en laxeermiddelen met
uw arts of het nodig is om tijdens de hitte tijdelijk
iets in de dosering aan te passen. Indien u
dialyseert kunt u in overleg met uw nefroloog
eventueel ook wat minder vocht onttrekken dan
normaal. Als dialyserende kunt u via uw
streefgewicht controleren of er sprake is van
uitdroging. Als u bij begin van de dialyse onder
uw streefgewicht zit, overleg dan met uw
behandelaar of u tijdelijk wat meer kunt drinken.

Let op signalen van uw lichaam

Als eerste is het belangrijk goed op signalen van uw
lichaam te letten. Het eerste seintje dat een lichaam
geeft als er een vochttekort is, en er dus risico op
uitdroging is, is een dorstgevoel of een droge mond
en tong. Als er niet genoeg vochtopname is om het
verlies van vocht aan te vullen, treden verdere
uitdrogingsverschijnselen op. U merkt hierbij dat
uw huid minder elastisch wordt. Test dit maar eens
door met uw duim en wijsvinger de huid op uw arm
vast te pakken: normaal gesproken hoort de huid
hierna automatisch terug te veren.
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3

namelijk extra gevoelig voor een infectie.

Blijf zuinig met zout

Met warm weer wordt vaak geadviseerd om meer
zout te eten, door bijvoorbeeld een glas bouillon te
drinken of toch maar wat zout op het eten te
strooien. De logica is dat je met warm weer veel
vocht verliest en zout dit vocht vast houdt. Dit lijkt
een waterdichte redenering, maar toch klopt het
hierbij niet. Hoewel zout inderdaad vocht vasthoudt,
heb je niet méér zout nodig als je veel transpireert.
Als je tijdens de hitte gewoon kunt eten en je verder
ook geen verhoogde verliezen hebt als gevolg van
bijvoorbeeld diarree of braken, wordt dat verlies
vanzelf weer aangevuld. En daarbij: zoute
producten verergeren ook weer dorstgevoel.

Houd er rekening mee dat door de hitte voedsel
sneller bederft. Bij een temperatuur van 20°C delen
bacteriën zich om de twintig minuten: ze nemen dus
heel snel in aantal toe! Bewaar bederfelijke
etenswaren daarom niet te lang buiten de koeling en
leg ze na gebruik snel terug. Controleer ook de
temperatuur in uw koelkast: deze moet rond de 4
graden Celcius zijn. Neem een koeltas of koelbox
mee als u boodschappen doet, zodat u gekoelde
etenswaren ook weer snel kunt terug koelen. Lees
verder de adviezen van het Voedingscentrum eens
terug over veilig omgaan met voeding, om de kans
op een voedselinfectie zo klein mogelijk te maken.

4

7
Houd niet alleen uw hoofd koel, maar ook
uw huis

Gebruik friszure producten

Friszure voedingsmiddelen helpen uw mond minder
droog te maken. Dit komt omdat friszure producten
zorgen voor een toename van dun speeksel in uw
mondholte. Eet bijvoorbeeld wat schijfjes appel,
tomaat, een augurk of wat zilveruitjes. Ook een
schijfje citroen of limoen in een glas water is
absoluut meer dorstlessend dan een glas zoete
frisdrank.

Houd uw huis zo koel mogelijk. Probeer de zon
buiten te houden door lamellen en gordijnen dicht
te houden en deuren en ramen te sluiten. Zo gauw
de zon onder is, kunnen deze weer open om de iets
afgekoelde lucht binnen te laten. Schakel elektrische
apparaten zoals tv, lampen en computer zo veel
mogelijk uit, want ook deze geven warmte af.
Uitzondering hierbij is een ventilator om een
verkoelende luchtstroom te creëren, maar richt deze
niet te dicht op u zelf. Zorg dat u fris kunt slapen.
Ventileer de slaapkamer in de avonduren goed,
zonder dat het tocht. Maak gezicht, hals en polsen
nat. Neem een niet te koude douche, een
voetenbadje, leg een natte handdoek in de nek of
bespuit uzelf met de plantenspuit. Of hou het hoofd
ook letterlijk heel koel: leg uw kussen overdag een
paar uur in de diepvries. U slaapt er heerlijk op!

5
Drink liever (lauw) warme dranken dan
ijskoude
Hoewel u waarschijnlijk geneigd bent zo koud
mogelijke dranken te gebruiken als u het warm
heeft, kunt u bij zeer hoge buitentemperatuur juist
beter minder gekoelde tot (lauw)warme dranken
gebruiken. IJskoude dranken hebben juist een
averechts effect bij hitte: het laat de
lichaamstemperatuur tijdelijk dalen, wat wordt
waargenomen door de 'thermostaat' in de
hersenstam. Deze 'thermostaat' zorgt ervoor dat de
lichaamstemperatuur weer gaat stijgen, met als
gevolg dat u het weer extra warm krijgt. Door
lauwwarme (kruiden)thee te drinken gebeurt het
tegenovergestelde. De warmte van de thee zorgt
voor een tijdelijke verhoging van de
lichaamstemperatuur. Daar reageert het lichaam op
door snel de ‘thermostaat’ lager te zetten.
6

8
Houd niet alleen uw hoofd en huis koel,
maar ook uw medicatie
Lees op de bijsluiter het bewaaradvies. Staat er niets
over beschreven, dan kunt u het middel het beste
bewaren in een droge kast, waar het niet warmer
wordt dan 25 graden. Staat er wel een
bewaarvoorschrift op uw medicatie, volg deze dan
op.
Bewaar medicatie niet in de badkamer; hier wordt
het sowieso te vochtig en zijn er teveel
temperatuurschommelingen. Laat medicijnen niet in
een warme auto liggen. Als u onderweg bent,
bewaar medicijnen dan niet in uw broekzak, maar in
een tas. Heeft u twijfels over het bewaren van
bepaalde medicijnen, bel dan uw apotheek voor
specifiek advies.

Voorkom voedselinfecties

Een simpele infectie met braken en diarree kan bij
hitte flinke uitdroging veroorzaken. Zeker voor wie
een transplantatie heeft ondergaan, is het zeer
belangrijk dit risico te voorkomen.
Door de afweer onderdrukkende medicijnen, bent u
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Medicijnen
en vakantie

Op vakantie gaan is meestal leuk en ontspannend. Vanwege uw nieraandoening moet u waarschijnlijk
wel wat meer regelen dan andere vakantiegangers.
Als uw conditie het toelaat, kunt u prima op vakantie gaan met chronische nierschade.
Op reis gaan kost wel wat extra voorbereiding.
Bijvoorbeeld omdat u voldoende medicijnen nodig hebt voor uw reis.
En omdat het handig is een medische verklaring van uw arts mee te nemen.
Deel uw vakantieplannen zo vroeg mogelijk met uw arts en eventueel ook met andere zorgverleners,
zoals de medisch maatschappelijk werker. Zij kunnen meedenken en tips geven.

Neem voldoende medicijnen mee als u op reis gaat.
Vraag uw arts om een medische verklaring en de
apotheek om een medicijnoverzicht. Zoek ook tijdig uit
hoe het zit met het bewaren van medicijnen,
vaccinaties en tijdzones.

hebt. Dit is handig als u in het buitenland bij een arts of
apotheek komt. Uw apotheek kan een medicijnoverzicht
maken, zo nodig in het Engels.
Dit overzicht heet ook wel een medicijnpaspoort,
geneesmiddelenpaspoort of medicatieoverzicht.

Neem altijd een medische verklaring van uw
behandelend arts mee op vakantie. In de verklaring
(ook wel: vakantiebrief) staan al uw medische
gegevens, en ook uw nierfunctie. Ook de
contactgegevens van uw arts en het ziekenhuis staan
erin. Dit is handig als u medische hulp nodig hebt op
reis. Vraag de arts om een verklaring in het Engels of
(als dat mogelijk is) in de taal van van het land waar u
naartoe gaat. Het is ook aan te raden om uw
medicijnen in de originele verpakking mee te nemen.

• Let op verandering van tijdzone
Misschien reist u naar een land dat in een andere
tijdzone ligt. Stel dan samen met uw apotheker of arts
een schema op voor het innemen van uw medicijnen.
Zo kunt u het medicijngebruik geleidelijk aanpassen aan
de plaatselijke tijden.
Dit is erg belangrijk voor mensen die getransplanteerd
zijn. De medicijnen tegen afstoting moeten heel precies
worden ingenomen. Anders is er een risico op afstoting
van de donornier.

U kunt nog meer doen om de reis goed voor te
bereiden.

Zoek uit welke medicijnen nodig zijn voor de
reis
Voor sommige vakanties zijn medicijnen nodig om een
ziekte te voorkomen. Voorbeelden zijn antimalariatabletten en middelen tegen reisziekte.
Misschien mag u deze medicijnen niet gebruiken.
Bijvoorbeeld omdat ze de nierschade kunnen
verergeren of omdat ze niet goed samengaan met uw
andere medicijnen. Vraag dit na bij uw arts.
•

• Zorg voor voldoende medicijnen
Het is verstandig om van elk medicijn wat extra
voorraad mee te nemen op vakantie. U hebt dan
genoeg medicijnen als u bijvoorbeeld het vliegtuig mist
of pech onderweg krijgt. Ga tijdig na of u al voldoende
in huis hebt, of dat u een extra recept nodig hebt van
uw arts. Meld het ruim van tevoren bij uw apotheek dat
u op vakantie gaat. Mogelijk zijn de medicijnen niet op
voorraad, en moet de apotheek bijbestellen.
• Vraag uw apotheek om een medisch paspoort
In het medisch paspoort staat welke medicijnen u
gebruikt en welke medische hulpmiddelen u nodig
23

• Vaccinaties
Voor sommige landen hebt u speciale inentingen nodig.
Dit kan een probleem zijn voor mensen die
getransplanteerd zijn. Zij mogen geen inentingen met
een levend vaccin hebben. Daar kunnen ze ernstig ziek
van worden. Een voorbeeld van zo’n vaccin is dat tegen

gele koorts. Ook voor nierpatiënten met weinig
weerstand zijn deze vaccins gevaarlijk. Overleg met uw
arts over de mogelijkheden.

OMREKENEN

• Vaccinaties voor nierpatiënten
Vaccins kunnen u beschermen, maar zijn soms ook
gevaarlijk.

Zoals iedereen wel weet is de liter de eenheid die we
allemaal gebruiken als inhoudsmaat om het volume van
gassen of vloeistoffen aan te geven. Wanneer we de inhoud
aan willen geven gebruiken we dus vaak liters. Het kan dan
ook wel eens voorkomen dat we bijvoorbeeld bij het
bestrijden van onkruid of iets dergelijks de vloeistof in
milliliters staat. Het is dan heel erg belangrijk dat we dit
opvolgen. De enige oplossing die we dan hebben is het
omrekenen van liters naar milliliters. Je hebt vast wel eens
gehoord hoe je dit moet doen, de kans is echter groot dat je
het weer vergeten bent. Daarom leggen wij het nog eens uit.

• LCR.nl
Bekijk op de website van het Landelijk
Coördinatiecentrum Reizigers welke inentingen nodig
zijn voor uw vakantiebestemming.
Controleer of u uw medicijnen mee mag nemen naar
het buitenland
U mag niet zomaar alle medicijnen meenemen naar
het buitenland. Denk aan medicijnen die onder de
Nederlandse Opiumwet vallen, zoals pijnstillers waar
morfine in zit. Hiervoor hebt u een medische
verklaring nodig van uw arts. Een medicijnpaspoort is
niet voldoende.

LITER

• Het CAK.nl
Lees voor welke medicijnen u vooraf iets extra’s moet
regelen als u naar het buitenland gaat.
Gebruikt u medicijnen als drankje? In het vliegtuig mag
u maar een beperkte hoeveelheid vloeistof meenemen
in de handbagage: 1 plastic zak (van maximaal 1 liter)
met verpakkingen van niet meer dan 100 ml. Vraag de
vliegmaatschappij van tevoren toestemming als u
meer wilt meenemen.

liter

L

deciliter

centiliter

DL

CL

milliliter

ML

L

Hoe komen we aan 1000 ml? Kijk maar eens naar de
bovenstaande tekening. Iedere stap die we doen is een factor
10. Als we bij liter beginnen en we moeten naar milliliter
maken we dus 3 stappen. Bij iedere stap moeten we het
aantal liters met 10 vermenigvuldigen.
Gaan we uit van bv. hoeveel milliliter is 34 liter? Dan moeten
we 34, 3 maal met 10 vermenigvuldigen. De uitkomst is dan
34000. Wanneer we van klein naar groot gaan dan moeten
we delen. Zo is bv. bij de vraag: Hoeveel liter is 56 ml we 56,
3 maal door 10 moeten delen.
De uitkomst wordt dan 0.056 ml. Gaan we van 2 cl naar dl,
dan delen we de uitkomst door 10 en is dit 0.2 dl.

Bewaar de medicijnen op de goede manier
Kijk in de bijsluiter hoe u de medicijnen het beste kunt
bewaren.
Gaat u een vliegreis maken? Dan is het verstandig om
een deel van uw medicijnen in uw handbagage mee te
nemen. U zit dan niet zonder medicijnen als uw
bagage niet (op tijd) aankomt.
Hebt u medicijnen die hun werking verliezen als ze
heel warm worden? Neem dan een koelbox of iets
dergelijks mee. Er zijn ook speciale koeltasjes voor
medicijnen. U kunt uw apotheker om advies vragen.
Hebt u medicijnen die gekoeld moeten worden
bewaard? Informeer dan bij de luchtvaartmaatschappij
naar de mogelijkheden. Doe dat ruim voor vertrek, om
problemen te voorkomen.
Hebt u medicijnen die hun werking verliezen als ze
bevriezen? Houd daar rekening mee als u gaat vliegen.
In het bagageruim van een vliegtuig vriest het soms.
Neem medicijnen dan mee in de handbagage.

KILO
Het verhaal is gelijk aan wat hierboven staat over liters. Ipv
liters zetten we dan kilogrammen in het verhaal. Zo is 1
kilogram 1000 milligram. Het woord kilo wordt niet gebruikt
in kleinere hoeveelheden dan werken we met grammen.
Misschien verwarrend maar dat is wel vaker in de
Nederlandse taal. In de onderstaande tekening zijn nu
grammen ingevuld.

kilo

K

decagram centigram millilgram

DG

CG

MG

L

Als het duizelt geeft dat niets. U kunt dit stukje altijd als
spiekbriefje gebruiken. Van mij mag het.
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TERUGBLIK LENTEDINER 2022

Zaterdag 23 of zondag 24 april

Het is al weer een hele tijd geleden dat we ons jaarlijks
Lentediner hadden bij Hotel Vught. Verdeelt over twee
avonden konden de leden met hun introducé weer
genieten van een vier gangen-diner. Jarenlang is het de
gewoonte dat er
asperges worden
geserveerd. Het
voorgerecht werd
uitgeserveerd
evenals het
nagerecht.
Het hoofdgerecht
werd zoals
gebruikelijk in
lopend
buffet geserveerd.

Zondag was het wat drukker. Het was gezellig en alles
is goed verlopen. Iedereen zocht bekende op om een
praatje te maken als men niet bij elkaar aan tafel zat.
Voor de leden waren het twee geslaagde avonden.

We hadden dit keer een jubilaris nl. Cisca van Hurne die
eigenlijk tijdens het Kerstdiner gehuldigd had moeten
worden maar zoals u weet ging dat in 2021 niet door.
Op zaterdagavond waren er slecht 17 deelnemers.
Er hadden zich wel meer mensen opgegeven maar niet
iedereen had zich op tijd afgemeld ook al stond dit
duidelijk in de uitnodiging. Zondagavond was het met
28 personen iets drukker maar het totaal van twee
avonden was minder dan gewoonlijk het totaal van één
avond.
Dan ga je als bestuur toch nadenken waar het aan ligt.
Durven de mensen nog niet, worden de leden steeds
ouder of vinden ze het niet prettig om ‘s-avonds nog
weg te gaan?. Moeten we daarom mischien
overschakelen op middagactiviteiten? Zijn er teveel
activiteiten? Wie het weet mag het zeggen.

5

Toch was de sfeer op beide avonden gezellig. Aan alle
tafels werd volop gepraat en gelachen. Iedereen liet
het zich goed smaken en tot slot werd er nog genoten
van een lekker kopje koffie/thee met de welbekende
bonbon.

* Meer foto’s op onze website www.npvdb.nl
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giraffe, met mozaïek steentjes, pincetten, lampjes.
Het leuke is ook doordat steeds meer mensen het
weten je ook regelmatig giraffe dingen krijgt uit
een ver land. Een vriendin maakt er op haar
vakantie een missie van om een giraf te scoren.
Zo zijn er giraffen uit Ibiza en Egypte.

Jacqueline

Wanneer en hoe?

Onlangs zijn we in Blijdorp-Rotterdam geweest,
die heeft na mijn idee de mooiste giraffen opvang
van Nederland. Je loopt rond het giraffen verblijf
en kun je oog in oog komen te staan met deze
grote imposante dieren.

Ik zou het echt niet weten
Wie bij ons binnen komt, ziet gelijk wat mijn
lievelingsdier is en wat mijn verzameling is.
Overal waar je kijkt zie je giraffen, van beeldjes, tot
schilderijen, van knuffels tot giraffen printen.

Een giraf heeft voor mij iets grappigs, slungeligs en
elegants. Ik vind het schitterende dieren. Er is geen
giraf ter wereld hetzelfde. Allemaal hebben ze een
eigen patroon. Daardoor
zijn ze herkenbaar voor de
verzorgers.

Mensen vinden het leuk maar de vragen die dan
meestal komen zijn ‘Wanneer ben je met deze
verzameling begonnen?’ De 2e vraag is altijd
‘Waarom vindt je het zo’n leuk dier?’

De enige die ik in Blijdorp
herken is de giraf met het
hartje op zijn rug.

De eerste vraag is moeilijker te beantwoorden dan
de tweede. Als ik terugdenk dan weet ik ook niet
precies wanneer mijn verzameling begonnen is.
Maar is vermoed ergens tussen 2003 en 2007.

Terwijl de rest van het gezelschap door de
dierentuin loopt kun je mij gewoon achterlaten bij
de giraffen.
Gewoon heerlijk op een bankje kijken hoe de
giraffen lopen en eten terwijl ik zen wordt.

De babykamer van mijn dochter
was nog met beren en bij
ons 2e kindje zouden er
giraffen schilderijtjes komen
te hangen. Helaas is dat
nooit zover gekomen maar
dat is een ander verhaal.

Het enige nadeel van mijn gekte voor giraffen is
dat mensen die mij kennen en weten van deze
gekte nooit meer naar een giraf kunnen kijken
zonder aan mij te denken. Ik krijg ook van
iedereen foto’s toegestuurd als ze een giraf zien….
benieuwd wat u volgende keer denkt als u een
giraf ziet.

Ik weet wel dat mijn eerste
‘stuk’ van de verzameling
een beeld is van een giraffen
gezin. Die staat zo symbool
voor mijn eigen gezin,
mama, papa en een kleine.

Wist u dat de giraffe een van de dieren is die het
minste slapen, sommige zelfs maar 2 uur per dag.
En dan niet eens in één stuk door,
maar steeds korte periodes van
enkele minuten.
En dan vaak ook nog staand!
Waarom zo kort? Een grote
slapende giraffe is een
gemakkelijke prooi voor
roofdieren, ze moeten altijd op hun hoede zijn.

Langzaam groeide de
verzameling uit, was er
geen Wereldwinkel meer veilig, want daar
verkochte ze aparte exemplaren. Als we op
vakantie gingen werd er altijd op internet gezocht
naar een Wereldwinkel.
Een vakantie was dan ook pas echt geslaagd als ik
er weer een giraf bij had voor de verzameling.
De uitdaging werd ook steeds groter, want het
moest wel apart zijn. Zo heb ik dus een glazen

Overigens slapen jonge giraffen vaak wel liggende
op de grond, en dan gebruiken ze hun lijf als
kussen, hoe praktisch!
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VOS Citroën

staat voor

persoonlijk advies

Teken kunnen besmet zijn met ziekteverwekkers.
In Nederland kunnen mensen de ziekte van Lyme
krijgen door een tekenbeet. Ongeveer één op de vijf
teken is besmet met de bacterie die de ziekte van Lyme
kan veroorzaken (Borrelia burgdorferi).
Ruim 1.5 miljoen mensen krijgen jaarlijks een
tekenbeet. Mensen die voor hun werk veel in het groen
zijn lopen meer risico op tekenbeten. Net als mensen
die veel recreëren in het groen en kinderen die
buitenspelen.
Het is belangrijk om uw lichaam en kleding te
controleren op teken nadat u in het groen bent
geweest. Heeft u een teek? Haal die dan zo snel
mogelijk weg!

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

Teken zitten vooral in hoog, schaduwrijk gras en dode
bladeren bij bomen en struiken.
Controleer daarom op tekenbeten nadat u zulke
plekken heeft bezocht.
Mensen die veel in aanraking komen met teken (zoals
boswachters of hoveniers) kunnen zichzelf beschermen
door de volgende maatregelen te nemen:

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

• Blijf zoveel mogelijk op de paden en vermijd dichte
begroeiing en struikgewas.

maar goedlachse collega’s die eerst een

• Draag dichte schoenen, lange mouwen en een lange
broek. Stop broekspijpen in uw sokken.
Op lichte kleding zijn teken zien.

bakje koffie aanbieden

VOS

Gewoon goed.

• Draag kleding die geïmpregneerd is met het
insectenwerende middel Permitrine of spuit uw
kleding in met een middel dat DEETdiethyltoluamide
bevat.

DEN BOSCH
WAALWIJK
GENDEREN

• Smeer de onbedekte huid in met middel dat DEET
bevat.

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

Deze tips bieden geen garantie dat u geen tekenbeet
oploopt. Het blijft dan ook belangrijk om te controleren
op tekenbeten nadat u in het groen bent geweest.

Locatie Den Bosch | Showroom + werkplaats
Automobielbedrijf Vos Den Bosch BV | Rietveldenweg 58 A | 0416 33 33

27

Een webinar
wat is het
Een webinar is een samenvoeging van de woorden
‘Web’ en ‘Seminar’. Het is een evenement op internet
waarbij er alleen een online publiek aanwezig is. Dit in
tegenstelling tot een webcast, daar is ook een fysiek
publiek bij aanwezig. Soortgelijke termen die voor een
webinar worden gebruikt zijn Web Event, Online
Seminar, WebCast, Weblecture of Virtueel Event.
20 september |Nierdonatie bij leven

Online deelnemen aan een webinar
Deelnemers volgen een webinar online vanachter hun
PC, Mac, tablet of smartphone. Zij zien of horen de
spreker(s) via video en audio. Naast het videobeeld zijn
er ook PowerPoint slides te zien. Deze lopen
synchroon met de gehele presentatie. Ook kunt u
gebruik maken van de Screen Capture. Hiermee is het
mogelijk om een applicatie of website te tonen aan de
kijkers.

Oktober is Maand van de nieren!
Met ca. 35 activiteiten en webinars, o.a. over leefstijl
en medische en wetenschappelijke onderwerpen.
Aan het programma wordt gewerkt,

www.npvdb.nl/webinar/webinar.html

Interactieve webinars
Een webinar is een vorm van one-to-many
communicatie: dit houdt in dat een presentator vanuit
één locatie een grote en gerichte groep kijkers online
bereikt. Interactie tijdens een webinar, mits goed
ingezet, is zeer krachtig. Vanwege de omvang van het
aantal deelnemers zijn slimme tools om de interactie
te kanaliseren essentieel. Zo biedt webinar software
diverse interactieve mogelijkheden:

Wilt u meer weten over webinars?
Download GRATIS het ebook:
Het Grote Webinar Handboek!

Groei webinar markt
‘Less is more’. Maar niet voor webinars. Tegen alle
communicatietrends in, waarin alles steeds korter
moet, neemt de gemiddelde kijktijd bij webinars
jaarlijks toe naar gemiddeld 57 minuten! Ook de markt
voor webinars maakt jaarlijks flinke stappen. De
redenen hiervoor zijn onder meer dat webinars zeer
effectief zijn. Ook leveren ze sterke kostenbesparingen
op. Bovendien zijn webinars persoonlijk, live en
interactief. Didactisch zijn webinars interessant omdat
er een zeer hoge mate van interactie is. Deelnemers
leren en begrijpen sneller.

OPLOSSINGEN
TENTJE-BOOMPJE

BLOKPUZZEL

Voordelen webinars?
Dat webinars effectief zijn, is een understatement.
Belangrijker is: wat zijn de voordelen van webinars
voor u?
Direct contact met uw doelgroep
Bereik en betrek een heel specifieke doelgroep. Laat ze
vragen stellen. Of stel zelf vragen aan de deelnemers.
Dankzij de interactie bij een webinar krijgt u inzicht in
de doelgroep.

LEGPUZZEL
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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

