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Van het

bestuur

Vanwege een langdurig herstel na een ongeval kan Rob Mijdema de voorzittershamer even
niet in de hand nemen.
Jac Verbeek heeft voorlopig de voorzitterstaken van Rob Mijdema overgenomen.
Het bestuur wenst Rob een voorspoedig herstel.
Namens het bestuur,
Jac Verbeek

Van de

redactie

De zomer is al weer bijna voorbij als ik dit schrijf.
Een zomer met veel wisselend weer.
Ook in onze redactie is er verandering geweest.
Eric Hoppe heeft te kennen gegeven dat hij wil stoppen met het gereed maken van ons tijdschrift Impuls
voor de drukker. Wegens drukke werkzaamheden
kan hij dit niet meer combineren.
We bedanken Erik voor zijn inzet voor ons blad.
We hebben Eva Wijers bereid gevonden om deze
werkzaamheden voor Impuls van hem over te nemen. Eva zal ook de website gaan beheren.
Welkom Eva in ons redactieteam van Impuls.

We wensen u veel leesplezier en een warme gezellige herfst.

We zijn ook blij dat er van verschillende kanten Namens de redactie,
wordt meegedacht aan de verbetering van Impuls. May Verbeek
Zo leveren steeds meer mensen een bijdrage.
Fijn om te zien dat het blad voor velen zoveel betekent.
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Even voorstellen

Door Anouk Görtz en Eefje Mertens

Daar wij twee nieuwe gezichten zijn op de dialyseafdeling zijn wij door de redactie van Impuls
gevraagd om ons voor te stellen in dit tijdschrift.
Ik ben Anouk Görtz. Ik ben 26 jaar en woonachtig in Baarlo.
In september ben ik begonnen met de opleiding tot dialyseverpleegkundige. In 2011 heb ik de HBO-V opleiding afgerond en mijn
diploma tot verpleegkundige behaald. Tijdens mijn opleiding heb ik
op veel verschillende plekken stage gelopen, waaronder in de gehandicaptenzorg en het verpleeghuis. Toch sprak het werken in het ziekenhuis mij het meeste aan. Mijn afstudeerstage heb ik op de afdeling
orthopedie/traumatologie van VieCuri gedaan. Op deze afdeling heb
ik daarna vijf jaar met plezier gewerkt.
Toch wilde ik mij graag verder ontwikkelen en was ik op zoek naar
een nieuwe uitdaging. Toen ik de vacature voor de opleiding tot dialyseverpleegkundige zag, heb ik meteen geschreven. Afgelopen september ben ik begonnen en in november, na 15 maanden, verwacht ik
mijn diploma te behalen. Het werken op de dialyseafdeling bevalt mij
erg goed. Ik haal veel voldoening uit het intensieve contact met de patiënten. Dit is op de dialyseafdeling
veel meer dan op de verpleegafdeling waar ik heb gewerkt.
Mijn hobby’s zijn spinnen, festivals bezoeken en leuke dingen doen met vriendinnen.
Verder ben ik in mijn vrije tijd bezig met het regelen van mijn bruiloft. Met kerst ben ik ten huwelijk
gevraagd door mijn vriend, waar ik nu elf jaar mee samen ben. In mei 2018 gaan wij trouwen. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Mijn naam is Eefje Mertens, ik ben 23 jaar en woon thuis bij mijn
ouders in Baarlo.
Sinds januari 2017 ben ik werkzaam op de dialyseafdeling als leerling
dialyseverpleegkundige. De opleiding volg ik aan de Radboudumc
Health Academy in Nijmegen. Eind maart 2018 hoop ik de opleiding
afgerond te hebben.
Ik heb al vijf jaar een relatie met Bart utj Mèèl. De echte Meijelse
mensen willen helaas niet weg uit Meijel. Daarom zijn wij dan ook op
zoek naar een huis in Meijel, waar wij kunnen gaan samenwonen. Als
iemand een leuk koophuis heeft gezien laat het me dan weten!
In mijn jeugd wist ik al dat ik verpleegkundige wilde worden, toen
wilde ik al voor mensen zorgen. Daarom heb ik gekozen om na mijn HAVO de opleiding tot Verpleegkundige niveau 4 te volgen. Mijn moeder is dialyseverpleegkundige, dus van haar heb ik al veel verhalen over
de dialyseafdeling gehoord. Toen ik mijn eindstage op de afdeling Nefrologie deed, heb ik een dag op de
dialyse meegelopen. Dit beviel me zo goed, dat ik na mijn verpleegkundige opleiding meteen op de vacature als dialyseverpleegkundige heb gesolliciteerd.
Mijn hobby’s zijn: shoppen en gezellig met vriendinnen uiteten.
September 2017
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Wat betekent dotteren voor
de dialysepatiënt?

Door A.C.W. Borstlap, interventie-radioloog VieCuri Medisch Centrum Venlo-Venray
Om te kunnen dialyseren moet een toegang worden
gekregen met het bloedvaatstelsel.
Voor kortdurende oplossingen kan worden gekozen
voor het inbrengen van een centrale lijn: een dun
slangetje dat door de huid in het bloedvat wordt
geschoven waar doorheen gedialyseerd kan worden.
Voor langdurige dialyse moet door de vaatchirurg
een zogenaamde dialyse shunt worden aangebracht.
Ons lichaam kent twee vaatstelsels: de slagader (in
medische termen: de arterie) die het bloed vanaf het
hart naar de organen en spieren brengt en de ader
(de zogenaamde vene) die het mogelijk maken dat
het bloed weer terugstroomt naar het hart.
Bij deze shunt wordt een verbinding gemaakt tussen de ader en de slagader. De verbinding met de
slagader zorgt ervoor dat er voldoende hoeveelheid
bloed wordt aangeboden. De druk in de slagader is
immers veel hoger dan de druk in de ader.
In de afvoerende ader kunnen de naalden worden
ingebracht die noodzakelijk zijn voor het zuiveren
van het bloed door het dialyseapparaat.

De plaats waar de verbinding is gemaakt tussen
de slagader en de ader (de anastomose) is gevoelig voor de vorming van littekenweefstel. Ook het
veelvudige prikken van de naald in de wand van de
ader heeft een kans dat er littekenweefsel zal ontstaan. De littekenvorming kan ervoor zorgen dat
het bloedvat wordt vernauwd en dat er dus minder
bloed doorheen kan stromen wat we juist nodig
hebben om goed te kunnen dialyseren. De ene
mens is gevoeliger voor de vorming van littekenweefsel dan de andere en het is niet te voorspellen
bij wie dat optreedt.
Door de stroomsnelheden van het bloed te meten
en met behulp van echografie kan gecontroleerd
worden of er sprake is van littekenweefselvorming.
Indien het litteken zo is toegenomen dat de doorstroming in belangrijke mate is afgenomen wordt
de patiënt aangeboden voor een dotterbehandeling.
Bij voorkeur wordt een shunt in de
onderarm aangebracht, maar als de
bloedvaten te dun zijn dan wordt
gekozen voor een plek hoger op de
arm waar de bloedvaten dikker zijn.

Een voorwaarde voor een dergelijke shunt is dat de
afvoerende ader een voldoende diameter heeft om
te kunnen gebruiken voor het aanprikken van de
naalden en voldoende dik is om de goede hoeveelheid bloed te kunnen aanbieden aan het dialyseapparaat. In de loop van de tijd zal de ader wijder
worden door de hogere druk die het nu heeft door
het aanleggen van de shunt.
Bij voorkeur wordt een shunt in de onderarm
aangebracht, maar als de bloedvaten te dun zijn dan
wordt gekozen voor een plek hoger op de arm waar
de bloedvaten dikker zijn.
Onder de microscoop zijn de ader en slagader niet
aan elkaar gelijk. De wand van de slagader die moet
werken met de hoge druk bestaat uit drie lagen,
terwijl de ader slechts één laag bevat.
Door de hoge druk die de ader na het aanleggen
van de shunt heeft gekregen zal op termijn de ader
uitzetten. De ader is immers van nature niet gebouwd voor deze hogere drukken.
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Op de angiografie-kamer van de afdeling Radiologie wordt de patiënt hiervoor behandeld.
De patiënt komt op de röntgentafel te liggen en
wordt in verband met de steriliteit toegedekt met
een groot laken.
Na lokale verdoving in de arm wordt een kleine
werkbuis in de ader gebracht. Hierdoor kan contrast worden gegeven en kunnen röntgenopnames
worden gemaakt. Soms wordt alleen de echografie
gebruikt om precies de plaats van de vernauwing te
kunnen afbeelden.
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Door het werkbuisje wordt een ballonnetje ingebracht precies op de plek van de vernauwing. Door
het ballonnetje op te blazen wordt de wand van het
bloedvat opgerekt en treden scheurtjes op in de
wand van het bloedvat. Dit oprekken (2 tot 3 minuten) wordt vaak als onplezierig en soms als pijnlijk
ervaren. Als het ballonnetje wordt leeggezogen
verdwijnt ook de pijn.
Het is niet verwonderlijk dat dit veel pijn doet,
omdat de druk van de ballon wordt opgeblazen tot
20 tot 30 atmosfeer. Dat wil zeggen ongeveer 20x de
druk in een autoband!
Controlefoto’s worden dan gemaakt om het resultaat te beoordelen.
Helaas is het gebruik van stents bij shunts veel minder succesvol dan elders in het lichaam en daarom
wordt het bij uitzondering gebruikt.
Door het dotteren zal de diameter van het bloedvat
weer verbeteren.
Echter de oorzaak van het ontstaan van de littekenvorming is natuurlijk niet weggenomen. Helaas
kan het zijn dat dit probleem zich later dan weer
opnieuw voordoet.
Er vindt dan ook veel wetenschappelijk onderzoek
plaats op zoek naar een methode om de littekenreactie beter te behandelen.

Het leven is als een bos, rechtdoor kan nooit.
Oleg Popov, (1930 - 2016)
Russische acrobaat en clown

September 2017

5

Mijn levensverhaal in drie delen
Door Moniek Latten

Het verhaal van Moniek Latten over haar predialysetijd, haar niertransplantaties, haar dialyses en
haar geleerde levenslessen.
Daarnaast had ik ook nog musicalles, zingen, dansen en acteren.
Het was een super leuke tijd, maar toen ik verder
wilde gaan op het conservatorium werd ik ziek en
zag mijn leven er ineens heel anders uit.
Het was zomer 2004 en ik was al verschillende
keren bij de huisarts geweest om urine te brengen.
In een periode van drie weken tijd bleek ik steeds
opnieuw een blaasontsteking te hebben. Uiteindelijk heb ik bloed laten prikken in het ziekenhuis en
vijf dagen later kreeg ik de uitslag bij de internist.

Mijn naam is Moniek Latten, ik ben 31 jaar en
woon samen met mijn vriend Paul in het kastelendorp Baarlo samen met ons hondje Whopper en
onze kat Rocky.
Mijn leven is tot nu toe een wilde rit geweest. Ik ben
op mijn 17e nierpatiënt geworden en dit resulteerde in heel veel ziekenhuisopnames, verschillende
operaties en onzekere periodes.

Ik herinner mij die dag nog heel erg goed. Paul en
ik verwachtten geen gekke uitslag en we wilden na
de afspraak nog even de stad ingaan. We namen
plaats in de stoelen tegenover de internist. Hij pakte
de uitslagen van de bloedonderzoeken erbij en bekeek deze een tijdje. Het bleef eigenlijk te lang akelig stil tot hij na enige tijd mompelde: “Het is niet zo
goed” en verder bleef staren naar de uitslagen. Op
dat moment bleven ook Paul en ik stil en wachtten
op wat meer woorden van de arts.

Na mijn geboorte waren er al meerdere complicaties met mijn blaas, maar ook mijn rechternier
werkte niet goed en vergiftigde mijn kleine lichaam.
Na meerdere operaties hebben de artsen mijn blaas
de goede functie terug kunnen geven, maar wel
mijn rechternier eruit gehaald. Ik was nog heel jong
en met één nier kun je goed leven.
Ik moet zeggen dat mijn jeugd en schooltijd heel
erg leuk waren, ik was al vroeg bezig met muziek
maken en op mijn 8e ben ik begonnen bij de fanfare met blokfluit en altblokfluit. Van mijn vader die
ook erg muzikaal was, leerde ik noten lezen en het
tempo van een muziekstuk bepalen.
Ik mocht toen vrij snel van mijn ouders naar de
muziekschool. Mijn hoofdinstrument daar werd
dwarsfluit en ik kreeg individueel les. We hadden
regelmatig voorspeelavonden onder andere ook in
de Maaspoort in Venlo, waar ik ook een keer met
Jan Akkerman heb opgetreden.
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Na enige tijd nam hij een grote hap adem en zei
nogmaals: “Het is niet goed” en toen zag ik dat zijn
gezicht wit wegtrok. Zijn witte jas en hij werden
eventjes één.
Toen wist ik ineens dat het serieus was. Hij vertelde
Paul en mij dat mijn nier niet meer goed werkte
en dat er gelijk verder gekeken moest worden naar
mijn nier en blaas want daar moest het probleem
mee begonnen zijn. Er moesten longfoto’s gemaakt
worden, wederom een bloedonderzoek, een hartfilmpje en ik moest met spoed langsgaan bij de
uroloog.
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De uroloog onderzocht mij nog diezelfde middag
en plaatste een katheter in mijn blaas. Daaruit bleek
dat er twee liter urine in mijn blaas zat zonder dat
ik er last van had gehad.
Ik werd direct opgenomen in het ziekenhuis. Het
voelde op dat moment of alles aan je voorbij gaat.
Het gaat over mij maar het kan ook over iemand
anders gaan. Ik had nooit iets gemerkt, behalve de
blaasontstekingen en de vermoeidheid die de laatste
tijd vaker voorkwamen. Wel zei ik vaker tegen mijn
moeder dat ik heel erg moe was, maar omdat ik me
verder niet ziek voelde hadden wij nooit kunnen
bedenken dat er destijds iets ernstigs aan de hand
kon zijn. Ik ging gewoon naar school, sprak af met
vriendinnen en had mijn hobby’s muziek maken en
naar musicalles. Wie denkt er nou aan een ernstige
ziekte bij een een jonge meid van 17 jaar?

De nefroloog kwam de volgende morgen en vertelde Paul, mijn ouders en mij dat ik last had van
een vesico-ureterale reflux van mijn urineleider
naar mijn nier. Mijn enige nier die ik nog had werd
gestuwd door de hoeveelheid urine in de blaas door
een constante reflux van de urine. In plaats van dat
ik al mijn urine uitplaste, bleef er teveel achter in
mijn blaas en de rest van de urine stroomde terug
naar mijn nier. Inmiddels was mijn (linker)nier
enorm aangetast door de reflux en werkte op dat
moment nog maar voor 17% .
Het werd duidelijk dat ik ernstig ziek was, zo ziek
dat ik in het laatste stadium zat van nierinsufficiëntie.

Mijn enige nier was zo hard achteruit gegaan dat hij
steeds minder goed werkte. Mijn situatie was nu zo
ernstig dat er veel gesprekken werden gevoerd met
mij en mijn ouders. Ik zat inmiddels al in de predialysefase. Na enige tijd kreeg ik informatie over mijn
leven verlengen met dialyse. Er werd me uitgelegd
wat het inhield, waarom het nodig was en ik kreeg
informatie over de verschillende vormen van dialyse. Tegelijkertijd wilde mijn nefroloog heel graag
dat ik gezien mijn jonge leeftijd me voorbereidde
op een niertransplantatie. Zou er iemand in mijn
directe omgeving bereid zijn om een nier aan mij
af te staan? Hierop zeiden mijn vader en moeder
meteen ja. Na enige testen bleek mijn moeder het
meest geschikt als nierdonor voor mij.
We werden doorverwezen naar het academisch
ziekenhuis in Maastricht.
Er volgden diverse gesprekken en onderzoeken,
zowel voor mij als voor mijn moeder, want zij wilde
een nier afstaan aan mij. Wauw, wat een groots
gebaar! Hoe goed zou de nier van mijn moeder zijn
en zou het kunnen? Een spannende tijd brak aan. In
de tussentijd ging ik zo goed als ik kon gewoon naar
school, had nog hobby’s en het leven ging gewoon
verder.
Mijn moeder en ik gingen allebei de medische
molen in. De ritjes naar Maastricht, bloedprikken,
longfoto’s, echo’s van blaas en nieren, nierbiopten,
weefseltyperingen, 24-uurs urine sparen en gesprekken met onze artsen en psychologen werden
op een gegeven moment normaal. Nadat uit de
onderzoeken bleek dat alle uitslagen tot nu toe goed
waren, zag het er veelbelovend uit. Mijn moeder
bleek vooralsnog een goede donor voor mij te zijn.
Maar… er was nog een test waarop we moesten
wachten, eentje die het allerbelangrijkste was,
namelijk de kruisproef. Mijn moeder en ik waren
die middag waarop we de uitslag van de kruisproef
zouden krijgen thuis. Het was erop of eronder. We
waren allebei erg gespannen maar hadden wel alle
hoop. De telefoon ging, het was de arts uit het azM,
de uitslag van de kruisproef was goed: er was een
92% match met mij!
Je zou denken dat is logisch want het is je moeder,
maar toch hoeft het medisch gezien lang niet altijd
zo’n goede match te zijn, dus we waren heel erg blij!
We hebben met z’n tweeën polonaise gelopen door
de woonkamer.
De niertransplantatie kon doorgaan en gepland
worden. Dat moest ook wel want
mijn nier ging steeds verder achteruit. We werden
begin november gebeld dat de transplantatie gepland was op 22 december 2004. Dit wilde ik eerst
niet omdat het dan net voor de kerst was. Uiteindelijk hebben we de transplantatie toch maar laten
doorgaan, niet wetende dat het de laatste kerst
zou zijn samen met mijn vader.
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Op 22 december 2004 kreeg ik de nier van mijn
moeder. Mijn eigen nier werd verwijderd en de
nier van mijn moeder in de buik geplaatst, hetgeen
gebruikelijk is bij een niertransplantatie. Zo is de
nier dichter bij de blaas en bloedvaten. Dit is nodig,
omdat een donornier meestal een kortere urineleider en bloedvaten heeft en er bij problemen makkelijker een biopt kan worden gedaan.
Dit ging meteen heel goed. Ik heb de nier van mijn
moeder zes jaar gehad met veel ups en nog veel
meer downs. De impact op mijn lichaam van alle
medicijnen vond ik heel heftig. Door de afstotingsmedicatie had ik enorm veel last van haaruitval en
ik ontwikkelde diabetes type 3, een vorm van diabetes veroorzaakt door medicijnen. Hierdoor moest ik
voor elke maaltijd in de vinger prikken en insuline
spuiten. Ook ben ik in die zes jaar nog meerdere keren geopereerd om mijn blaasproblemen te
herstellen. Ik heb ook een keer verkeerde medicijnen gekregen in het ziekenhuis waardoor gelijk
mijn nier werd aangetast. En tussentijds ook nog
een lichte afstoting gehad. Dit is niet meteen funest
voor de nier, maar dient wel te worden behandeld
met Solumederol, een heftig middel om de afstoting
tegen te gaan. Alles bij elkaar heeft de transplantaatnier al heel wat te verduren gehad. In de zomer van
2008 was het al een tijdje stabiel. Ik had geen super
goede nierwaardes maar ook niet super slecht. Mijn
moeder en ik hadden besloten om samen op vakantie te gaan naar Curacao! We hebben daar een
heerlijke tijd gehad en mijn liefde voor het eiland is
altijd gebleven.

(Deel 2 volgt in het decembernummer van Impuls.)

“Ik vertrouw erop dat alles gebeurt om een goede
reden, zelfs als we niet wijs genoeg zijn om dat te
zien.”
Oprah Winfrey, (1954)
Amerikaanse televisiepresentatrice, actrice
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Op stap in eigen streek:
Landgoed Geysteren
Door Jackie Dennemans en Janina Skubisz

Om iets moois te zien hoef je niet ver te reizen. Schitterende natuurgebieden, intieme dorpjes, je kunt het
allemaal in je eigen omgeving zien.
En weer een prachtige dag uitgekozen voor een
mooie wandeling met interessante wetenswaardigheden. Vandaag gaat onze wandeling naar het
Landgoed Geysteren. Een landgoed van ongeveer
700 hectare groot waar nog een baron en barones
de scepter zwaaien. We rijden met de auto naar de
parkeerplaats aan de Oostrumseweg 34 in Geysteren. Daar aangekomen staat een groot bord met
wandelknooppuntroutes aangegeven. We kiezen
deze keer voor een wandeling van een klein uur
rustig heen en terug lopend, die behalve een mooie
natuur ook historisch interessant is. We lopen van
knooppunt 21 naar knooppunt 24. Daar aangekomen bevindt zich de prachtige Williebrorduskapel
uit de 16e eeuw en een van de oudste grenzen van
ons land.
Een mooie plek om te bivakkeren aan de picknicktafel en deze omgeving met zijn oude geschiedenis
op je in te laten werken. Bijzonder fraai is ook de
Oostrumse Beek die door het gebied loopt. Als je
koffie met vlaai wilt of iets anders, keer dan terug
naar de parkeerplaats en rij terug naar het dorpje
Geysteren wat ook tot het landgoed behoort. Dichtbij de kerk kunt u op het gezellige terras plaatsnemen. Op maandag kunt u alleen gebruik maken van
het terras en dient u zelf uw bekertje te vullen met
koffie of thee uit de hiervoor klaargezette kannen.
Veel wandelplezier!
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Komt er een nieuwe donorwet? (3)
Door Jos Nellen

Initiatiefvoorstel over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem
Met dit wetsvoorstel, ingediend door D66 (Pia Dijkstra), wordt het bestaande beslissysteem voor donorregistratie gewijzigd. Het toestemmingssysteem
wordt vervangen door een systeem van Actieve
Donor Registratie (ADR-systeem). In een ADR-systeem kan men dezelfde vier keuzes vastleggen als in
het huidige toestemmingssysteem.
Ook in dit systeem is registratie niet verplicht. Wel
wordt vanaf het 18e levensjaar iedere Nederlandse
ingezetene aangeschreven met een donorformulier.
Indien men niet reageert op dit formulier, wordt
men geregistreerd als persoon die geen bezwaar
heeft tegen orgaandonatie. De betrokkene ontvangt
hiervan een bevestiging. Het is te allen tijde mogelijk de registratie te wijzigen. Op deze wijze worden
mensen gestimuleerd actief na te denken over hun
keuze met betrekking tot orgaandonatie.

Behandeling in de Eerste Kamer
Behalve dat er in die voorbereidingsfase adviezen
zijn ingewonnen bij de betrokken (patiënten)organisaties zijn er inmiddels ook twee deskundigenbijeenkomsten geweest in de Eerste Kamer. Deze
bijeenkomsten zijn geweest op 23 mei jl. en 6 juni jl.
Intussen is het voorstel ook uitvoerig behandeld in
de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Wanneer over het wetsvoorstel in de Eerste Kamer
wordt gestemd, was op het moment dat dit artikel
werd opgemaakt, niet bekend.

Behandeling in de Tweede Kamer
Het wetsvoorstel is op 13 september 2016 na hoofdelijke stemming aangenomen door de Tweede
Kamer. Vervolgens is het voorstel doorgeleid ter
voorbereiding op de behandeling in de Eerste Kamer.

DE WEEK VAN DONATIE
De Week van Donatie is dit jaar van 9 oktober tot en met 15 oktober 2017.
Op een ingerichte tafel in de ontvangsthal van VieCuri Medisch Centrum Venlo en
Venray kunt u diverse informatiefolders vinden en meenemen.
De donatiecoördinatoren van VieCuri kunt u in deze week bezoeken in de ontvangsthal van VieCuri Medisch Centrum op:
Woensdag 11 en donderdag 12 oktober van 12.00 uur tot 15.00 uur.
U kunt bij hen terecht met al uw vragen en onduidelijkheden over orgaan- en
weefseldonatie.
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Ik en mijn boek

Door Ruud Hol

Kom hier dat ik u kus door Griet op de Beeck.
Dit boek werd direct de hemel in geprezen, en
terecht.
Na een middag en een vroege ochtend kwam ook
ik erachter dat Griet op de Beeck een geweldige
schrijfster is.
Het boek bestaat uit drie delen.
In het eerste deel beschrijft ze Mona als negenjarige
die haar moeder verliest bij een ongeluk.
Na een half jaar heeft de vader een vriendin, Marie.
Ze trouwen een jaar na de dood van haar moeder.
Mona heeft een moeilijke jeugd met haar veeleisende moeder en afwezige vader.
In het tweede deel is Mona midden twintig en werkt
ze als dramaturg bij een beroemde regisseur.
Ze krijgt een relatie met Louis, een bekende schrijver.
Zij blijft passief en door deze houding wordt ze
onzeker en afhankelijk.
Zo is ook de relatie met haar baas Marcus die probeert haar over te halen met cocaïne met hetzelfde
doel: afhankelijkheid.
Het derde deel, Mona is nu vijfendertig.
Haar vader is ernstig ziek en het contact met hem
gaat wat beter. Het zijn heel herkenbare situaties.
De stiefmoeder veilig in haar slachtofferrol. Alles
komt op haar neer.
Een vader die geen puf meer heeft om er tegenin te
gaan, een erg verstikkende situatie.

De titel en zin: Kom hier dat ik u kus, staat voor
het hele boek.
Geweldig gevonden! die gebiedende wijs.
En dat allemaal in die heerlijke Vlaamse taal!

Het laatste gedeelte vind ik het beste. Hoe de hoofdpersoon langzaam maar zeker haar zelfstandigheid
weer teruggrijpt en eindelijk voor zichzelf kiest.

Kom hier dat ik u kus
ISBN 9789044623109

Veel leesplezier, alhoewel dat is vast geen probleem!

“Heeft men een goed boek uitgelezen , dan is
het alsof men van een goede vriend afscheid
neemt.”
VOLTAIRE (1694- 1778)
Frans schrijver en filosoof
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Verslag van de workshop
In gesprek met je arts
Door Carin Hoogstraten, beleidsmedewerker NVN
Woensdagavond 26 april kwamen 20 leden en twee medewerkers van VieCuri naar de workshop In gesprek met je zorgverlener in ziekenhuis VieCuri.
Carin Hoogstraten, beleidsmedeweker van de Nierpatiëntenvereniging Nederland was de gespreksleider.

Aan de hand van een aantal vragen ging de groep
uiteen om de vragen met elkaar te bespreken. De
groep was verdeeld in vier groepen: thuisdialyserenden, getransplanteerden, partners van (deze
twee groepen). Na ongeveer één uur kwamen de
groepen weer centraal bijeen en hadden zij hun
belangrijkste bevindingen op een flap geschreven en
gepresenteerd aan de gehele groep. Een samenvatting vindt u hieronder.
De belangrijkste gesprekspunten:
De meeste mensen geven aan dat de gesprekken
met de zorgverleners goed verlopen. Wel merken
mensen op dat er verschil zit tussen de verschillende nefrologen. Met de één heb je een veel makkelijker contact dan met de ander. De deelnemers
vinden het met name belangrijk dat een nefroloog
niet alleen aandacht heeft voor de nierziekte, maar
ook andere dingen aan je vraagt, zoals bijvoorbeeld
“hoe is je vakantie geweest?”
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“Er moet een klik zijn met de arts/zorgverlener.”
De aanwezigen geven bijna allemaal aan dat de besluiten gezamenlijk worden genomen. Maar dat je
soms wel voet bij stuk moet houden als je zelf iets
heel erg belangrijk vindt. De nefroloog moet ook
respect hebben als de patiënt een beslissing neemt
die misschien niet de verstandigste keus is.
De partners geven aan dat de patiënt niet altijd aangeeft wat hij/zij belangrijk vindt, maar dat de partner vaak voor het belang van de patiënt opkomt.
‘Het is soms wel moeilijk om aan te geven wat je
belangrijk vindt.”
“Hoewel we al oud zijn moeten we toch nog van
alles leren.”
De deelnemers zijn erg te spreken over de dialyseverpleegkundigen en geven aan dat er veel ten
goede is veranderd op de dialyseafdeling. Ook is er
meer aandacht gekomen voor de partners zo merken de deelnemers op.
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“De arts ziet je meer als mens.”

Tips:

De aanwezigen geven aan dat zij voldoende informatie hebben ontvangen. Sommigen geven aan dat
het juist zelfs te veel informatie is. Dan is het fijn
als informatie in stukjes gegeven wordt. De één wil
alles weten, de ander alleen op hoofdlijnen. Dan
moet een zorgverlener bij de patiënt aftasten wat
gewenst is.

•

“Vroeger was voorlichting vooral een technische
verhaal, nu vooral ook aandacht voor de begeleiding.”
Het is belangrijk om te weten waarom er voor
bepaalde medicijnen wordt gekozen na een transplantatie. Duidelijk moet worden aangegeven wat
de voor- en nadelen zijn van medicatie zodat je zelf
een goede afweging kunt maken.

•
•
•
•
•

Allen geven aan dat psychosociale ondersteuning van groot belang is omdat leven met een
nierziekte veel invloed heeft op je leven (en dat
van je partner).
Aandacht voor overbelasting van de partner
of mantelzorger. Hier ligt ook een rol voor het
maatschappelijk werk.
Steek je kop niet in het zand maar kaart aan wat
niet goed gaat en maak het bespreekbaar: weest
niet bang om iets te vragen.
Als er geen klik is met een zorgverlener vraag
dan om een andere zorgverlener.
Voorlichting in de predialyse is erg belangrijk.
Je moet als partners geduld hebben met elkaar
en ook kijken naar wat voor jou als partner van
belang is (bijvoorbeeld er zelf op uit gaan).

Wilt u meer praktische tips kijk dan op
www.nvn.nl .
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Checklist in gesprek met je arts/
zorgverlener

Door Carin Hoogstraten, beleidsmedewerker NVN
1. Voorbereiding gesprek

Kennis over je nierziekte en de gevolgen kun je opdoen via:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.nvn.nl
www.nierstichting.nl
www.nierwijzer.nl
www.consultkaart.nl
www.nefro.nl/richtlijnen
Informatie via de regionale nierpatiëntenvereniging zie
overzicht op www.nvn.nl
Raadpleeg het naslagwerk Mijn Niergids, uitgave Nierstichting en Nierpatiëntenvereniging Nederland (vraag
deze aan via uw zorgverlener)
www.mijnkwaliteitvanleven.nl

Houd bij hoe je je de afgelopen tijd (lichamelijke en mentaal) voelde en of er zich bijzonderheden hebben voorgedaan.
Ga bij voorkeur niet alleen: twee horen meer dan één: bereid het gesprek samen voor en
schrijf de vragen op.
Bedenk tevoren wat je van het gesprek verwacht en vertel dat aan het begin van het gesprek.
Neem het gesprek op (via mobiele telefoon) overleg dit met de zorgverlener en/of maak
aantekeningen.
Zorg dat je de juiste informatie meeneemt (medicijnen/allergie, erfelijke ziekten, welke
ziekte en behandelingen je hebt (gehad)).
Heb je veel vragen plan dan een dubbel consult in.

2. Gesprek met je zorgverlener
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vraag wie de hoofdbehandelaar is, wie het aanspreekpunt en hoe deze te bereiken is.
Stel de 3 goede vragen: Wat zijn mijn mogelijkheden? Wat zijn de voordelen en nadelen
van die mogelijkheden? Wat betekent dat in mijn situatie? (zie www.3goedevragen.nl en/
of www.begineengoedgesprek.nl).
Een arts geeft in principe alle informatie, tenzij je zelf aangeeft welke informatie u liever
(nog) niet krijgt. Denk aan bijwerkingen, verloop van de ziekte.
De behandelend arts doet een behandelvoorstel en geeft daarbij zoveel mogelijk informatie zodat je een keuze kunt maken die voor jou passend is. Geef aan welke informatie jij
nodig hebt om een keuze te kunnen maken.
De arts en andere zorgverleners kunnen adviseren bij het nemen van beslissingen.
De beslissing over de behandeling en medicijngebruik neem je zelf (binnen de mogelijkheden): vraag om bedenktijd.
Vraag door als iets niet duidelijk is, vraag om een voorbeeld, herhaal wat gezegd is in je
eigen woorden om te kijken of je alles begrepen hebt.
Wees open over je eigen (alternatieve) aanpak naast de reguliere behandeling.
Vertel alles wat van belang kan zijn. Geef aan wat je belangrijk vindt in jouw leven Laat
het de zorgverleners weten als je iets niet prettig vindt hoe zij met je omgaan, (ben je
gehoord en gezien door de zorgverlener, staat jouw belang voorop?).
September 2017

3. Na het gesprek met je zorgverlener
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raadpleeg een lotgenoot (via een regionale nierpatiëntenvereniging) of bel met de NVN
luistertelefoon (0800-0226667 gratis nummer).
Bekijk de www.nierwijzer.nl voor filmpjes met persoonlijke ervaringen van Nierpatiënten met een verschillende vormen van nierfunctievervangende behandelingen. En zie
ook de consultkaarten www.consultkaart.nl met medische informatie over verschillende nierfunctievervangende behandelingen.
Laat je behandelend arts weten wanneer je je zorgen maakt.
Vraag zo nodig naar begeleidingsmogelijkheden van bijvoorbeeld het maatschappelijk
werk over de gevolgen van de ziekte voor jouw relatie/gezin, kinderwens, omgaan met
vermoeidheid, seksualiteit.
Voor vragen over voeding raadpleeg een diëtiste.
Voor vragen over gevolgen voor werk, inkomen en andere juridische vragen bel dan
naar het NVN Steun- en adviespunt www.nvn.nl.
Biedt het ziekenhuis niet de behandeling die je wilt kijk dan op https://www.zorgkaartnederland.nl/vergelijkingshulpen (2e kwartaal 2017).
Vraag een ‘second opinion’ bij twijfel over je behandeling eventueel via je huisarts:
meestal is toestemming van de zorgverzekeraar nodig
Geef een oordeel over je arts en/of dialysecentrum op www.zorgkaartnederland.nl.
Word lid van de Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN) en van de nierpatiëntenvereniging in de regio.
Deel je mening, wensen en ervaringen met je nierziekte en de nier- en transplantatiezorg op het enquêtepanel NierpatiëntenPerspectief van de NVN op www.nponline.nl.

Bedenk tevoren wat je van
het gesprek verwacht en
vertel dat aan het begin
van het gesprek.

Wees open over je eigen (alternatieve) aanpak naast de reguliere
behandeling.

Deel je mening, wensen en ervaringen
met je nierziekte en de nier- en transplantatiezorg op het enquêtepanel
NierpatiëntenPerspectief van de NVN op
www.nponline.nl..
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Normaal is eigenlijk heel gewoon

Column door Jos Nellen

Wij Nederlanders houden van een normale gang
van zaken. Daar kiezen wij voor in onze maatschappij. En met z’n allen hebben wij een redelijk
vast omlijnd beeld van wat wij wel en wat wij niet
normaal vinden.
Toch houden wij eigenlijk ook wel een beetje van
alles, wat buiten dat normale leven valt. De mensen
of groepen van mensen, die zich buiten dat vast
omlijnd beeld bewegen, komen we regelmatig tegen
in de publiciteit. Wij vinden dat leuk, wij nemen er
kennis van en we smullen ervan!

Het verschil tussen normaal en niet normaal is
soms moeilijk te duiden.
Ik vroeg het aan onze kleinzoon en kleindochtertje,
respectievelijk acht en zes jaar oud. Hij voetbalt en
zij speelt hockey. We praten met hen regelmatig
over voetbal, over hockey en over andere alledaagse
zaken. Niet over normaal en niet normaal. Toch
vroeg ik hen wat zij ervan vonden. Of ze wisten wat
de grote mensen bedoelen, als ze het over normaal
en niet normaal hebben.

Maar vooral houden wij dus van een normale gang
van zaken.
Zoals de kwaliteit van het voorzieningenniveau,
die in onze westerse samenleving erg hoog is. Dat
geldt voor onze gezondheidszorg, ons onderwijs,
onze voedselvoorziening en ga zo maar door. De lat
ligt bij ons wat dat betreft erg hoog. Toch gaan we
steeds verder in het verleggen van grenzen en het
stellen van nieuwe eisen. Dat hoort bij die normale
gang van zaken, vinden wij!
We leveren niet alleen hoge prestaties op velerlei
gebied, we gaan ook trouw elke dag naar onze baas,
behalve in het weekend dan. We eten om twaalf
uur in de middag onze boterham en soms nog iets
daarbij. We stoppen voor rood licht, want alleen als
het groen is mogen we doorrijden. We doen aan bijscholing, nascholing en omscholing. We ontvangen
maandelijks ons salaris of honorarium, of hoe je dat
ook moet noemen. En zo doen we nog veel meer
van die ‘normale’ dingen. Want ook dat vinden wij
bij die normale gang van zaken horen!
Wij mogen in Nederland zelf onze politieke vertegenwoordigers in Den Haag kiezen. En we mogen
deze politici vervolgens ook van alles, wat niet goed
gaat in ons land, de schuld geven. Normale gang
van zaken!
Elk jaar ergens in februari zetten we drie dagen lang
een masker op en zijn we drie dagen niet ons zelf.
Hoewel er mensen zijn die zeggen dat we dan juist
wel ons zelf zijn! Hoe dan ook, een normale gang
van zaken!
Jaarlijks gaan we massaal op vakantie om op een
vakantieplek tijdelijk buiten ons vertrouwde alledaagse leven te gaan leven. Even eruit, zeggen de
mensen dan. Normale gang van zaken, toch?
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Nou, ons kleindochtertje van zes wist het wel, al
moest ze even nadenken. Ze vatte het resoluut als
volgt samen: “Weet je opa”, zei ze: “Weet je, normaal
is eigenlijk heel gewoon! En”, zei ze nadenkend:
“Anders is als alles anders is als anders!”
Ze moest er zelf mee lachen toen ze het zei. Ik trouwens ook!
Ik moest het even op me in laten werken. Maar
daarna snapte ik het wel. Normaal is dus als het
gewoon is, en niet normaal is als het anders is dan
anders. Kijk, dat is nou precies wat de grote mensen
daarmee bedoelen!
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Nieuws van de Nierstichting
De ontwikkeling van de kunstnier
Door Jos Nellen

Eerder hebben we in dit blad aandacht geschonken aan de ontwikkeling van een kleine lichte draagbare
kunstnier voor hemodialyse. De ontwikkeling van deze kunstnier is een proces dat tijd kost en uitdagingen kent. Gaandeweg het traject kunnen er nieuwe mogelijkheden opkomen, of kunnen er juist hobbels
zijn die overwonnen moeten worden. Het is daarom niet mogelijk een concrete datum te noemen waarop
deze kunstnier beschikbaar is.
Prototype
Op dit moment werken specialistische bedrijven, in
opdracht van en gefinancierd door de Nierstichting,
aan het prototype van de draagbare kunstnier. Het
prototype komt naar verwachting gereed in 2018.
Vervolgens kunnen de klinische tests met een kleine
groep patiënten worden voorbereid. Als deze testen
slagen, start het goedkeuringstraject voor markttoelating, door de daartoe bevoegde instanties. Ook
dit traject vergt enkele jaren. Het streven blijft om
de eerste versie van de draagbare kunstnier zo snel
mogelijk beschikbaar te hebben voor patiënten.
Innovatie
De innovatie van de draagbare kunstnier zit vooral
in de recycling van de dialysevloeistof, waardoor
veel minder volume nodig is. Recycling is mogelijk

doordat afvalstoffen uit het dialysaat worden opgvangen in een speciale cartridge. Hierdoor kan het
watergebruik worden teruggebracht van 120 liter
naar ongeveer 5 liter. En door het apparaat continu
de vloeistof te laten recyclen, kan de dialyse zonder
onderbrekingen doorlopen en wordt de zuiveringscyclus betrouwbaarder en stabieler.
Beschikbaarheid bewaken
Om te zorgen dat de draagbare kunstnier beschikbaar komt én blijft voor nierpatiënten, blijft het
intellectueel eigendom van de draagbare kunstnier
(en daaruit voortgekomen innovaties) bij de Nierstichting en de partners die betrokken zijn bij de
verschillende projecten. Het op de markt brengen
van de draagbare kunstnier zal ook gebeuren door
bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn, maar zij
mogen dat straks doen onder licentie.
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Kalium in de voeding
Door Diane Kuijpers, diëtiste
In het aprilnummer van Impuls heeft Mw. L.W.H. Stikkelbroeck, internist, uitleg gegeven over kalium. In
deze editie wordt door de diëtiste uitleg gegeven over kalium in voeding en hoe u hiermee rekening kunt
houden in uw eetpatroon.
Zoals u eerder heeft kunnen lezen is het belangrijk om het kaliumgehalte in het bloed binnen de
juiste waarden te houden. Is uw kaliumwaarde toch
te hoog of te laag, dan kan het aanpassen van uw
voeding mogelijk het kaliumgehalte weer in balans
brengen. Mocht dit niet voldoende effect hebben
dan kan de arts (tijdelijk) medicijnen voorschrijven
om het kalium weer te verhogen of te verlagen. In
geval van dialyse kan de dialysevloeistof worden
aangepast om zo de kaliumwaarde weer onder controle te krijgen. In dit artikel zullen we met name
ingaan op wat u zelf kunt doen met uw voeding
mocht het kalium in uw bloed te hoog zijn.
De diëtist zal bij dialysepatiënten met een kaliumwaarde in het bloed boven 5,5 mmol/l in gesprek
gaan over de mogelijkheden om het kalium in de
voeding te verminderen. Bij patiënten die nog niet
dialyseren geldt een bovengrens van 5,0 mmol/l. Dit
om te voorkomen dat de waarde verder doorstijgt.
In welke voedingsmiddelen komt kalium voor?
Kalium komt in vrijwel alle voedingsmiddelen voor,
maar het ene voedingsmiddel bevat meer kalium
dan het andere. De diëtist kan u helpen om meer
inzicht te krijgen in de hoeveelheid kalium die u
met uw huidige voeding binnenkrijgt en u daarnaast adviseren in welke mate u het kalium dient
te beperken. Hoeveel kalium u nog kunt gebruiken
hangt dus af van uw kaliumgebruik en ook van de
bloedwaarden. Meestal zal dit advies uitkomen op
een beperking tot 2000-3000 mg kalium per dag.
In Nederland gebruiken we per persoon gemiddeld
4000 tot 6000 mg kalium per dag.
Voedingsmiddelen die veel kalium leveren zijn:
aardappelen, groenten, (gedroogd) fruit, groente en
vruchtensap, koffie, peulvruchten, tomaten, melkproducten, appelstroop, cacao/chocolade, noten en
natriumarme dieetproducten.
Weinig kalium zit in: thee, rijst, deegwaren zoals
macaroni en spaghetti, frisdrank, kaas, (dieet)margarine, roomboter, olie, jam, suiker en honing.
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Veel nierpatiënten hebben een natriumbeperkt oftewel zoutbeperkt dieet.
Er zijn tegenwoordig allerlei natriumarme smaakmakers te koop ter vervanging van normaal tafelzout, zoals bijvoorbeeld Jozo Bewust, Dieetzout,
LoSalt en Aromat natriumarme bouillonpoeder.
Hierin zit een mengsel van natrium- en kaliumzout.
Het gebruik van deze producten kan ervoor zorgen
dat de totale kaliuminname hoger wordt, hetgeen
bij een verhoogd kaliumgehalte niet aan te raden is.
Dit hangt natuurlijk ook af van de hoeveelheid die
u hiervan gebruikt en hoeveel kalium u die dag al
hebt gegeten. Overleg altijd met uw diëtist of u deze
producten kunt gebruiken of beter weg kunt laten
uit uw voedingspatroon.

Minder kalium, hoe dan?
Bij een kaliumbeperkt dieet zijn geen producten
verboden, maar sommige producten bevatten wel
veel kalium. Het gaat om de totale hoeveelheid kalium die u per dag binnenkrijgt. Binnen de geadviseerde hoeveelheid kalium per dag kunt u variëren.
Een kaliumrijke maaltijd kan dus wel, maar daar
moeten dan een aantal kaliumarme producten/
maaltijden tegenover staan.
Achterin het boek Eten met Plezier kunt u terugvinden hoeveel kalium er in de diverse voedingsmiddelen zit.
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Tips

Gebruik bij voorkeur gekookte groente. Rauwe
groente bevat per 100 gram meer kalium dan gekookte groente. Het verschil in portie is echter niet
Bereidingswijze
groot omdat u van rauwe groente meestal minder
eet dan van gare groente. Eet u rauwkost als bijgeBij bakken, koken in de magnetron (minder water
recht bij de warme maaltijd? Laat dan (een gedeelte)
en een kortere bereidingstijd), het bereiden in een
weg van de gekookte groente. Of eet er rijst of deegstoompan, snelkookpan of aluminiumfolie treedt
waren bij die minder kalium bevatten dan bijvoorgeen of minder kaliumverlies op.
Roerbakken, smoren van groente, wokken, koken in beeld aardappelen.
Als u groente kookt, gooi dan het kookvocht weg en
magnetron en frituren zijn bereidingswijzen waargebruik deze niet voor het maken van sauzen.
bij het voedingsmiddel niet of te weinig in contact
komt met water waardoor bijna al het kalium in het Het gebruik van soep en bouillon is daarom ook af
te raden, omdat dit al het kalium van de groente en
voedingsmiddel behouden blijft.
het soepvlees bevat. Ook het toevoegen van natriumarme bouillonpoeder verhoogt het kalium extra.
Aardappelen en aardappelproducten zoals aardappelkroketjes, kant en klare aardappelpuree, friet
en chips leveren een hoge bijdrage aan het kaliumgehalte. Het kaliumgehalte in aardappelen is
met ongeveer een derde te verminderen wanneer
Vervang aardappelen meerdere
u, nadat ze geschild en klein gesneden zijn, deze in
ruim water kookt en het water afgiet. Om nog meer
malen per week door rijst of
kalium te laten oplossen, kunt u de aardappelen een
deegwaren/pasta, zoals bijvoorpaar uur van tevoren al in water klaarzetten en dit
beeld macaroni, mie of spaghetti.
water verversen vóór het koken.
Andere aardappelgerechten, zoals in de schil geDeze bevatten weinig kalium.
kookte aardappelen, rauw gebakken aardappelen
en gepofte aardappelen, kunnen dus meer kalium
bevatten.
Vervang aardappelen meerdere malen per week
door rijst of deegwaren/pasta, zoals bijvoorbeeld
Fruit
macaroni, mie of spaghetti. Deze bevatten weinig
In alle soorten fruit zit veel kalium. Eet maximaal 1
kalium.
portie fruit per dag.
Extra veel kalium zit vooral in bananen en kiwi’s,
Stamppotten
(suiker)meloen, kersen en rode bessen. Een andere
In stamppot worden veel aardappelen gebruikt.
kaliumrijke bron is gedroogd fruit, zoals gedroogde
Daardoor zijn dit kaliumrijke maaltijden. Houd
abrikozen, appeltjes, banaan, vijgen, krenten/rozijhier de rest van de dag rekening mee door bijvoorbeeld minder koffie en/of minder fruit te gebruiken. nen of tuttifrutti.
Fruit uit glas en blik bevat minder kalium dan vers
fruit. Het sap/de siroop kunt u beter niet gebruiken
Denk er ook aan dat rabarber of appelmoes bij de
warme maaltijd ook kalium oplevert.
Vruchtensappen bevatten veel kalium. Te denken
valt aan sinaasappelsap, appelsap, dubbeldrank, tomatensap, druivensap of appelsap. Ook groentesap
zoals tomatensap bevat veel kalium.
Vervang groente- of vruchtensap door frisdrank of
limonade. Frisdranken en limonades bevatten zeer
weinig kalium.
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Dranken
In koffie zit veel kalium, dit geldt voor alle soorten
koffie: filterkoffie, Senseo-koffie, koffie uit een ‘luxe’
koffiemachine en zakjes oploskoffie. Cafeïnevrije
koffie en bamboekoffie bevatten evenveel kalium als
gewone koffie. Een alternatief voor koffie is thee, dit
is een kaliumarme drank.
Melk en melkproducten
In melk en melkproducten (behalve kaas) zit veel
kalium. Gebruik per dag liever niet meer dan twee
melkproducten inclusief het nagerecht.
Tot slot
Het belangrijkste wat betreft kalium is om een
balans te zoeken in de totale hoeveelheid kalium die
u dagelijks binnen krijgt. Wilt u toch een of meerdere kopjes koffie drinken, frites, tomatensoep of
een ander kaliumrijk product eten, dan kunt u dit
eerder of later op de dag compenseren door andere kaliumrijke producten te laten staan. Eet dan
bijvoorbeeld een rijst- of pastagerecht in plaats van
aardappelen, minder fruit of vervang koffie door
thee.

Wilt u rekenen met getallen dan kunt u het boek
Eten met Plezier gebruiken of de website:
nevo-online.nl
Bij vragen naar aanleiding van dit artikel kunt u
terecht bij uw eigen diëtist.

“Ieder mens heeft een bestemming en het
toeval helpt mee om die te bereiken.”
Auteur onbekend
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Recept

Gewokte runderreepjes met spitskool en broccoli
(hoofdgerecht)

Ingrediënten voor 4 personen:
30 gram sap van limoen
250 gram rundvlees
400 gram zilvervliesrijst
300 gram broccoli, in roosjes
1 stukje gemberwortel à 15
gram
2 eetlepels olijfolie
500 gram spitskool
1 eetlepel ketjap manis
Materialen:
wok
rasp

Bereiding:

1. Rasp de schil van de limoen dun en pers de vrucht uit.
2. Snijd het rundvlees in reepjes. Schep in een kom de runderreepjes om met 2
eetlepels limoensap.
3. Laat ze 5 minuten staan.
4. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking.
5. Kook de broccoli in ruim water in 3-4 minuten beetgaar.
6. Spoel de roosjes in een vergiet af onder koud water en laat ze goed uitlekken.
7. Rasp de verse gember.
8. Verhit de helft van de olie in een wok en roerbak de runderreepjes met de
gember 5-6 minuten.
9. Schep ze op een bord.
10. Verhit de andere helft van de olie in de wok en roerbak de spitskool en broccoli 2-3 minuten tot de spitskool begint te slinken.
11. Schep het vlees met de limoenrasp en de sojasaus en het resterende limoensap door de groenten en warm het gerecht nog 2-3 minuten door.
12. Serveer in wijde kommen met de rijst.

Per portie:
22 gram eiwit
0,7 gram zout (281 mg natrium)
671 mg kalium
Dit recept is afkomstig van:
www.nvn.nl/advies/voeding-en-beweging/recepten
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World Kidney Day, 9 maart 2017
Door Annie Reinders, lid van de activiteitengroep

Wereld Nieren Dag, altijd de tweede donderdag van maart.
Een bijeenkomst voor mensen met nierproblemen, die dit jaar gehouden werd in het ontmoetingscafé in
Horst en bezocht werd door een grote groep van bijna 70 personen.
Het was een gezellig samenzijn, met een lekkere kop koffie of thee met een heerlijk stukje Limburgse vlaai
en een optreden van Troubadour Math Craenmehr.
Kortom, het was samen genieten van:
•
•
•
•
•
•

een mooi uitzicht op het meer…
de zon op de serre…
samen herinneringen ophalen….
een traktatie van de NVN….
een blokje zoutloze kaas…..
samen zingen:
Geneet van ‘t laeve …
Euveral leet gelök verborge…
Ave Maria…
Wie Ich Nog Ein Jungske Waas….

Na afloop was er nog een kleine hapje en rond de klok van 18.00 uur ging iedereen weer huiswaarts, heel
tevree.
22
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De actieve middag bij de
Wevert in Horst

Prachtig weer

Leuke spellen

Heerlijk eten

Erg gezellig

Echt een geslaagde middag.

Bedankt activiteitencommissie!
September 2017
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Jubileum

Proficiat

Mevr. Rijs was in juni 50 jaar getrouwd en kreeg een
bloemetje van de dialyseafdeling.
Dhr. Rutten was ook 50 jaar getrouwd en ook hij kreeg
een mooi boeket van de dialyseafdeling.

Ook namens de redactie Van harte
gefeliciteerd.

Dag van de verpleging

Op 12 mei stonden May Hendriks en Jac
Verbeek, namens de nierpatiëntenvereniging,
klaar met een bloemetje voor de verpleging
als dank voor alles wat ze deden in het afgelopen jaar.
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Nieuws voor onze leden
Nieuwe leden voor onze vereniging

Dhr. P. Geurts en Mw. A. Geurts-Burger, Leunen
Dhr. E. Yurt, Venlo
Dhr. M. Titulaer, Tegelen
Dhr. J. van Rijn en Mw. J. de Waijer, Venlo

Met ingang van

25-02-2017
18-04-2017
19-05-2017
26-05-2017

Wij heten de nieuwe leden van harte welkom bij onze vereniging.

Activiteitenprogramma
Onderstaand het activiteitenprogramma voor de rest van het jaar 2017.
Voor de activiteiten zult u tijdig een uitnodiging ontvangen.

10 september

dagtocht, uitstapje met een bus

13 september

inloopcafé*

4 oktober

themabijeenkomst met mw. M.G. Samyn, vaatchirurg

8 november

thema-avond, Nierteam Radboudumc

16 november

inloopcafé*

10 december

algemene ledenvergadering en kerstdiner

12 december

kerstworkshop, bij voldoende deelname

*Het inloopcafé wordt steeds gehouden in Boscafé Het Maasdal, Tienrayseweg 10b in Horst, van 14.00 uur tot 16.00
uur.
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Gedicht

Indiaanse Zomer
Ongekend zijdezacht
Voor de tijd van het jaar
Luister mee naar de slagen
Van een rustig ingetogen hart.
Vlinders in volle vrijheid
Fladderen in het blauw bij
De horizon, van bloem naar
Bloem, landschap op hun vlies.
Een uitgenodigde wind:
Adem frisse bosgeuren met
Een snuifje bitter en zoet, tot
Ik helemaal verliefd word op jou.
Een zwoele periode met
Diverse geel- en goudtinten
Elkaar beminnen en liefhebben
Met vleugje bezinning, rust en stilte.
© Catherine Boone, 2012

“Geluk is vooral een kwestie
van goed opletten.”

Susan M. Dodd (1946)
Amerikaans schrijfster
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Sudoku

Een sudoku is een puzzel van 9 bij 9 vakjes, waarin een klein aantal cijfers al zijn ingevuld. Het is aan u om de overige vakjes ook in te vullen, waarbij aan de volgende drie
simpele regels dient te worden voldaan:
1. In elke rij moeten de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen;
2. In elke kolom moeten de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen;
3. In elk blok van 3 bij 3 moeten de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
De oplossing van de puzzel is het cijfer in het gekleurde vakje.
Succes!
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Secretariaat:
Nierpatiëntenvereniging St. Maarten
p/a VieCuri Medisch Centrum
t.a.v. Dialyse afdeling
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo

Nierpatiëntenvereniging
St. Maarten Venl e.o.

Aanmeldingsformulier lidmaatschap
Nierpatiëntenvereniging
Ik geef mij hierbij op als lid van de Nierpatiëntenvereniging St. Maarten Venlo.
Dhr./mevr.* ...................................................................................Voorletters .......................
Geboortedatum .....................................
Straat + nr. .........................................................................................................

Behandelingsvorm: predialyse - hemodialyse - capd - ccpd - anders*

Wenst uw partner lid te worden? Ja/nee *. Indien ja:
Dhr./ mevr.* ..................................................................................Voorletters ........................
Geboortedatum
.....................................

Handtekening ...............................

Datum aanmelding .....................................

*Doorhalen wat niet van toepassing is.

De kosten bedragen € 30,- per jaar per persoon. Als lid van Nierpatiëntenvereniging St. Maarten
Venlo bent u zonder meerkosten ook lid van de Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN).
U ontvangt tevens de verenigingsbladen Impuls en Wisselwerking.
Opsturen naar:
Secretariaat Nierpatiëntenvereniging St. Maarten Venlo
p/a VieCuri Medisch Centrum
t.a.v. de Dialyseafdeling Tegelseweg 210
5912 BL VENLO

Tel: 077-3205915 | Fax: 077-3206022 | Email: info@npvsintmaarten.nl
Rabobank: NL79RABO0143618385 | KvK Venlo: 40165352

Onze website:

www.npvsintmaarten.nl
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS en E-MAILADRESSEN
VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

077-3205555

Dialyseafdeling van 7.30 uur tot 20.00 uur		

077-3205915

Poli Nefrologie						077-3205555
Hoofd dialyseafdeling:
Dhr. Max Gaasbeek					077- 3205915
E-mail adres dialyseafdeling:				

diasec@viecuri.nl

Maatschappelijk werk:
Mw. Brigitte Reijnders					077-3205378
							breijnders@viecuri.nl
Mw. Anniek Roeven					077-3206118
							aroeven@viecuri.nl
Mw. Trudy Wijtenburg					077-3205578
							twijtenburg@viecuri.nl
Mw. Lieke van Heel					
077-3205393
							lvanheel@viecuri.nl

Diëtisten:					077-3206392 / 077-3206745
Mw. Lenie Klaassen					lklaassen@viecuri.nl
Mw. Diane Kuijpers					dkuijpers@viecuri.nl
Mw. Anique Steeghs					asteeghs@viecuri.nl
Mw. Fenny Woelkens					fwoelkens@viecuri.nl

Nierpatiëntenvereniging Sint Maarten Venlo is aangesloten bij de
landelijke Nierpatiëntenvereniging Nederland

Onze sponsoren:

Voorheen Multicopy Venlo - Parkstad

