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Spreuk v/d dag
“In het hart van elke winter zit
een trillende lente, en achter de
sluier van elke nacht zit een glimlachende dageraad.”
(Kahlil Gibran, Libanees-Amerikaans schrijver en kunstschilder
1883-1931 )
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Van de redactie
Voor u ligt weer een mooi exemplaar van Impuls. We hebben weer getracht om er
een mooie vrolijke Impuls van te maken. Fijn om te zien dat er ook een bijdrage van
de lezers bij is. We hopen dat dit nog vaker zal gebeuren.

Rectificatie
In het artikel dialyse in de Oekraïne dat in de vorige editie werd gepubliceerd zijn helaas twee namen verkeerd geplaatst.
Sandy en Maureen zijn de twee coördinatoren thuisdialyse die veel moeite hebben gedaan om deze trip
voor de heer Bierens mogelijk te maken en niet zijn zoon en schoondochter. Onze welgemeende excuses
hiervoor.

Help
Impuls is op zoek naar een nieuw enthousiast lid dat ons redactieteam komt versterken.
Wij zoeken een alleskunner die affiniteit heeft met schrijven, artikelen en informatie
verzamelen en interviews afnemen.
De redactie vergadert driemaal per jaar een middag en verwacht dat ons nieuwe lid per
editie een paar uurtjes aan het totale redactieproces wil besteden.
Interesse? Stuur zo snel mogelijk een mail naar May Verbeek,
email: redactie@npvsintmaarten.nl
LEZERSONDERZOEK IMPULS
In oktober 2018 hebben we een lezersonderzoek gehouden.
Dit is uitgewerkt door de heren Steph Linzen en Jos Nellen.
De deelname was 21%. Helaas geen grote respons, maar de redactie
bedankt iedereen die gereageerd heeft van harte.
Er werden diverse ideeën voorgesteld, waarmee we aan de slag kunnen.
Hieronder staan de resultaten vermeld. We mogen best trots zijn op de
hoge waardering!
Samenvatting resultaten enquête oktober 2018. Tussen haakjes het resultaat van 2009:
1. Met welk cijfer waardeert u Impuls als geheel?			
8,06 (8,07)
2. Met welk cijfer waardeert u onderstaande rubrieken van Impuls?
•
•
•
•
•
•
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Medisch toegelicht door onze nefrologen 		
Artikelen over orgaandonatie 				
Ervaringsverhalen van nierpatiënten 			
Artikelen over patiëntentevredenheidsonderzoeken
Terugblik verenigingsactiviteiten				
Diverse onderhoudende artikelen				
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8,11
7,69
8,14
7,43
7,88
7,97

(8,24)
(7,88)
(8,05)
(7,78)
(7,76)
(7,60)

Lente

Van Janina Skubisz
Stil, ik hoor een vogel zingen,
Een vogel, wat voor vogel zou het zijn?
Och, zijn naam is niet belangrijk,
Hij maakt mij blij, ik voel me fijn.
Stil, ik hoor een meisje lachen,
Een meisje, wie zou het zijn?
Och, haar naam is niet belangrijk,
Zij maakt mij blij, ik voel me fijn.
Stil, ik hoor de bomen ruisen,
Het klinkt zo mooi, hoor jij het ook?
Och, dat jij dat ruisen ook zo mooi vindt,
Het maakt mij blij, ik voel me fijn.
Kijk, zie jij ook die lentebloemen?
Al die kleuren, wat een feest!
Word jij daar ook zo blij van?
Zo blij ben ik lang niet meer geweest.
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Wat beweegt ons?
Van de redactie

Bewegen kan op allerlei manieren, met je lijf, maar ook met je geest. Maar ook wat beweegt je om iets
te doen? Waarom doe je iets? Wat houdt je jong en fris? Wij van de redactie hopen dat u door het lezen
van deze rubriek ook in beweging komt en ons laat weten wat u beweegt.
In dit nummer een interview met Jennie de Groot,
yoga en meditatielerares, acupuncturist en fysiotherapeut.

Kun je jezelf even voorstellen?
‘Ik ben Jennie de Groot, geboren in 1965 te Barneveld. Mijn passies zijn: mens, gezondheid, natuur en
cultuur. Sinds 1987 ben ik werkzaam als fysiotherapeut en een aantal jaren later ook als yogaleraar en
acupuncturist.
Na mijn studie fysiotherapie heb ik in verschillende landen gewerkt en ben daarna gaan reizen. Ik
houd van reizen en ben op deze manier in contact
gekomen met andere culturen en geneeswijzen. Met
name de Indiase cultuur, natuur en geneeskunst
trekt mij erg aan. Ik ben in boeddhistische kloosters
geweest, heb in de Himalaya gewandeld en verschillende culturen en levensvisies bestudeerd.
Wat mij in de oosterse geneeswijze aantrekt is de
holistische benadering van de mens en onze wereld.
Dit betekent dat alle processen in lichaam, geest
en wereld met elkaar verbonden zijn en als er een
geneeswijze toegepast wordt, altijd de gehele mens
wordt bekeken en niet alleen het lichaam of alleen
de geest.’
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Wat houdt yoga in?
‘Harmonie tussen lichaam en geest. Yoga is een
methode om in het dagelijks leven beter en meer in
balans te komen met jezelf en de wereld om je heen.
Yoga komt uit je hart, je leert via bewegen, ontspannen en ademen je diepere eigen kracht kennen. Ook
de natuur om je heen kan je hierbij ondersteunen.’
Er zijn veel verschillende vormen van yoga. Wat
is het verschil?
‘Verschillende vormen voor verschillende mensen.
Ieder mens heeft zo zijn eigen kwaliteiten en voorkeur en voelt zich aangetrokken tot een bepaalde
yogavorm. Zo is er een yogavorm die zich meer met
de energie en adem bezighoudt en op die manier
tot hetzelfde welzijn komt dan een andere vorm die
meer het intellect gebruikt. Hatha yoga daarentegen
is meer lichaamsgericht en gebruikt het lichaam als
instrument voor lichamelijk en geestelijk welzijn.
Dit zijn traditionele oude yogavormen. Deze vormen hebben allemaal hetzelfde doel, namelijk jezelf
stap voor stap in balans brengen, met meer harmonie in het leven staan en je diepere zijn ervaren.
Dit laatste is niet in woorden uit te leggen en leer je
ervaren.

april 2019

Daarnaast worden er ook nieuwe westerse yogavormen ontwikkeld die ook van toegevoegde waarde
zijn. Ze hebben veel overeenkomsten met de oude
tradities, maar ze zijn naar mijn idee wel minder
compleet.
Bij de integrale yoga in mijn lessen kunnen meerdere yogavormen worden gebruikt, waarbij de nadruk
ligt op hatha yoga. Er wordt gebruik gemaakt van
lichaamsoefeningen, ademhalingstechnieken, meditatie en ontspanningstechnieken die voornamelijk
uit de Indiase traditie (Swami Sivananda) stammen.
Gezonde voeding is in deze traditie een belangrijk
onderdeel voor de gezondheid en het welzijn. In de
yogalessen integreer ik ook mijn kennis en ervaring
als fysiotherapeut en acupuncturist, zodat ik de
lessen nog meer kan aanpassen aan wat de cursist
nodig heeft om tot balans en ontspanning te komen.
Een totale benadering van lichaam en geest.’

Wat doet yoga met je?
•
•
•
•
•
•
•
•

‘Yoga helpt je om de balans in lichaam en geest
te vinden.
Het geeft je meer energie.
Het ontspant je lichaam en je geest.
Yoga stimuleert het zelf genezend vermogen van
ieder mens en geeft meer inzichten in jezelf.
Je wordt er lichamelijk en geestelijk sterker en
flexibeler van.
Yoga helpt je weer in contact te komen met je
innerlijke kracht en geluksgevoel.
Je kunt door yoga makkelijker oude beperkende
patronen loslaten en nieuwe kwaliteiten in jezelf
ontwikkelen.
Yoga helpt je met het accepteren van jezelf.’
Kan iedereen met yoga aan de slag?
‘Ja, iedereen op zijn eigen niveau, jong oud, man
vrouw. Yoga omvat eigenlijk alles. Gezondheid
en welzijn voor iedereen. Met lichamelijke klachten kun je meedoen,
maar ook als je heel fit en sterk bent.
Als het goed is past de yogaleraar de
les aan, aan de groep die er op dat
moment is. Je kunt ook vervangende
oefeningen doen als iets niet goed
voor je voelt of gewoon even rusten.
Verder kun je ook een yogavorm
uitkiezen die bij je past, bijvoorbeeld
meer lichaamsgericht, meditatief gericht, gevoelsgericht of verstandelijk
gericht.’
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Wat levert het je op?
•
•
•
•
•
•
•
•

‘Een positief effect op de gezondheid.
Lichamelijk en geestelijk welzijn.
Vermindering van het geestelijk en lichamelijk
lijden.
In goede harmonie te leven met
jezelf en je omgeving.
Meer krachtig, energiek en flexibeler
lichaam.
Alles uit jezelf te halen.
In alle omstandigheden het geluk te
vinden.
Balans te brengen in je leven en je
omgeving in de praktijk van alle dag.’

Wat is jouw advies voor onze lezers die vaak chronisch ziek zijn en weinig energie hebben?
‘Advies is altijd persoonlijk en voor iedereen heeft
het iets andere nuances, maar de basisprincipes
blijven hetzelfde. Chronisch zieke patiënten met
weinig energie kunnen het beste beginnen met beoefening van ademhalingstechnieken - bijvoorbeeld
de ontspannende buikademhaling – en die opbouwen naar ademhalingstechnieken die meer energie
geven.
Beoefening van yoga nidra (uit de satyananda traditie) met behulp van een cd zou een manier kunnen
zijn in opbouw naar meer reserve-energie en om
beter om te kunnen gaan met de ziekte.
Daarbij lichamelijke oefeningen (asanas), die
energieblokkades kunnen opheffen en dan meer
weerstand, flexibiliteit en kracht geven. Ook meer
emotionele balans.
De juiste voeding aangepast aan de persoon en
ziekte is belangrijk.
Wandelen in de natuur, fietsen, met scootmobiel of
in de rolstoel.
Een meditatietechniek beginnen met een paar
minuten om tot rust te komen en zo ervaren dat je
meer bent dan lichaam en denken, hetgeen lastig in
woorden is te beschrijven.’
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Wilt u meer weten over deze rust en balans en energie brenger?
Kijk dan op de website:
http://www.integraleyoga.com
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Reclame op televisie, leuk of
niet
Column door Jos Nellen

Reclame op televisie! Leuk of niet leuk? Prima onderbreking van programma’s of ongewenste informatie,
die ongelegen komt? Zegen of noodzakelijk kwaad?
Je kunt er veel over zeggen en je kunt er van alles van
vinden!
Een goede kennis van mij had snel zijn oordeel klaar
over reclame op televisie, toen we het er samen over
hadden. Niet leuk, oordeelde hij zonder lang na te
denken. Want reclames gaan meestal over het goedkoopste en het beste. Er zit nooit een verhaal in! En
er komt veel reclame op televisie, vond hij. Veel en
vaak!
Ik moest hem wel een beetje gelijk geven. Al vind
ik het gek dat we met z’n allen toch zo veel naar
die reclame kijken. Komt dat omdat we er niet aan
ontkomen? Of nemen we televisiereclame voor lief?
Omdat het niet anders kan!
De vraag of er inderdaad geen reclames zijn, waar
een verhaal in zit hield me toch een beetje bezig.
Want die zijn er af en toe wel, denk ik! Reclames
die je aandacht trekken, waar je naar moet blijven
kijken! Om te weten hoe het af loopt!

Het liedje vertelt het verhaal van iemand die, aan de
hand van een oude ansichtkaart en zijn herinneringen, mijmert over zijn geboortedorp. Het dorp is niet
meer het groene boerendorp van vroeger. Hij herinnert zich hoe hij als kind de hoge bomen zag staan,
langs het tuinpad van zijn vader. Onwrikbaar en voor
eeuwig! Nu blijkt dat hij zich heeft vergist, de hoge
bomen zijn verdwenen! Maar hij heeft een excuus:
ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit
voorbij zou gaan!
Gebleven zijn de ansichtkaart en zijn herinneringen.
En terwijl hij als kind echt heel zeker wist dat het
nooit voorbij zou gaan, is het dus tóch voorbij gegaan! Maar ook hier heeft hij een excuus: toen was ik
een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij
zou gaan? Niets is voor eeuwig! Ook hoge bomen
niet!

Neem nou in december de reclame voor de
oudejaarsloterij met het lelijke hondje Frekkel
in de hoofdrol. Frekkel loopt weg bij zijn baasje.
Gelukkig wordt hij snel teruggevonden en bij zijn
baasje terug bezorgd. Die is zo blij en dankbaar
dat hij het lelijke hondje weer terug heeft, dat
hij spontaan zijn oudejaars lot als beloning aan
de vinder geeft. Waarmee hij zelf de winst in de
oudejaarsloterij meteen kan vergeten! Maar dat
vindt hij niet erg, als hij Frekkel maar weer terug
heeft!
Toch reclames met een klein verhaal dus! De meeste
Of neem de reclame van een energiebedrijf over de
reclames zijn echter vaak oppervlakkig van inhoud.
omschakeling naar schone en duurzame energie. Om En uiteindelijk kwam ik toch tot de conclusie dat ik
die verandering te benadrukken was in deze reclame mijn goede kennis niet een beetje, maar volmondig
het bekende liedje Het Dorp te horen, destijds gezon- gelijk moest geven: er komt inderdaad veel reclame
gen door Wim Sonneveld.
op televisie. Veel en vaak!
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Pillen penarie
Door Dr. Marc Hermans

Dialysepatiënten behoren tot de groep patiënten
met de hoogste pilconsumptie. De pillen moeten u helpen uw ziekte te bestrijden en hiermee
het leven aangenamer te maken. Een deel van de
pillen slikt u ter voorkoming van complicaties
en uiteindelijk hoopt u dan ook langer te leven.
Maar wat als de pillen niet leverbaar zijn of u een
alternatieve tablet krijgt omdat uw eerder medicijn te duur was of een tablet ineens in een slecht
daglicht komt. Durft u uw tabletten nog wel te
slikken? Kunt u de apotheker nog wel vertrouwen?
Persoonlijk kan ik u mededelen dat ik de afgelopen
jaren ook wel grijze haren heb gekregen van de vele
wijzigingen die op u, maar ook op de voorschrijver
zijn afgekomen. Het is al lang niet meer zo dat wat
de dokter voorschrijft ook geleverd wordt aan de
patiënt. Soms is dat helemaal niet erg. We moeten nu eenmaal op de kleintjes letten en als er een
goedkoper, veilig en net zo goed alternatief is, dan
vinden we dat natuurlijk allemaal prima.
Merktabletten, officieel spécialité genaamd, zijn
vaak erg duur ten opzichte van een merkloos (generiek) middel. Zo’n middel wordt pas op de markt
toegelaten na uitgebreid onderzoek en het mag in
werking maar 10% verschillen van het origineel. We
hebben in Nederland al veel geld met dit zogenaamde preferentiebeleid gespaard. Dat is een goede
zaak want producenten vragen soms exorbitante
prijzen voor hun pillen. Helaas willen Nederlanders
vaak voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en
dan wordt een toch al goedkoop, merkloos tabletje vervangen door een nog goedkoper merkloos
middel. Als voorschrijver heb ik hier geen weet van
en dit wordt gewoon door de zorgverzekeraar met
de apotheek afgesproken. Doet deze niet wat de
zorgverzekeraar vraagt dan wordt hij gekort. Wat
betekent deze handelwijze voor u?
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U hebt eindelijk helder waar dat gele tabletje voor is
en dan krijgt u ineens een wit tabletje en dan weer
een kleinere roze. Al deze wisselingen zijn niet goed
voor de therapietrouw, maar daar hebben verzekeraars geen oog voor. Eveneens begrijpen verzekeraars niet dat het ene tabletje het andere niet is.
Hoewel de werking dan wel niet veel zal verschillen
kunnen de bijwerkingen wel degelijk anders zijn. U
moet dan weer naar de apotheek die u vervolgens
weer naar de voorschrijver stuurt. Ik mag dan weer
een recept met medische noodzaak erop maken en
hoop dat u alsnog uw vertrouwde geneesmiddel
krijgt. Een ander probleem is dat goedkoop ook wel
duurkoop kan zijn.
Recent zijn vele merkloze varianten van valsartan (een bloeddruktablet) van de markt gehaald
omdat een uit China afkomstige hulpstof kankerverwekkend bleek te zijn. Nu moest je wel kilo’s
tabletten slikken om een risico te lopen, maar toch.
Geregeld kan u ook lezen over tabletten die niet
leverbaar zijn. Raar toch hoor ik u denken, zo’n
welvarend land en er is zelfs een veel gebruikte
anticonceptiepil niet leverbaar. Nou ja, hij was hier
niet leverbaar….. maar wel in België. Hoe dat kan?
De anticonceptiepil was inderdaad slecht op de
internationale markt te krijgen, maar als een handelaar de krappe voorraad moet verdelen, dan staat
degene die het minste betaalt uiteraard niet voor in
de rij.
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Bijwerkingen na pilverandering zijn zeker mogelijk
maar bij pilverandering is er ook sprake van een
typisch menselijk trekje. Uit onderzoek is gebleken
dat mensen veel minder bijwerkingen ervaren als
de vervangende pil lijkt op de vertrouwde pil. In
Amerika worden daarom look alike pillen ruimer
vergoed.

Een laatste door mij aan te snijden onderwerp van
de pillen penarie is het vreemde vergoedingssysteem van verschillende tabletten. Mensen die op dit
moment iedere dag een vitamine D tabletje slikken,
een tekort leidt tot botontkalking en verhoogde
kans op botbreuken, worden de komende weken
geconfronteerd met het feit dat hun tabletten niet
meer worden vergoed. Het is echter niet zo dat
vitamine D helemaal niet meer wordt vergoed. Alle
hoge doseringen zoals de maandelijkse vitamine D
toediening die u als dialysepatiënt krijgt blijven wel
vergoed. U mag nog een keer raden…. patiënt krijgt
het niet vergoed, apotheek neemt contact op met de
voorschrijver en dan pas ik de dosis weer aan. Wat
is nu de winst?

Als u na al dit gedoe eindelijk een geschikte pil hebt
die u goed verdraagt, dan kan er alsnog onrust
ontstaan. Wat dacht u van de ophef die onlangs
is ontstaan omdat een van de meest gebruikte
bloeddrukverlagende medicijnen, namelijk hydrochloorthiazide, in verband wordt gebracht met
een verhoogde kans op huidkanker. Uit Deens
onderzoek is gebleken dat patiënten die hydrochloorthiazide gebruiken een licht verhoogde
Laat ik dit stukje toch vooral positief beëindigen.
kans hebben op het ontwikkelen van huidkanker.
De afgelopen eeuwen hebben we met nieuwe meHydrochloorthiazide maakt de huid gevoeliger
dicatie veel bereikt. Wat het mes is voor de chirurg
voor zonlicht en hierdoor kan eerder huidkanker
zijn de tabletten voor de internist. Veel operaties
optreden. Het gaat om de minder gevaarlijke vorm
zijn al helemaal niet meer nodig dankzij tabletten.
van huidkanker en niet om het gevaarlijke en soms
Hoeveel patiënten kent u nog die een maagoperatie
dodelijke melanoom. Direct stoppen met deze mid- moeten ondergaan vanwege een maagzweer? Ook
delen is echter niet nodig en ook niet goed omdat
een galblaasontsteking en zelfs blinde darmontstehet middel bij mensen met hoge bloeddruk ook de
kingen kunnen tegenwoordig vaak met antibiotica
kans op een hart- of herseninfarct verlaagt. Verstan- worden behandeld.
dig zonnen en doorgaan met de tablet is daarom
U moet als patiënt kunnen vertrouwen op de
vaak beter dan staken.
deskundigheid van de dokter, de veiligheid van een
medicijn, de service en kennis van de apotheek en
de levergarantie door overheid en zorgverzekeraars.
Vaak gaat het goed, maar soms hapert het systeem.
Als er problemen zijn met uw medicatie is het belangrijk contact op te nemen met uw arts. Ook bij
twijfels over veiligheid, mogelijke bijwerkingen en
andere vragen kunt u bij uw arts terecht. Het polibezoek is bij uitstek het moment om de medicatie
nog eens tegen het licht te houden.

Goede therapietrouw is belangrijk bij het slagen van
een behandeling. Zonder vertrouwen is er echter
geen therapietrouw mogelijk. Ik hoop dat de overheid en de zorgverzekeraars dit ook gaan inzien en
ook eens denken aan het aloude gezegde: goedkoop
is duurkoop.
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Wijziging in de Wet maatschappelijk
ondersteuning (Wmo)
Via deze weg willen wij, medisch maatschappelijk
werkers van de dialyseafdeling, u op de hoogte
brengen van een wijziging binnen de Wmo (Wet
maatschappelijk ondersteuning) bij de gemeenten.
Wat is de Wmo?
De Wmo wordt uitgevoerd door gemeenten en
heeft als doel om mensen zo lang mogelijk thuis te
laten wonen en zelfstandig deel te laten nemen aan
de samenleving. Om dit te bewerkstelligen kan de
hulpbehoevende burger via de gemeente voorzieningen aanvragen zoals huishoudelijke hulp, een
traplift of een scootmobiel.
Bij het aanvragen van ondersteuning via de Wmo
werd vóór 1 januari 2019 de eigen bijdrage berekend aan de hand van:
• het inkomen van de aanvrager en zijn/haar
partner;
• het vermogen van de aanvrager en zijn/haar
partner;
• de hoeveelheid en soort voorzieningen die worden verstrekt.
De nieuwe regeling
De eigen bijdrage die mensen moeten betalen voor
gebruik van voorzieningen uit de Wmo is sinds
1 januari 2019 voor iedereen gelijk; inkomen en vermogen spelen geen rol meer in de berekening voor
de eigen bijdrage.
Het nieuwe tarief bedraagt maximaal € 17,50 per
vier weken, ongeacht het soort of de hoeveelheid
voorzieningen waarvan gebruik wordt gemaakt.
Mocht u voor een lager bedrag dan € 17,50 per
maand aan voorzieningen gebruiken, dan betaalt u
alleen dat bedrag.

10

Maatwerkvoorzieningen versus algemene voorzieningen
Let op: het gaat bij de nieuwe eigen bijdrage vooralsnog alleen om de maatwerkvoorzieningen, voor
algemene voorzieningen kan nog wel een losse
bijdrage worden gerekend.
Het verschil tussen deze voorzieningen is als volgt:
•

•

Een algemene voorziening is voor iedere inwoner van de gemeente beschikbaar, bijvoorbeeld
een maaltijdservice, boodschappenservicedienst
of activiteiten in een buurthuis.
Een maatwerkvoorziening is hulp voor u persoonlijk, wanneer algemene voorzieningen niet
voldoende zijn. Hierbij kan men denken aan individuele begeleiding, een vervoersvoorziening
of een aanpassing aan uw huis. Een maatwerkvoorziening krijgt u alleen na een onderzoek
door uw gemeente. Dat is meestal een gesprek
om vast te stellen welke ondersteuning u nodig
heeft. Hulp bij het huishouden is hierbij niet
eenduidig ingedeeld, in sommige gemeenten is
het een algemene voorziening, bij andere valt
het onder maatwerkvoorziening.

Informeer bij uw gemeente of bij uw medisch maatschappelijk werker hoe dit in uw geval geregeld is.
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Uitzonderingen:
•
•
•
•
•
•
•

Wanneer u al een bijdrage betaalt voor opvang,
beschermd wonen of zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) binnen het huishouden.
Gezamenlijke huishoudens, waarin minstens
één iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft
bereikt, betalen geen eigen bijdrage.
Voor een rolstoel betaalt u geen eigen bijdrage.
Voor een woningaanpassing voor een minderjarige cliënt betaalt u geen eigen bijdrage.
Voor een financiële tegemoetkoming in verband
met verhuizen betaalt u geen eigen bijdrage.
Voor automatische deuropeners in een gemeenschappelijke ruimte betaalt u geen eigen bijdrage.
De gemeente kan sommige inwoners in uitzonderlijke situaties vrijstellen van de eigen bijdrage.

Bij vragen over de Wmo of de voorzieningen die
kunnen worden aangevraagd, evenals ondersteuning bij de aanvraag van voorzieningen, kunt u
terecht bij uw medisch maatschappelijk werker.
Tevens kunt u voor meer informatie kijken op de
website van uw gemeente of op https://www.hetcak.
nl/regelingen/wet-maatschappelijke-ondersteuning
Niki van Daal 			
Trudy Wijtenburg		
Lieke van Heel 		

077 – 320 5378
077 – 320 5578
077 – 320 5393

Lentefeest
Enkele onverwachte stralen
Dringen via mijn raam binnen
Het veegt gedroogde tranen van
Een koorts en koude rillingen weg.
Stilletjes doorboorde dit licht
Het hart ook, zodat ik de eerste
Verschijnselen van nieuwe periode
Proef, gevuld met geluk en vreugde.
Zwarte bladzijde uit mijn leven
Wordt omgeslagen, van nu af aan
Gekleurd met fris groen gras, oranje
Geel van wakende zon en pasteltinten.
Wat heb ik het gelukkig en goed
Dat ik dit allemaal kan meemaken:
Een mysterieuze en sfeervolle natuur
Met opgewekte klanken; echt lentefeest.
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Verslag 37e Algemene Ledenvergadering
Nierpatiëntenvereniging St. Maarten Venlo
op 9 december 2018
door Wies Bergs, secretaris
Opening
Onze voorzitter René Hazebroek opent de vergadering en heet alle leden en alle aanwezige zorgverleners van harte welkom. Helaas is de opkomst lager
dan voorgaande jaren.
Hij vraagt een minuut stilte voor alle leden die ons
in het afgelopen jaar zijn ontvallen.
Annie Reinders draagt een mooi gedicht voor over
licht en warmte.
De vergadering gaat akkoord met de agenda waarbij
als eerste onze jubilarissen worden gehuldigd.
Mededelingen
Aan de heer en mevrouw Wijnen-Tillemans wordt
een zilveren niertje uitgereikt vanwege hun 25-jarig
lidmaatschap van onze vereniging. Ook de heer
Gubbels uit Horst is reeds 25 jaar lid. Aangezien
deze jubilaris niet aanwezig is, zal het zilveren
niertje alsnog op gepaste wijze aan hem worden
uitgereikt.

De heer Jos Nellen wordt benoemd tot erelid van
onze vereniging wegens zijn vele en jarenlange verdiensten. Vanaf 2003 tot heden is Jos actief geweest
en heeft hij diverse functies bekleed, zoals bestuurslid, secretaris en redactielid van Impuls. Het bestuur
is hem daarvoor zeer erkentelijk en onze voorzitter
heeft hem een mooi zilveren insigne opgespeld met
het logo van onze vereniging en uiteraard een bloemetje voor zijn echtgenote.
Bestuursaangelegenheden
Wies Bergs is dit jaar als bestuurslid aftredend en
stelt zich herkiesbaar. De ledenvergadering heeft
geen bezwaar tegen haar herbenoeming.
Liesbeth Litjens geeft te kennen om persoonlijke
redenen niet verder te willen als bestuurslid. Zij
zal zich na uittreding uit het bestuur echter blijven
inzetten voor onze vereniging. Ook hebben wij in
mei 2018 tijdens de bestuursvergadering afscheid
genomen van Rob Mijdema.
Vanwege het afscheid van twee van onze bestuursleden ontstaat hierdoor een vacature. Onze voorzitter
roept belangstellenden op om geheel vrijblijvend
eens een kijkje te komen nemen op een van onze
bestuursvergaderingen.
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Notulen ALV 2017
De eerder in Impuls van april 2018 geplaatste
notulen van de Algemene Ledenvergadering 2017
worden door de vergadering goedgekeurd.
Jaarverslag 2018
Dit jaarverslag werd door de vergadering goedgekeurd.
Jaarrekening 2018 en begroting 2019
Penningmeester Ruud Bergs geeft een korte toelichting bij deze documenten.
De inkomsten en uitgaven zijn in grote lijnen als
begroot. Op de vraag waarom de subsidie van de
Nierstichting hoger is dan in 2017 legt de penningmeester uit dat de toekenning van de subsidie is
gewijzigd en niet meer afhankelijk is van alleen het
aantal dialysepatiënten doch tevens van het aantal
leden van een vereniging en een aantal kerntaken,
waaraan moet worden voldaan.
Daar het jaar 2018 is afgesloten met een positief
saldo van 3.069 euro volgt de vraag vanuit de vergadering of het niet mogelijk is de eigen bijdrage
voor activiteiten iets te verlagen.
Onze voorzitter doet vooralsnog geen toezeggingen, maar geeft wel aan dat er binnen de vereniging
sociale voorzieningen bestaan die, indien de kosten
een bezwaar zijn, voor eenieder de mogelijkheid
bieden om aan alle activiteiten te kunnen deelnemen. Dit kan op vertrouwelijke basis in overleg met
het medisch maatschappelijk werk.
De vergadering gaat akkoord met de jaarrekening
en de begroting.
Vermeld dient nog te worden dat in 2018 675 euro
aan donaties is ontvangen.
Kascontrolecommissie
Namens de kascontrolecommissie doet de heer
Wim Schoeber verslag van de bevindingen. De
commissie heeft alles in orde bevonden en complimenteert de penningmeester met de duidelijke
verslaglegging. De kascontrolecommissie 2019 zal
bestaan uit mevrouw Toos Leijsten en mevrouw
Tineke Heldens.
De vergadering verleent de penningmeester decharge voor het gevoerde beleid.

Jaarverslag activiteiten 2017/2018 door May Hendriks en Willemien Janssen
10 december 2017 werd de jaarvergadering gehouden bij zaal Niens in Maasbree met aansluitend
een kerstdiner in een sfeervol aangeklede zaal.
Tijdens het diner werden we muzikaal verrast door
troubadour Math Craenmehr.
12 december 2017 werd de kerstworkshop gehouden
in het havencafé van Piet en Liesbeth in Wanssum.
Zoals ieder jaar weer werden we gastvrij ontvangen met koffie/thee, kerstkransjes en kerstbonbons.
Een warm ontvangst! Onder leiding van bloemiste
Gemma werden weer mooie kerststukken gemaakt.
Rond de klok van vier ging iedereen tevreden naar
huis met een mooi kerststuk.
8 maart 2018 World Kidney Day staat ieder jaar op
de 2e donderdag in maart op het programma. Dit
jaar werd gekozen voor een gezellige middag bij
Herberg meet, eat, sleep in Hegelsom met muziek en
een hapje.
10 juni 2018 tijd voor een actieve middag! Deze
middag met 49 deelnemers vond plaats bij de Oda
Hoeve in Kessel. Er werd koffie met vlaai aangeboden, muziek door Ton Geurts en een barbecue.
9 september 2018 de dagtocht ging per touringcar
naar de Belgische Ardennen, met koffietafel en
diner bij de Wilhelminatoren in Vaals.
31 oktober 2018 themabijeenkomst bloeduitslagen
en thuishemodialyse. Dr. van Kuijk gaf een duidelijke uitleg over bloeduitslagen en menigeen was
onder de indruk van de getoonde opnames van de
thuisdialyse.
Het ontmoetingscafé vindt afwisselend plaats op
een woensdag of donderdag om alle dialysepatiënten de kans te geven deze middagen te bezoeken.
De datums voor 2019 worden bekend gemaakt in
Impuls en op alle uitnodigingen van overige activiteiten. Het 1e kopje koffie is gratis.
Iedereen, ook kennissen of familie zijn uitgenodigd
om deel te nemen aan deze gezellige middagen in
Boscafé het Maasdal in Horst.
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Planning activiteiten 2019

Rondvraag

Annie Reinders presenteert namens de werkgroep
activiteiten de planning voor 2019.

Gert Jacobs stelt de vraag hoe onze NPV omgaat
met de nieuwe privacyrichtlijnen (AVG). Onze
voorzitter verzekert hem dat wij ons zorgvuldig
houden aan de regels met betrekking tot deze wet.
De richtlijnen zijn vermeld op onze website en
met de drukker van Impuls is een overeenkomst
gesloten. Alle persoonsgegevens worden beveiligd
verstuurd.
Gert bedankt namens de vergadering het bestuur
voor al hun werkzaamheden. Hij merkt nog op dat
het vermogen van de vereniging op de spaarrekening weinig rendeert, maar dat er geen wenselijke
alternatieven zijn.

World Kidney Day: 14 maart 2019, Wereld Nieren
Dag staat in het teken van bewustwording. Bewustwording van het belang van goede nieren en de
behandeling van nierziekten. Programma volgt nog.
Actieve dag: zal plaatsvinden op 9 juni 2019. Het
wordt een dag met een boottocht.
Dagtocht: 8 september 2019. We gaan dit jaar weer
een uitstapje maken met de bus en ter afsluiting een
heerlijk diner.
Thema-avond: in oktober of november zal weer een
thema-avond worden verzorgd door een van onze
nefrologen in het auditorium van VieCuri.
Kerstworkshop: bij voldoende deelname zal deze
plaats vinden op 10 december 2019.
Jaarvergadering en kerstdiner: zondag 8 of 15 december 2019.
Voor alle activiteiten worden persoonlijke uitnodigingen verstuurd.
Inloopcafé: zal vijfmaal per jaar plaatsvinden in Boscafé het Maasdal in Horst.
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Bij de thema-avond in oktober blijkt dat het geluid
niet optimaal was. Hieraan zal een volgende keer
aandacht worden geschonken.
Namens de redactie van Impuls doet May Verbeek
een dringende oproep aan mensen die het leuk
vinden mee te werken aan de samenstelling van ons
verenigingsblad, dat 3x per jaar verschijnt.
De voorzitter bedankt alle vrijwilligers, het personeel van de dialyseafdeling en de ondersteuning van
de dialyse, met name Max Gaasbeek.
Ook een bedankje voor Leon en Bella voor het versturen van de wenskaarten en Eva voor het bijhouden van onze website.
Hierna worden alle aanwezigen bedankt, een GELUKKIG en GEZOND 2019 gewenst en uitgenodigd deel te nemen aan het kerstdiner.
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In memoriam
Op 23 februari jl. kregen wij het verschrikkelijke
bericht dat Bella Gubbels is overleden. Zij mocht
maar 66 jaar worden.
Bella was iemand die veel voor onze vereniging
heeft gedaan.
U hebt allemaal met de verjaardag een prachtige
kaart gekregen van nierpatiëntenvereniging Sint
Maarten. Bella zorgde samen met haar man Leon
ervoor, dat deze kaart op de feestelijke dag bij u in
de bus viel.
Ook met kerst werden we altijd verblijd met een
mooie kerstkaart.
De redactie van Impuls kon altijd rekenen op een
goede lijst om de leden ons verenigingsblad te
kunnen sturen.
Bella en Leon hebben dit samen jarenlang gedaan.
We zijn Bella daar ontzettend dankbaar voor.
We wensen Leon, de kinderen en kleinkinderen en
hun familie veel sterkte om dit verlies een plekje in
hun leven te kunnen geven.
Het bestuur en de redactie van Impuls
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Het drukke leven van
Andre Zegers
Door Jackie Dennemans

Het weerzien met mijn neef Andre was vrolijk.
Vele jaren hadden we elkaar niet meer gesproken,
tot ik een berichtje kreeg van de redactie met de
vraag of ik hem wilde bezoeken op de dialyseafdeling in Venray.

Andre heeft het syndroom van Alport geërfd van
zijn moederskant. Het is een nieraandoening die
overerfbaar is via het X-chromosoom en zorgt dat
er eiwitten en bloedcellen door de nierfilters lekken.
Die komen vervolgens in de urine terecht. Zo verliest het lichaam belangrijke stoffen en
blijven er steeds meer afvalstoffen achter
in het bloed.
In het verleden bezat Andre een bakkerij in Gennep, dit was zijn lust en zijn
leven. Maar door hartproblemen en een
operatie met vier omleidingen moest hij
stoppen met bakken. Stilzitten zit echter
niet in zijn aard en Andre begon daarna
een kinderkledingzaak. Toen dit ook te
arbeidsintensief bleek, is hij een damesmodezaak begonnen.

Al fietsend ligt Andre in zijn stoel, ondertussen tv
kijkend. Zo krijgt hij zijn drie uur durende dialyse
heel goed om. Nee, hij komt juist tijd tekort, zegt hij.
Want hij wil ook nog slapen tijdens de dialyse. Maar
het fietsen is ook belangrijk, want bewegen doet
hem goed.
Andre Zegers woont in hartje Gennep en gaat drie
keer per week met de taxi naar de hemodialyse in
Venray. Dat doet hij al sinds drie jaar. Eerst is hij
begonnen met buikdialyse, maar door ontsteking
van het buikvlies moest hij daarmee stoppen. Nu is
hij ook heel tevreden en is naar eigen zeggen nog
nooit met tegenzin naar het ziekenhuis gegaan om
zijn nieren te spoelen en hij benadrukt dat dat misschien ook wel komt omdat het verplegend personeel zo aardig en kundig is.
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Al toen hij nog bakker was bedacht hij
dat wanneer hij later ooit vrijwilligerswerk zou gaan doen, hij tussen de mensen wilde
werken. En dat doet hij ook. Al vijftien jaar werkt
hij vrijwillig als beheerder in het gemeenschapshuis
van Heijen en dit werk bestaat onder andere uit
taken verdelen, poetsen, vergaderen, koffie zetten,
geld tellen enzovoorts.
Daarnaast werkt hij ook nog als vrijwilliger bij
Sociom, een jongerencentrum in Boxmeer, waar hij
jongeren van acht tot twaalf jaar bezighoudt met
spellen, voetballen en dergelijke. Ook normen en
waarden probeert hij ze bij te brengen want er zit
van alles tussen, aldus Andre.
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Al met al een druk leven, want als hij om elf uur
klaar is met dialyseren moet hij snel eten om op tijd
in het gemeenschapshuis van Heijen te zijn, waarna hij om kwart voor drie weer in Boxmeer aan de
slag moet! Zo gaat er geen dag voorbij dat hij niks
te doen heeft, soms is hij bezig tot wel half twaalf ’s
avonds, maar altijd met plezier. Al het werk geeft
hem veel voldoening. Alleen op vrijdagmiddag
heeft Andre vrij. Dan is er tijd voor zijn dochters en
de twee kleinkinderen.
Nu wacht hij nog op een donornier, elk moment
kan er een telefoontje komen van de nefroloog met
het grote nieuws dat er een nier voor hem beschikbaar is.
Spannende tijden dus voor Andre!
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De pen van...

Ida Knops

Ik kreeg de pen van Cindy, dank je wel Cindy.
Ik ben Ida Knops en werk op de dialyse sinds 1991,
dat wordt dit jaar dus 28 jaar. Mijn carrière in het
ziekenhuis begon iets eerder, in 1982 in het Sint Joseph Ziekenhuis, 37 jaar geleden alweer. Ik ben daar
begonnen met de inservice opleiding tot verpleegkundige. Van 1986 tot 1991 heb ik op de chirurgische afdeling gewerkt. In 1991 ben ik overgestapt
naar de dialyse en begon ik aan de dialyseopleiding
in Nijmegen.
Sint Joseph werd Sint Maartensgasthuis en Sint
Maartensgasthuis werd VieCuri. De dialyse verhuisde van de begane grond naar K6, er was een vakantiecentrum op Klein Vink in Arcen en er kwam een
dependance in Venray. We gingen dialyseren bij de
mensen thuis en nog steeds is de thuisdialyse volop
in ontwikkeling. De komst van nieuwe technieken
en machines, het gaat zo snel dat het soms amper bij te houden is. De volgende uitdaging die ik
hoop mee te maken is de verhuizing naar alweer
een nieuwe dialyseafdeling in 2020. Volgens mij is
geen enkele discipline zo in beweging als de dialyse
door de jaren heen. Het is mooi om hieraan mee te
kunnen werken.

Bente woont tijdelijk weer thuis na een jaar in
Glasgow gewoond te hebben. Zij studeert Engelse
taal en cultuur aan de UVA. Dit is haar laatste jaar
in Amsterdam en daarna hoopt ze een tweejarige
master in Oslo te gaan doen. Dan moeten we haar
dus weer missen. Wel hebben we dan weer een leuk
reisdoel erbij!
Ik ben 30 jaar getrouwd met Ralph, hij is fysiothera- Sten, de jongste, studeert economie en bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit en is dolgelukpeut, we wonen in Venlo en we hebben drie kindekig dat hij sinds kort een kamer in Nijmegen heeft
ren, twee jongens en een meisje.
gevonden. Hij geniet nu volop van zijn vrijheid en
Jord van 24, Bente van 22 en Sten van 19 jaar. Alle
van het studentenleven. Hij komt nog elk weekend
drie zijn ze eigenlijk het huis uit.
naar huis om een zakcentje te verdienen bij DomiDe oudste, Jord, studeert geneeskunde in Groningen, als 17-jarig menneke vertrok hij naar die verre no’s Pizza.
stad. Inmiddels zijn laatste jaar daar en hij kan niet Gelukkig vinden ze het nog leuk om naar Venlo te
komen, zoals met de Vastelaovend waar Jord zijn
wachten om weer naar het zuiden af te dalen. Hij
Groningse vrienden hier in Venlo leert hoe ze echt
hoopt in Nijmegen te gaan werken, wonen en een
feest moeten vieren. Ik zorg dat er wat lekkers en
specialisatie te kiezen. Voor hem dus geen buitengezonds te eten is, want ergens heb ik toch altijd het
land.
gevoel dat ik ze een vitamine boost moet toedienen.
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Wat ook fijn is, is dat ze een wasmachine hebben,
dus geen was mee naar huis, heerlijk! We zijn trots
op onze kinderen, het zijn alle drie mooie mensen.
Zelf combineer ik mijn werk op de dialyse, 24 uur
per week, met mijn hobby’s.
Ik heb veel gedaan, van hardlopen tot tennis en
van lezen tot handwerken. Dat alles kwam vier
jaar geleden op een lager pitje te staan door een
nieuwe liefde in ons leven, onze hond Mick. Mick
is een Ierse Setter Red and White. Het opvoeden
van een pup kost veel tijd en energie maar je krijgt
er onvoorwaardelijke liefde voor terug. Toen Mick
twee was werd het tijd voor een tweede hond, want
wat is leuker dan één Ierse Setter? Juist, twee Ierse
Setters! Zo kwam Floyd in ons leven. Weer een pup,
weer terug bij af, maar o zo leuk!

Elke dag gaan we naar de hei voor een lange wandeling, heerlijk, soms zelfs twee keer per dag. Je
zou bijna kunnen zeggen dat als ik niet op de hei
ben dan werk ik en als ik niet werk dan ben ik op
de hei.
Gelukkig vind ik mijn werk ook nog steeds heel
erg leuk.
Elke dag is anders en elke dag zijn er nieuwe uitdagingen. Mijn werkzaamheden voor de shuntwerkgroep en het samenwerken met een fijn team van
collega’s dragen hieraan bij, evenals niet te vergeten jullie, de bijzondere patiëntengroep voor wie ik
mag zorgen.
Hier haal ik voldoening uit. Ik hoop dit nog lang,
zeker twaalf jaar, te mogen blijven doen.

Ralph en ik genieten elke dag van
hun aanwezigheid. Het is dan
ook een prachtig tweespan, Mick
de kleine rood-witte en Floyd de
grote rode setter. In onze straat
stelen ze de show door voor het
raam op de vensterbank te slapen
in de zon of gewoon te loeren
naar alles wat er voorbijkomt.

Na deze oude rot in het vak tijd voor een jong bleumke,
ik geef de pen aan Marloes Boogers.
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De hobby van...
Van de redactie

Ben Winants

Ben Winants uit Venray verveelt zich geen moment.
Twee keer per week gaat hij naar Senior Service in
Venray. Senior Service is een vereniging waar ouderen zich bezig kunnen houden met onder andere
schilderen, knutselen, ijzer en glas bewerken, lassen
of timmeren. Ben geeft daar schilderles en neemt
zelf ook deel aan het lassen en houtbewerken.
Ben werd begin 2017 plotseling ziek en het bleek
dat hij lijdt aan het syndroom van Goodpasture/
Anti-GBM nefritis. Dit is een zeldzame auto-immuunziekte waarbij ernstige en acute ontstekingen
ontstaan in de nierfilters. Ook de longen kunnen
ernstig worden aangetast, maar daar heeft Ben
gelukkig geen last van. Wel moet hij drie keer
per week dialyseren en dat doet hij thuis met een
verpleegkundige aan zijn zijde, die alles in goede
banen leidt.

Eén van Bens schilderijen
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Dat Ben vele interesses heeft blijkt wel uit alles wat
Vroeger brouwde hij ook zelf bier. In het jaar 2000
hij gedaan heeft en nog steeds doet. Van jongs af
is hij tot beste amateur bierbrouwer van Nederland
aan al kluste Ben met zijn broer aan brommers en
gekozen. Nu is Ben alleen nog liefhebber van het
motors. Het verzamelen en reviseren van stationaire bier drinken, zoals hij zelf zegt. Zijn vrouw Pauline
motoren die op diesel of benzine lopen is een grote die in 2013 helaas overleden is, was likeurmaker.
hobby. Deze werden vroeger onder andere gebruikt
om pompen aan te drijven en om graan en mais te
Op het moment schildert Ben veel en twee leerlinmalen. In zijn garage staan een aantal stationaire
gen komen eenmaal per week bij hem thuis schilmotortjes, twee stoommachientjes en één hetelucht- deren. In de woonkamer heeft hij een mooi geschilmotor. Ook heeft hij nog een zeldzaam viertakt
derd portret van zijn vrouw hangen en met trots
benzinemotortje van voor de oorlog staan en een
laat hij een foto van zijn zes kleinkinderen zien.
stoommachine op gas gestookt, die water verhit en
Ook een mooie hobby.
machines kan aandrijven. Vroeger ging hij daarmee
naar beurzen, onder andere in Panningen om machines te kopen en verkopen en te showen. Het is
een goede tegenhanger voor het psychische beroep dat
ik vroeger had, aldus Ben. Hij was in zijn werkzame
leven namelijk sociaal psychiatrisch verpleegkundige en kon met het klussen zijn geest ontspannen.
Hoewel Ben gestopt is met het verzamelen van de
motortjes, gaat hij nog wel af en toe naar shows om
zijn spullen te laten zien. Hij krijgt dan hulp om de
zware pompen, generators en motortjes te versjouwen, want dat kan hij zelf niet meer goed door zijn
ziekte.
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Belasting:
doe aangifte inkomstenbelasting

Van de redactie

Op de site www.nieren.nl vindt u van alles over het
invullen van de belastingaangifte. We hebben een
bladzijde hier voor u weergegeven.
Sociaal raadsvrouw NVN, Saba Ziani, draagt als
deskundige bij aan betrouwbare informatie op
nieren.nl
Een chronische ziekte brengt extra kosten met zich
mee. Een deel daarvan is terug te vragen bij de
belasting (belastingaftrek). En u komt mogelijk in
aanmerking voor inkomensondersteuning, als uw
inkomsten dalen door ziekte. Doe daarom aangifte
inkomstenbelasting.
Soms zijn ziektekosten aftrekbaar van de belasting. Bij de aangifte inkomstenbelasting vermeldt u
deze kosten. Het deel van de kosten dat boven een
bepaald bedrag (de drempel) uitkomt, kunt u dan
aftrekken van het inkomen waarover u belasting
moet betalen.

Alleen specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar. Dit
zijn kosten voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geneeskundige hulp
het reizen van en naar ziekenbezoek
medicijnen op doktersvoorschrift
hulpmiddelen of aanpassingen
vervoer (ziekenvervoer en leefvervoer)
extra kleding en beddengoed
afschrijving van uitgaven van vóór 2014
extra gezinshulp
dieet op voorschrift van een dokter of diëtist.

Mocht u meer willen weten op www.nieren.nl
vindt u nog meer informatie.
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Ingezonden
Wat waren we blij toen we in een enveloppe een mooi gedicht vonden van Theo Heldens.
Prachtig en ontroerend
Heel erg bedankt!

april 2019
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Op stap in eigen regio

Van de redactie

Samenloop voor Hoop
Deze keer hebben we het in op stap in eigen regio
over een andere groep mensen die het ook moeilijk
heeft.
In Meerlo wordt dit jaar de Samenloop voor hoop
gehouden.
Iedereen heeft wel iemand waar hij aan denkt als je
het woord kanker hoort.
Dit festijn wordt gehouden om geld te verzamelen
voor kankeronderzoek.
Maar ook om de mensen te herinneren die aan
kanker zijn overleden.
Het KWF organiseert deze happening samen met
verenigingen in Horst aan de Maas.
Zaterdagmiddag 25 mei 2019 klokslag 14 uur gaan
we van start met de allereerste SamenLoop in Horst
aan de Maas!
We lopen 24 uur lang in estafettevorm met alle teams
over een parcours op het sfeervol aangeklede evenemententerrein op voormalig sportpark Bergsbos in
Meerlo. Er zijn koren die komen zingen en andere
muziekgezelschappen om het allemaal op te luisteren.
Zondagmiddag 26 mei 2019 om 14 uur sluiten we gezamenlijk en feestelijk af en gaan we het eindbedrag
bekendmaken dat we samen ingezameld hebben ten
bate van wetenschappelijk kankeronderzoek.

Wilt u meer weten over deze happening ga dan naar de site:
https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/limburg/horst-aan-de-maas/agenda/
het-samenloop-weekend/

24

april 2019

Ik en mijn boek
Door Ruud Hol

Boven is het stil is de titel van dit boek geschreven door Gerbrand Bakker.
Het is een stil en ingetogen boek. Hij schrijft met zo
veel liefde over weilanden, koeien, schapen, bonte
kraaien en ezels. Er gaat een grote rust vanuit. Tegelijkertijd is het tragisch en eenzaam.
Helmer woont met zijn vader op een oude boerderij
in Waterland. De verhouding is niet best. De eerste
zin van dit boek is dan ook: Ik heb mijn vader naar
boven gedaan. Hij mag dan ook niet veel zeuren.
Na verloop van jaren krijgt Helmer een brief van de
vriendin van zijn tweelingbroer Henk, die bij een
auto-ongeluk om het leven kwam. Zijn vriendin
Riet reed, maar overleefde. Zij vertelt hem over de
dood van haar man en dat ze drie kinderen heeft.
Een daarvan heet Henk. Met Henk gaat het niet
goed. Helmer reageert niet. Na een tijd komt er
weer een brief waarin zij vraagt of hij contact met
haar wil opnemen. Zij wil hem namelijk iets vragen.
Uiteindelijk belt Helmer en ze maken een afspraak.
Zij praten wat en aan het eind van hun gesprek
vraagt ze hem of haar zoon als knecht op de boerderij kan komen werken.

Boven is het stil
ISBN 9789059362284

Later vertelt Henk aan Helmer dat hij als doorgeefluik diende om te zien of Helmer interesse in
zijn moeder zou kunnen hebben.
Er zijn natuurlijk meer verhaallijnen in dit boek,
zoals de innige verhouding met zijn tweelingbroer
en hoe die veranderde toen Henk verkering kreeg
met Riet. Maar het meest was ik getroffen door zijn
stijl van schrijven (zoals gewoonlijk).

Dit was mijn laatste Ik en mijn boek.
Jackie neem het over en ik ben nu al nieuwsgierig naar haar keuzes.
Jackie succes en voor iedereen veel leesplezier!

april 2019
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Kerst 2018
Kerstdiner
Na de jaarvergadering hebben we genoten van het
jaarlijkse kerstdiner in zaal Niens.
Het was weer gezellig en lekker.
Koor Carol Singers uit Broekhuizen/Broekhuizenvorst gaf een mooi concert en we kwamen helemaal
in de kerstsfeer.

Op de dialyseafdeling werden de mensen verblijd
met een kerstcadeau.

Om de kerstsfeer nog wat steviger te krijgen, was er
ook nog een KERSTWORKSHOP in Wanssum
Er werd flink gewerkt om de mooie bloemstukken
klaar te krijgen.

Activiteitencommissie bedankt voor de goede
organisatie!
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Programma 2019

Van de activiteitencommissie

De activiteitenclub van de nierpatiëntenvereniging heeft
weer een mooi programma opgezet voor het volgend jaar:
•
•
•
•
•

9 juni: de actieve dag
een boottocht over de Maas met lunch
8 september: dagtocht
een gezellig dagje met de bus
oktober/november: thema-avond
in het auditorium van VieCuri
8 december: ALV en kerstdiner
10 december: kerstworkshop bij voldoende deelname.

Voor al deze activiteiten wordt u als lid van
de vereniging persoonlijk uitgenodigd.

Vijfmaal keer per jaar kunt u een bezoekje brengen aan
het inloopcafé in het Boscafé Het Maasdal op de Tienrayseweg 10b in Horst. Van 14 tot 16 uur bent u daar van
harte welkom.
De data voor 2019 zijn:
•
•
•
•

woensdag 24 april
donderdag 20 juni
woensdag 25 september
donderdag 21 november

foto van G. Koppes,
uitstapje september
2009

Deze informatie vindt u ook op
http://www.npvsintmaarten.nl/nieuws.html
april 2019
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Feest in Hegelsom

Van de redactie

Donderdag 14 maart jl. vierde Nierpatiëntenvereniging Sint Maarten voor de vijfde achtereenvolgende
keer World Kidney Day. En voor de tweede keer
vond deze middag plaats in Herberg Meet, Eat en
Sleep in Hegelsom. Om twee uur werd iedereen na
een hartelijk welkom door voorzitter René Hazebroek ontvangen met koffie en thee met wat lekkers
erbij.
Deze middag werd muzikaal opgeluisterd door de
heer Tonny Wijnans met zijn gitaar en liedjes van
toen, gekoppeld aan humoristische herinneringen
van toen. De sfeer zal er al snel goed in.

Daverend gelach afgewisseld met voluit meezingen.
Buiten was het somber en kwam de regen als een
zondvloed naar beneden. Niemand die er oog voor
had, want binnen was het warm en gezellig.
De middag werd afgesloten met een smakelijk diner,
waarna iedereen met een voldaan gevoel naar huis
ging. Het was een vrolijk en muzikaal feest voor
iedereen.
(Met dank aan de organisatoren van de activiteitencommissie, de heer Tonny Wijnans en de twee
gastheren, gastvrouw en kok van de Herberg.)
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Hoofdgerecht

Ovenschotel speciaal
Van de diëtisten
Ingrediënten voor 4 personen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 gram aardappelen
500 gram bloemkool
400 gram rundergehakt
100 ml halfvolle melk
1 bol mozzarella
scheutje olijfolie
vloeibaar bak- en braadvet
nootmuskaat
peper

Bereiding:
1. Verwarm de oven voor op 180°C.
2. Kook de aardappelen 20 minuten in een pan met water.
3. Kook de bloemkool gaar en voeg na afschieten een snufje peper toe.
4. Verwarm ondertussen een scheut olijfolie in een andere pan en bak het gehakt rul.
5. Verwarm in een ander pannetje de melk en voeg hier eventueel een scheutje vloeibaar bak- en
braadvet bij.
6. Giet de aardappelen af en voeg een scheut van de melk bij de aardappelen. Stamp de aardappelen
vervolgens tot een gladde puree en maak op smaak met een snufje nootmuskaat en peper.
7. Vet de ovenschaal in met wat olijfolie of boter en begin de ovenschotel op te bouwen in laagjes. Bedek de bodem met het rundergehakt, vervolgens de bloemkool en als laatste de puree.
8. Gratineer de ovenschotel met (geraspte) mozzarella
9. Plaats de ovenschotel gedurende 30 minuten in een voorverwarmde oven van 180°C.
Per portie:
•
•
•
•
•

775 kilocalorieën
38 gram eiwit
320 mg natrium
1309 mg kalium
436 mg fosfaat
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Paasknutsels en paasrecept

Van de redactie

Wie al nadenkt over het aankleden van de paastafel kan klein
beginnen met het volgende bloemstukje.
Paasdecoratie maken: wat heb je nodig?
•
•
•
•
•

twee kleine flesjes of druppelglaasjes
twee elastiekjes
vilten paaseitjes
stukje woldraad
ranonkels

Paasdecoratie maken: hoe ga je te werk?
•
•
•
•
•

Knip de gebleekte stokjes op dezelfde lengte en klem deze tussen het elastiekje
dat je over je mini flesje of glaasje schuift.
Lijm een stukje woldraad over het elastiek, zodat het niet meer zichtbaar is.
Hang er de vilten paaseitjes tussen, snijd de bloemen aan en steek in de glaasjes.
Heel gemakkelijk, goedkoop en de vaasjes nemen niet veel plaats in op tafel.
Je kunt deze paasdecoratie ook altijd meegeven met je gasten als aandenken
aan de paasbrunch.

Nog een heerlijk broodje voor bij de paasbrunch
Ingrediënten:
• 2 hardgekookte eieren
• 2 à 3 eetlepels yoghurt mayonaise of
yoghurtdressing
• 1 eetlepel bieslook
• versgemalen zwarte peper
• 3 meergranen broodjes
• halvarine of boter
• 50 gram jonge bladsla

De eiersalade kan al de dag van tevoren worden gemaakt of je koopt gewoon kant-en-klare eiersalade. Voor
de zelfgemaakte eiersalade de eieren in stukjes snijden en mengen met de yoghurtmayo of yoghurtdressing
en bieslook. Voeg zout en peper naar smaak toe. Snijd de broodjes open en besmeer de snijvlakken dun met
halvarine of boter. Verdeel wat gemengde (jonge blad)sla over de onderkant en van de broodjes en schep er
twee tot drie eetlepels eiersalade op. Zet de bovenkant van de broodjes erop. Bereidingstijd: circa vijf minuten voor de kant-en-klare salade, voor de zelfgemaakte eiersalade circa vijftien minuten. Smakelijk!
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Knutselen met je (klein)kinderen

Knip het lijfje tweemaal uit. Leg de delen op elkaar.
De wol wikkel je om het lijfje. Ga gewoon langs de
pootjes en het hoofdje.
Net als bij het maken van een gewoon pomponnetje,
knip je de wol los en maak je met een draad een
stevige knoop. Je hoeft alleen het kartonnetje niet
weg te halen.
Die laat je lekker zitten!
En kijk... je haasje of kuikentje heeft een lekker
pluizig buikje. Om het geheel af te maken, gebruik
je voor de snavel en pootjes masking tape.
Op deze manier kun je natuurlijk ook andere dieren
maken.

Een lammetje gaat bijvoorbeeld ook goed op
deze manier.
Veel plezier met maken!
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Puzzel

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!
De oplossing kunt u opsturen naar:
Redactie Impuls
Constantijnstraat 4
5864 BJ Meerlo
e-mail: redactie@npvsintmaarten.nl
Als u uw oplossing opstuurt vóór 13 augustus maakt u kans op een cadeaubon ter waarde van 25 euro.
Na loting onder de goede inzenders van de december-puzzel is als winnaar te voorschijngekomen:
Maria Witbaard. Proficiat!
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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. Trudy Wijtenburg					077-3205578
							twijtenburg@viecuri.nl
Mw. Lieke van Heel					
077-3205393
							lvanheel@viecuri.nl
Mw. Niki van Daal					
077-320 5378
							nvdaal@viecuri.nl
Diëtisten:					077-3206392 / 077-3206745
Mw. Manon Beurskens				
mmbbeurskens@viecuri.nl
Mw. Diane Kuijpers					dkuijpers@viecuri.nl
Mw. Vera Thijssen 					vthijssen@viecuri.nl

Nierpatiëntenvereniging Sint Maarten Venlo is aangesloten bij de
landelijke Nierpatiëntenvereniging Nederland

