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Van de redactie
Daar is hij dan weer, de herfst Impuls van 2019.
Fijn dat de artikelen weer van alle kanten komen.
Toch hebben we nog steeds graag een redactielid erbij, want dat maakt het allemaal
nog fijner en krijgen we meer ideeën.
We wensen u veel leesplezier.

Woordje van de voorzitter
De zomer is voorbij en we pakken de draad weer op
met die dingen waar we mee bezig waren. Zo ook
uw vereniging. Er staan een aantal belangrijke (al
deels afgeronde) zaken op de agenda.
Zoals u al enkele malen in de krant heeft kunnen
lezen, is een mogelijke fusie van VieCuri en Laurentius te verwachten. Spannend, waarbij voor ons
de belangen van goed dialyseren op de bestaande
locaties alle aandacht krijgen.
Dat is ook zeker voor 2020, waarbij de nieuwbouw
van een dialyseafdeling in Venlo centraal staat. Uw
bestuur is hier nauw bij betrokken en heeft een
aantal uitgangspunten op tafel gelegd, zoals rust,
ruimte, privacy en een fijne, niet kille omgeving om
te dialyseren.
Benieuwd? Op woensdag 23 oktober is er een thema-avond waarin dokter Willi van Kuijk en architect Jörn-Ole Stellmann u helemaal bijpraten.
Komt u ook? De uitnodiging ontvangt u nog!
Ook hebben we inmiddels een plezierig contact
met de patiëntenvereniging van Roermond. Samen
proberen we een verdere invulling te geven aan de
toekomst. Dit zeker als de fusie zijn beslag krijgt.
Verder zijn er in het tweede kwartaal een aantal
leden bij elkaar geweest om samen te praten over de
gevolgen van nierfalen, hoe dit in ons ziekenhuis
wordt begeleid en wat voor verbetering vatbaar is.
We willen dit graag afronden en zoveel mogelijk
aandacht besteden aan de te verbeteren punten.
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En tot slot: er is inmiddels een werkgroep gestart
met de naam: Ideeënbus Sint Maarten 2.0.
Want wat willen we de komende jaren als vereniging bereiken en hoe kunnen we nog meer voor
onze leden betekenen?
Kortom, een volle agenda voor de rest van dit jaar.
Graag zie ik u 23 oktober en natuurlijk met ons
kerstdiner op 15 december, na de Algemene Ledenvergadering.
Daarbij merk ik nog een keer op, dat als u om financiële redenen iets niet kan bijwonen, uw maatschappelijk werker u graag bijstaat voor ondersteuning
door onze vereniging.
Hoop u heel graag snel te zien, graag tot dan en met
een hartelijke groet,
René Hazebroek
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De zonnebloem
och, ranke stengel
omringt door
groene schilden
je groeit en bloeit
zo recht omhoog.
zoekend naar licht
wijs je bloem
met gele kroon,
bereidwillig
naar het oosten.
een hart van goud
met duizend draden,
gesponnen echt ragfijn,
kunstwerk van jewelste,
je mag er best wel zijn.
zelfs krom gebekte vogels
maken ruzie om je vruchten
die kleine grijze pitten,
gedroogd of naturel,
ze zien het heus wel zitten.
je slanke silhouet
werd ook op doek geschilderd
door een bekende kunstenaar toch?
luisterend naar de naam
Vincent Van Gogh!
Johny Donovan
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Vochtbeperking of
Door Dr. A.J. Luik, internist-nefroloog

zoutbeperking

De nieren filteren het bloed en verwijderen overtollige stoffen via de urine uit het lichaam. Zij zijn zo
een ware zuiveringsinstallatie in het lichaam. Naast
afvalstoffen verwijderen de nieren ook een teveel
aan mineralen en een overschot aan water. De
uitscheiding van water door de nieren is overigens
noodzakelijk voor het transport en de afvoer van
afvalstoffen en mineralen via de urine.
Als de nieren het niet meer goed doen dan zal er
een ophoping van afvalstoffen in het lichaam plaatsvinden. Ook kunnen bepaalde mineralen en een
overschot aan water minder goed worden afgevoerd. Dit zal met name het geval zijn als de urineproductie afneemt. Als de nierfunctie erg slecht is
(minder dan 10%), dan zal nierfunctievervanging
in de vorm van dialyse uiteindelijk nodig zijn.
Wanneer exact gestart wordt met dialyse, is afhankelijk van de mate van ophoping van afvalstoffen,
mineralen en lichaamswater, maar ook afhankelijk
van de mate van klachten die ervaren worden. Er is
dan meestal een keuze gemaakt voor hemodialyse
of peritoneaaldialyse. Als gestart wordt met dialyse,
dan is de hoeveelheid urineproductie meestal nog
redelijk op peil. Na verloop van tijd zal echter de
urineproductie meestal afnemen. Dit zal over het
algemeen bij patiënten die behandeld worden met
hemodialyse eerder gebeuren dan bij patiënten die
behandeld worden met peritoneaaldialyse. Als de
urineproductie afneemt of zelfs helemaal wegvalt,
zal het overtollige lichaamswater tijdens de dialysebehandeling verwijderd moeten worden. Bij peritoneaaldialyse moet dat dan gebeuren door aanpassing van de PD-vloeistof. Bij hemodialyse gebeurt
dat tijdens de dialysebehandeling, meestal drie tot
viermaal per week.
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Bij hemodialysepatiënten wordt een streefgewicht
bepaald. Dit is het ideale gewicht waarbij de hoeveelheid lichaamswater normaal is, niet te veel
vocht en niet te weinig vocht. Het streefgewicht
wordt bepaald aan de hand van diverse metingen
waarbij er gekeken wordt of er aanwijzingen zijn
van een teveel of tekort aan vocht in het lichaam.
Ook kan er een BCM (Body Composition Monitor) meting worden verricht waarbij een apparaat
met kleine elektrische stroompjes weerstanden in
het lichaam meet. Het apparaat kan dan meten
hoeveel vocht er in het lichaam te veel of te weinig
is. Het streefgewicht kan dan makkelijk berekend
worden. De bepaling van een goed streefgewicht
is belangrijk omdat een te veel aan vocht in het
lichaam problemen kan geven door een stijging van
de bloeddruk en door belasting van het hart met
alle problemen van dien. Een te kort aan vocht in
het lichaam kan weer een te lage bloeddruk geven
waardoor ook weer andere complicaties kunnen optreden. Bij elke hemodialyse wordt er zoveel vocht
uit het lichaam gedialyseerd, zodat aan het einde
van de dialyse het streefgewicht is bereikt.
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Het gewicht voor en na dialyse wordt altijd afgezet
tegenover het streefgewicht. Een toename in het gewicht tussen twee dialyses wordt veroorzaakt door
een toename van de hoeveelheid vocht. Eén kg aan
gewichtstoename betekent één liter extra vocht. Het
gewicht wordt voor de dialyse gemeten om te kijken
hoeveel vocht er tijdens de dialyse verwijderd moet
worden. Na de dialyse wordt het gewicht gemeten
om te kijken of het streefgewicht behaald is. De
hoeveelheid vocht welke tijdens een hemodialysebehandeling verwijderd kan worden is niet ongelimiteerd, maar beperkt en ook niet voor iedereen
hetzelfde. Bij patiënten met een slechte hartwerking kan er bijvoorbeeld minder vocht tijdens een
dialysebehandeling verwijderd worden dan bij een
patiënt met een goede hartwerking. Daarnaast zal
bij patiënten met een slechte hartwerking eerder
problemen ontstaan bij een te veel aan vocht. Het is
daarom van groot belang om tussen twee dialyses
in niet te veel aan te komen in gewicht. Dit is voor
iemand die niet of weinig meer plast best moeilijk
omdat het vocht dat je binnenkrijgt en anders zou
uitplassen, nu achterblijft in het lichaam en pas
tijdens de dialyse weer verwijderd kan worden.
Iemand die niet of weinig meer plast mag niet te
veel drinken en moet een vochtbeperking houden.
Neemt hij te veel vocht in tussen de dialyses door
dan kan het zijn dat het niet lukt om alle extra
vocht tijdens de dialysebehandeling te verwijderen.
Er blijft dan te veel aan vocht in het lichaam achter
en als het niet lukt daarna extra vochtbeperking aan
te houden, dan zal het gewicht voor de volgende
dialyse nog meer boven het streefgewicht liggen
hetgeen het behalen van het streefgewicht bij die
dialyse nog moeilijker maakt. In dergelijke gevallen
kan het dan noodzakelijk zijn om een extra dialyse
in te lassen om zo het te veel aan vocht te verwijderen.

Niet alle vocht dat iemand binnenkrijgt komt door
de inname van vloeistoffen en niet alle vocht dat
het lichaam verlaat gebeurt door plassen of bij
dialysepatiënten door dialyse. Er komt ook vocht
in het lichaam door vocht in niet vloeibare voedingsproducten en door verbranding in het lichaam
waarbij water ontstaat. Aan de andere kant raakt het
lichaam ook vocht kwijt via ontlasting, ademhaling
en transpiratie. De hoeveelheid vocht waarover we
hier praten bedraagt iets minder dan een liter en
heft elkaar zodanig op. Hierbij moet aangemerkt
worden dat de hoeveelheid vocht die men verliest
via transpiratie, nogal kan variëren, dit is afhankelijk van de omstandigheden. Doordat de hoeveelheid vocht die in het lichaam komt anders dan
inname van vloeistoffen gelijk is aan de hoeveelheid vloeistof die het lichaam verlaat anders dan
plassen, zal de hoeveelheid vocht die ingenomen
wordt via voeding en drinken, bepalend zijn voor
de gewichtstoename bij iemand die niet meer plast.
Dus alles wat je dan drinkt, zal er met dialyse weer
uitgehaald moeten worden. Als vuistregel kan aangehouden worden om niet meer dan één liter vocht
per dag in te nemen en als iemand nog plast, één
liter vocht + zijn hoeveelheid urine die hij per dag
plast. Bij patiënten met een slechte hartwerking zal
dit minder dan één liter zijn omdat er per dialyse
ook minder vocht verwijderd kan worden.
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De dorstprikkel wordt vooral vanuit de hersenen getriggerd door de osmotische waarde in het
bloed. De osmotische waarde in het bloed wordt
voornamelijk bepaald door het natriumgehalte. De
dorstprikkel wordt zo voornamelijk bepaald door
de natriumconcentratie in het bloed. Natrium
krijgen wij binnen via zout (natriumchloride). Als
mensen met een normale nierwerking zout binnen
krijgen, stijgt de natriumconcentratie in het bloed.
Vervolgens wordt de dorstprikkel getriggerd waarop
men gaat drinken. Daarnaast zal door hormonale
stimulatie de nier extra water vasthouden. Deze
twee dingen zorgen ervoor dat door de verdunning
met water, de natriumconcentratie in het bloed
weer daalt. Hierop zal de dorstprikkel verminderen
en heeft men niet meer de neiging om te drinken.
Ook de hormonale stimulatie om extra water vast te
houden in de nier vermindert. Daarna zal het extra
natrium en water weer geleidelijk worden uitgeplast. Bij dialysepatiënten die niet meer plassen, zal
na het innemen van zout, de natriumconcentratie
in het bloed stijgen waarop de dorstprikkel getriggerd raakt. Er ontstaat dan een sterke drang om te
drinken, net zo lang totdat de concentratie natrium
in het bloed door verdunning met water weer is
gedaald. Extra water vasthouden in de nier is niet
mogelijk, maar het uitplassen van water en natrium
is ook niet mogelijk. Het gewicht van de dialysepatiënt zal hierdoor toenemen. Bij elke acht gram
zoutinname, zal er de neiging zijn om één liter
water te drinken.
Het is dus beter om je meer te richten op zoutbeDat vochtbeperking zo moeilijk is, heeft met beperking, dan op vochtbeperking. Zoutbeperking,
paalde regelmechanismen in het lichaam maken,
alhoewel ook niet altijd even makkelijk, is toch wat
met name de regelmechanismen die verantwooreenvoudiger dan strikte vochtbeperking. De dorstdelijk zijn voor de dorstprikkel. De dorstprikkel is
prikkel is daarvoor een te sterk signaal. Als het lukt
een hele sterke prikkel die haast niet te weerstaan is om de zoutinname te beperken, zal de neiging om
en wat maakt dat iemand gaat drinken. Bij oudere
te drinken afnemen.
mensen is de dorstprikkel verminderd wat maakt
Het advies is om niet meer dan vijf tot zes gram
dat als oudere niet-dialysepatiënten ziek worden, zij zout per dag te nemen, wat overigens voornamenog al eens in het ziekenhuis opgenomen moeten
lijk binnenkomt via producten. Vijf tot zes gram
worden met uitdrogingsverschijnselen.
zoutbeperking is een matige zoutbeperking. De
gemiddelde zoutinname van de Nederlandse vrouw
bedraagt ongeveer zeven en een half gram per dag
en van de Nederlandse man iets minder dan tien
gram per dag.

Vocht beperken is bijzonder moeilijk en is voor
niet-dialysepatiënten ook moeilijk te begrijpen.
Doordat vochtbeperking zo moeilijk is, kunnen
mensen hierdoor geobsedeerd raken en daardoor
juist extra gaan drinken. Ook zijn er dialysepatiënten die om sociale reden eigenlijk helemaal
geen vocht willen beperken en vooral gewoon
overal aan mee willen doen. De meeste dialysepatiënten proberen zich echter wel goed aan de vochtbeperking te houden wat nogal eens een gevecht is
waarbij het frustrerend is als blijkt dat men toch te
veel in gewicht is aangekomen.
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Wij kunnen precies uitrekenen wat u aan zout binnen krijgt. Hiervoor meten we het zout in de urine
en kijken we wat de gewichtstoename is tussen twee
dialyses in.
Elke kg toename in gewicht staat gelijk met acht
gram zoutinname. Iemand die niet meer plast en in
twee dagen twee en een half kg in gewicht aankomt,
heeft dus in die twee dagen twintig gram zout binnen gekregen, is gelijk aan tien gram zout per dag.
Zo kunt u ook zelf bijhouden hoeveel zout u heeft
binnengekregen.
Het advies is dus om meer op de zoutinname te
letten waardoor vochtbeperking een stuk makkelijker wordt. Waar overal zout inzit en hoe u het beste
zout kunt beperking, kunt u bespreken met uw
diëtiste. Vera Thijssen zal er in het volgende artikel
wat dieper op ingaan.
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Zout

Door Vera Thijssen, diëtist nefrologie
Zout staat steeds meer in de belangstelling en
er verschijnen ook steeds meer producten in de
schappen van de supermarkt die passen binnen een
zoutbeperking. Toch blijft het lastig om een zoutbeperking na te leven. Veel mensen denken dat hun
eigen zoutgebruik meevalt omdat ze geen of weinig
zout toevoegen aan de warme maaltijd, maar helaas
is het zout dat wordt toegevoegd aan de warme
maaltijd maar een klein deel van de totale zoutinname op een dag. 80% van onze zoutinname komt
namelijk uit de gebruikelijke voedingsmiddelen en
20% voegen we zelf toe, bijvoorbeeld aan de warme
maaltijd. Het is natuurlijk een goede eerste stap om
géén zout toe te voegen aan de warme maaltijd en
eventueel gebruik te maken van kruiden, specerijen
of geschikte natriumarme smaakmakers. Let wel op
bij het gebruik van natriumarme smaakmakers dat
het natrium niet is vervangen door kaliumzout bij
een kaliumbeperking, zoals onder andere bij natriumarme aromat, natriumarme ketjap, Losalt en
dieetzout van Verstegen.

Bij velen is inmiddels bekend dat kant-en-klaar
maaltijden of sauzen, soepen, chips, pakjes en
zakjes veel zout bevatten. Voedingsmiddelen in pot
en blik, zoals augurken of groenten uit pot bevatten ook veel zout, kies daarom liever voor verse of
eventueel diepvries groenten en fruit. U kunt ervan
uitgaan dat producten die helemaal klaar zijn voor
gebruik veel zout bevatten, een aantal voorbeelden
hiervan zijn gepaneerd of gemarineerd vlees, voorgekruide aardappelschijfjes of smeersalades zoals
eiersalade. Fabrikanten voegen namelijk aan veel
voedingsmiddelen zout toe vanwege de smaak of de
conserverende werking, zodat het product langer
houdbaar blijft. Het is belangrijk om bij een zoutbeperking het zout te verminderen door andere
productkeuzen te maken.
Zout zit in veel alledaagse producten, één van
de grootste bronnen van zout in het Nederlands
voedingspatroon is brood, bijvoorbeeld: één sneetje
bruinbrood met een plak 48+ kaas bevat al bijna
één gram zout! Om een indruk te krijgen van de
hoeveelheid zout in de dagelijkse voedingsmiddelen, kunt u de toegevoegde foto van het zoutboek
bekijken. De vier producten rechts onderin passen
binnen een zoutbeperkt dieet. Is de foto niet duidelijk of bent u benieuwd naar het zoutboek? Vraag er
gerust naar bij uw diëtist.
Het kan erg lastig zijn om de totale zoutinname
terug te brengen naar maximaal vijf tot zes gram
per dag. Gelukkig zijn er tegenwoordig steeds meer
voedingsmiddelen die inspelen op een zoutbeperking, zoals natriumarme soep van Damhert of de
kruidenbuiltjes van Honig, natriumarme pakjes van
Maggi zoals spaghetti- of chilikruiden, kaas met
minder zout etc.
Het blijft altijd goed opletten: de claim natriumbeperkt is namelijk geen beschermde term, zoals
eiwitrijk dat bijvoorbeeld wel is.
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Wanneer een voedingsmiddel al een kleine hoeveelheid minder zout bevat, mag er al natriumbeperkt of
met minder zout op de verpakking worden gezet. Hierdoor wordt het vaak nóg lastiger om een goede
productkeuze te maken.
Wilt u weten welke natriumarme smaakmakers geschikt zijn of heeft u vragen over de zoutbeperking?
Vraag dit dan na aan uw eigen diëtist op de dialyse!
Wist u dat…
•We in Nederland gemiddeld één kilo zout per persoon per jaar te veel eten?
•85% van alle Nederlanders meer zout binnenkrijgt dan de maximum aanbevolen hoeveelheid van
zes gram per dag?
•Zee-, Himalaya- of Keltisch zout net zo veel natrium bevat als keukenzout?
•Je zout niet hoeft aan te vullen bij het sporten of met warm weer?
Tijdens het sporten of met warm weer zweet je en verliest je lichaam zout, maar omdat we
dagelijks te veel zout binnenkrijgen, is extra aanvulling overbodig. Een zouttekort komt alleen
voor in extreme situaties, zoals de Vierdaagse wandelen in tropische hitte.
Nierstichting. (z.d.). Natuurlijke smaakmakers. Geraadpleegd op 24-07-2019, van
https://www.nierstichting.nl/media/filer_public/0c/b4/0cb41f92-0d5a-4f44-a0ab828f9c9f7f5e/dag_tegen_zout_kruidenmagazine.pdf
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Even voorstellen…
Door Diane Kuijpers, Manon Beurskens en Vera Thijssen

De redactie van Impuls heeft gevraagd om een stukje te schrijven om ons voor te stellen.

Manon Beurskens
Mijn naam is Manon Beurskens. Na mijn jaarstage
in VieCuri Medisch Centrum, op onder andere de
Wie zijn we?
dialyseafdeling, ben ik hier werkzaam gebleven als
Graag willen we ons aan u voorstellen: wij zijn
diëtist. Ik heb mij inmiddels mogen specialiseren
Diane Kuijpers, Manon Beurskens en Vera Thijssen. in de nefrologie, hét ziektebeeld waar ik al sinds
Sinds begin 2018 zijn wij als team van drie diëtisten het volgen van de opleiding Voeding en Diëtewerkzaam op de dialyseafdeling in Venlo en Venray. tiek het liefst mee zou willen werken. Nierziekten
zijn complex en er zijn veel dieetkenmerken waar
Diane Kuijpers
nierpatiënten rekening mee moeten houden. Het
Mijn naam is Diane Kuijpers en ik ben vanaf 2010
bieden van ondersteuning hierbij blijft voor mij een
werkzaam als diëtist op de dialyseafdeling in VieCu- positieve uitdaging!
ri. Voor die tijd heb ik van 1998 tot 2008 als diëtist
Wat mij binnen de nefrologie nog meer aanspreekt
gewerkt in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven. is ‘het chronisch ziek zijn’. Meestal is er hierdoor
Daar werkte ik vooral met patiënten die behandeld
langdurig contact tussen patiënt en hulpverlener
werden vanwege kanker en patiënten met diabetes
waardoor een goede band kan worden gecreëerd.
mellitus en longproblemen, zowel in de kliniek als
Voeding kan van grote invloed zijn op het leven met
poliklinisch.
een nierziekte en nierfunctie vervangende therapie,
Dieetbegeleiding geven aan nierpatiënten heeft voor het feit dat ik dagelijks mijn bijdrage mag leveren
mij tot nog toe de meeste voldoening gebracht. Dit
aan de zorg voor deze patiëntcategorie geeft mij dan
heeft te maken met het directe effect van voeding
ook veel voldoening!
op bepaalde bloeduitslagen, bijvoorbeeld voeding
Naast het behandelen en begeleiden van mensen
in relatie tot kalium en fosfaat. Ook het vele rekenmet nierziekten werk ik bij de eerstelijnspraktijk
werk bij het individuele dieet voor iedere patiënt
van VieCuri Vitaal in Voeding en Dieet. Hier been het inpassen van bepaalde voedingsmiddelen of
geleid ik onder andere mensen met darmklachten,
bieden van alternatieven is hierin een uitdaging. Ik
kanker, onder en overgewicht, voedselintoleranties,
ben een diëtist die kijkt naar wat wel kan en prohart en vaatziekten, diabetes mellitus en zwangerbeer samen met de patiënt dit voor elkaar te krijgen schap(swens), dit maakt mijn werk erg afwisselend.
zodat eten aangenaam en lekker blijft ondanks de
Als ik zelf een nierziekte zou hebben, heb ik op
beperkingen.
voedingsgebied grote moeite met het beperken van
Binnenkort ga ik een dagdeel werken voor Vitaal in mijn lievelingseten ‘frietje mayo’, hier kun je mij dus
Voeding en Dieet, de eerstelijns praktijk van VieCu- echt voor wakker maken!
ri en dit maakt mijn werk nog afwisselender.
Een leuk weetje over mij is dat ik sinds kort verThuis in Helden ben ik getrouwd met John, hebben
loofd ben met Michiel en dat ik in de zomer van
wij twee meiden (dertien en veertien jaar) en sinds
2020 ga trouwen. Vanaf die tijd zal ik mij dan ook
kort hebben wij een nieuw huisgenootje erbij name- voorstellen als Manon Frencken.
lijk labradorpup Senna. Zij brengt veel plezier met
zich mee en aan de opvoeding hebben wij nu onze
handen vol!
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Als ik zelf nierpatiënt zou zijn, zou ik het heel lastig
Vera Thijssen
vinden om mij goed aan een vochtbeperking te
Ik ben Vera Thijssen en ben geboren in VieCuri
houden, vooral in de weekenden tijdens het stapVenlo! Momenteel woon ik in Tegelen, samen met
mijn hond Flip, een Jack Russell black and tan, waar pen of op het terras bij lekker weer. Daarbij hou ik
erg van lekker eten, zoals sushi en dit zou ik bij een
ik graag mee in het bos wandel. Daarnaast vind ik
fosfaat en zoutbeperking het meest gaan missen.
Zumba en aquajoggen erg leuk, maar kijk ik ook
Ik weet dat het dieet bij nierfunctiestoornissen en
graag series en films op Netflix, lekker lui op de
bank! Ik heb als diëtist stage gelopen in VieCuri op dialyse erg ingewikkeld kan zijn en probeer dan ook
verschillende klinische afdelingen, waaronder de
vooral mee te denken in mogelijkheden die passen
binnen het gebruikelijke voedingspatroon.
interne geneeskunde.
Vanaf het begin dat ik de opleiding Voeding en
Wat kunnen we voor u betekenen?
Diëtetiek ging volgen, wist ik dat ik in het ziekenWij zijn uw aanspreekpunt op het gebied van voehuis wilde werken, met name door de afwisseling
ding en nierziekten. Met vragen over onder andere
van ziektebeelden en de uitdaging van de ziekenkalium, fosfaat en fosfaatbinders, eiwit, zout, vocht
huissetting. Mij leek vooral het stukje nefrologie
en oncologie interessant, gezien de complexiteit
en gewichtsbeheersing kunt u bij ons terecht. Andere voedingsvragen kunt u ook bespreekbaar maken,
van deze ziektebeelden en de intensieve dieetbegedenk hierbij aan voeding bij diabetes mellitus of
leiding die hierbij komt kijken. Inmiddels heb ik
hart en vaatziekten. We willen ondanks alle vervemij dan ook gespecialiseerd in de nefrologie. Elke
lende dieetbeperkingen die meestal nodig zijn voor
patiënt is anders en doorloopt een ander traject,
nierpatiënten, streven naar een zo goed mogelijke
hetgeen mijn werk erg leuk en gevarieerd maakt.
De persoonlijke begeleiding die hierbij komt kijken kwaliteit van leven. Voor de toekomst hebben we
nog verschillende ideeën om onze zorg te verbetezie ik als een leuke uitdaging.
ren en alle input hierbij is natuurlijk welkom!
Naast de (pre)dialyse patiënten begeleid ik ook de
klinisch opgenomen patiënten op de interne geneeskunde en de cardiologie.

Diane Kuijpers, Manon Beurskens, Vera Thijssen
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Wat beweegt je?
door May Verbeek

Waarom dit verhaal?
Een (nier)ziekte is een aanslag op je lichaam. Maar ook zeker op je geest. Je vertrouwt je eigen lichaam niet
meer. Hoe hebben anderen dit opgelost? Hoe zijn ze uit dit dal gekomen?
Wat beweegt hen om te doen wat ze doen?
Een bijzondere ontmoeting.
Op donderdag 11 juli had
ik een ontmoeting met een
bijzonder gedreven persoonlijkheid. Een vrouw die ik als
klein meisje heb gekend als
amazone bij de ponyclub van
onze dochters.
Er was niets meer over van
dat kleine meisje.
Voor me stond een vrouw die
kracht uitstraalde en plezier
in het leven heeft. Voor me
stond Bianca van kunstatelier
Bliss.
Bliss betekent het diepste geluk door je hart te volgen.
Zij heeft een kunstatelier, ze
geeft creatieve coaching en
verkoopt haar eigen kunst.
Voordat ze tot dit kwam, was ze leerkracht aan een
praktijkschool, waar ze kunst en cultuur onder haar
hoede had.
Na een val, die haar behoorlijk fysiek terugzette,
kwam ze tot de conclusie dat ze het allemaal anders
wilde gaan doen. Onderwijs was fysiek te zwaar
voor haar geworden.
Naast de opleiding voor leerkracht had ze ook nog
de kunstacademie gedaan.
Al zoekende naar een andere richting kwam haar
eigen creativiteit weer naar boven. Het schilderen
had haar altijd kracht en plezier gegeven. Ze merkte
dat dit haar altijd geholpen had met het verwerken
van alles wat er op haar pad kwam.
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Ze wilde hiermee verdergaan en anderen ook laten
ervaren dat schilderen, creatief bezig zijn een bijdrage kan leveren om jezelf te leren ontdekken. Om
weer het leven te leven en plezier te hebben.
Ze vond het weer helemaal bij de creatieve coaching. Mensen laten beleven wat creativiteit met je
doet.
Als je schildert vanuit je hart, kom je steeds
dichter bij je ziel en dat resulteert in een kunstwerk dat jou daadwerkelijk iets kan vertellen.
Over jezelf!
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In groepen, kleine en grote, werken aan jezelf.
Maar dit was nog niet ver genoeg.
Nu heeft ze zich gericht op coaches/therapeuten/
docenten en andere professionals om hen te leren
hoe ze creativiteit kunnen inzetten in hun coaching
werk.
Om dit te bereiken heeft ze menige workshop en
cursus gevolgd.
Professionele coaches op het spoor zetten van het
creatief denken. Creativiteit als middel om de doelstellingen te bereiken.

Ze brengt dit op allerlei creatieve manieren tot
uiting:
•

•
•

Door middel van meditatief schilderen de
mensen hun eigen ik laten ontdekken. Laten
ontdekken wat hen bezighoudt en daarmee aan
de slag gaan.
Door middel van meditatie tot rust komen, dan
kun je aan je eigen gevoel werken.
Door middel van intuïtief schilderen. Geen plan
maken, maar schilderen op je gevoel en daarna
ontdekken wat je tegenkomt in jouw proces.

Kunst vanuit het hart: het doel van mijn kunst is niet het uiterlijk van
dingen weer te geven, maar juist het innerlijk. Kunst is emotie en het uiten
van emotie is een kunst. Met mijn schilderijen wil ik jou graag inspireren,
ontroeren of laten genieten. Dát maakt kunst echt en oprecht en dat leidt
bij Bliss tot kunst vanuit het hart, met passie voor persoonlijke ontwikkeling,
creatieve expressie en intuïtief schilderen.
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Bianca heeft haar leven weer op de rit. Ze heeft alles
omgegooid en naar haar gevoel geluisterd en is haar
hart gevolgd.
Wat is het advies dat Bianca voor ons heeft?
•
•
•
•

Blijf bij jezelf.
Werk moet geen energie kosten, maar juist
opleveren.
Zoek naar de dingen die je leuk vindt, die energie opleveren.
Maak eens een tekening en kijk eens of je kunt
ontdekken wat je onbewust getekend hebt (of
iets in die richting wat betreft ervaren wat tekenen of schilderen met je kan doen).

Licht laten schijnen in de diepte van het menselijk hart, dat is de roeping van de kunstenaar.
Robert Schumann (Duits componist 1810-1856)
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Grenzen en grensverleggers
ze zeggen dat ze bestaan.
onbeweeglijk en rotsvast,
zonder brokken of barsten
sterker dan het ijzeren gordijn van weleer
of de onverzettelijke muur van berlijn.
en je ziet wel,
niet alles verloopt zoals je dat plant!
daarom wil ik mijn grenzen verleggen,
niet één keer,
maar elke dag opnieuw als het moet ,
of kan,
of wenselijk is
om trouw te blijven aan mezelf en mijn idealen.
ik hou van grensverleggers,
mannen die experimenteren,
vrouwen die er spelend mee omgaan,
mensen die met een oeverloos talent
realiteit en fictie,
kunst en kitsch,
rijmelarij en poëzie,
recht en droom,
norm en alternatief
weten te verbinden.
grensverleggers:
mensen die weten
en er zich met hart en ziel voor inzetten
dat er bruggen kunnen en moeten gelegd worden
tussen de scherpste tegenstellingen.
grensverleggers:
kerels die beseffen
dat botsingen machtig kleurrijk vuurwerk losmaken
en wrijvingen
de ruwste keien gladmaken.
wie sluit zich hierbij aan?
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Vooroordeel en misverstand
Column door Jos Nellen

In onze maatschappij wemelt het van de vooroordelen. En ook van de misverstanden. Vooroordelen en
misverstanden kunnen aanleiding zijn dat sommige
dingen anders lopen dan gepland. Of dat sommige dingen zelfs helemaal niet lopen! Waarna dat
al gauw kan leiden tot verschillende inzichten en
verschillende meningen. En dat is lastig!
Van een vooroordeel is sprake als iemand met volle
overtuiging een (fout) oordeel uitdraagt over iets
zonder de feiten te kennen, zonder volledig op de
hoogte te zijn.
Een voorbeeld van een vooroordeel was waar te
nemen in de voorbije zomermaanden juni en juli,
toen in Frankrijk het wereldkampioenschap voetballen voor vrouwen werd gehouden.
Er waren tijdens dat wereldkampioenschap mensen,
meestal waren het mannen, die bij voorbaat dachten dat vrouwen niet kunnen voetballen. Omdat
alleen mannen kunnen voetballen! Tenminste, dat
dachten ze!
En ze vonden het maar niks, dat vrouwenvoetbal.
Ze haalden hun schouders op en zeiden niet naar
damesvoetbal op televisie te kijken. Dat hoefde voor
hen echt niet. Ja natuurlijk, wel de eredivisie voor
mannen in het weekend, daar keken ze wel naar.
Maar dat is heel iets anders!
Gaandeweg het toernooi zag ik die mensen toch
op hun oordeel terugkomen. Want ze waren tot de
ontdekking gekomen dat het vrouwenvoetbal best
leuk was om naar te kijken. Ik denk dus dat ze stiekem toch hebben gekeken! En naarmate de dames
verder in het toernooi kwamen en de finale steeds
dichterbij kwam, vonden ze het ook steeds spannender worden. Na afloop gaven ze zelfs toe dat
onze oranje dames het met hun tweede plek prima
hebben gedaan in Frankrijk.
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Een vooroordeel dus, dat wel steeds kleiner wordt.
Een misverstand is iets anders. Misverstanden
kunnen ontstaan als men elkaar verkeerd of niet
helemaal of helemaal niet begrepen heeft. Een
misverstand kan soms zomaar uit het niets ontstaan,
voordat je het goed en wel in de gaten hebt. Want
de aanleiding voor het ontstaan van een misverstand is soms heel klein. Zo kunnen bijvoorbeeld
woorden met verschillende betekenissen al aanleiding zijn tot misverstanden.
Een voorbeeld van een klein, onschuldig misverstand diende zich een tijdje geleden aan. Toen wij
werden gevraagd om in de middagpauze van de
basisschool ons kleindochtertje op te vangen. Dat
gebeurt wel vaker en als oma en opa doe je dat
natuurlijk. Met alle plezier overigens. Goed dat er
oma’s en opa’s zijn, denk ik wel eens. Want hoe zou
dat moeten als er geen oma’s en opa’s zouden zijn?
Ze kwam dus bij ons boterhammen eten. En zoals
altijd wilde ze daar een beker chocolademelk bij.
Het pak met chocolademelk stond op tafel. Halfvol
stond er op dat pak. Ik zag haar ingespannen kijken
en ik zag haar denken. Tot ze uiteindelijk haar brandende vraag stelde: Waarom gebruiken ze eigenlijk
zo’n groot pak, als ze het toch maar half vol maken?
We hebben haar toen uitgelegd wat het woord halfvol op dat pak betekent!
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Ik en mijn boek
Door Jackie Dennemans

Een vertrouwde rubriek met een ‘nieuwe naam’. Nadat we jaren hebben mogen genieten van de boekkeuzes
van Ruud Hol, kunnen we vanaf heden uitkijken en meelezen met de boeken van Jackie Dennemans.
We wensen haar veel succes met Ik en mijn boek.
Wees onzichtbaar is de titel van dit boek geschreven
door Murat Isik.
Dit boek gaat over een Turks jongetje, Metin, dat op
vijfjarige leeftijd met zijn ouders en zusje in de Amsterdamse Bijlmer komt te wonen en daar opgroeit
en naar school gaat.
Het gezin wordt overheersd door een tirannieke
vader die een groot deel van de gezinsuitkering uitgeeft aan gokken en drinken. Daarnaast is de vader
erg onberekenbaar en deelt klappen uit aan zijn
vrouw en kinderen wanneer het hem maar uitkomt.
Al blijkt later in het verhaal dat de vader ook zijn
goede kanten heeft.
Metin heeft best wel een gelukkige lagere schoolperiode. Dit verandert als hij naar de middelbare
school gaat en getreiterd wordt en uitgescholden
voor ‘schoonmaker’. Dit gedeelte van het boek was
wel heftig.

Murat Isik won in 2018 de Libris Literatuur Prijs
met dit boek.

Veel leesplezier!
Wees onzichtbaar begint in 1983 en beschrijft niet
alleen het leven van de opgroeiende Metin, maar
ook de ontwikkelingen van de Bijlmermeer. Van
nieuwe woonwijk, uitgegroeid tot ghetto met crimiWees onzichtbaar
naliteit en verslavingsproblemen.
ISBN 9789041422903
Metin groeit op tot een jongen met toekomst. Ook
zijn moeder die een opleiding gaat volgen, is niet
meer afhankelijk van haar man en gaat meer haar
eigen weg.
Wees onzichtbaar is geschreven in een directe,
meeslepende stijl en ik moest vaak lachen om de
scherpe en sarcastische vertelstijl van de schrijver.
Meeslepend is het boek zeker, je kunt bijna niet
stoppen met lezen, zo mooi ook. Het mooiste boek
dat ik sinds lange tijd gelezen heb!
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De hobby van...
Van de redactie

Ennie van den Bogaard

Ennie van den Bogaard-Kohlen woont samen met
haar man Fred op een prachtig plekje, verborgen
in het groen, op een industrieterrein in Venlo. Zij
hebben een dochter die al enige tijd met haar gezin
in Spanje woont en op Gibraltar werkt. Het huis
van Ennie en Fred maakt deel uit van een gebouw
dat vroeger dienst deed als internaat voor kinderen
uit een onhoudbare thuissituatie. Later veranderde
het beleid en moesten deze kinderen in de wijk
worden opgevangen. Het voormalige internaat
werd te koop aangeboden en Ennie en Fred grepen
hun kans en werden, samen met nog twee gezinnen, de nieuwe eigenaar van het pand.
Een periode van plannen maken hoe de ruimtes
in te delen en de juiste mensen vinden voor al het
werk dat gedaan moest worden brak aan. Ennie
was de ’aannemer’ en kon met waardevolle tips van
een bevriende aannemer aan de slag. Fred werkte
buitenshuis en zorgde voor de financiën. Er bleef
nog veel werk over, zoals slopen, bikken en de vele
plafonds en muren witten en verven. Een strakke
planning die werd bewaakt door Ennie, zorgde ervoor dat dit project in vijf maanden klaar was. Een
hele prestatie! Ennie kijkt hier met plezier op terug.
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Er kwam een huis in een huis tevoorschijn waar
het hele gezin alle kanten mee uit kon en waar zij
nog steeds met veel plezier in wonen. Een huis met
ontelbare mogelijkheden, zoals een filmopname
en een huis waar de dochter ‘s nachts op stap kon
en ook weer terug kon komen zonder dat het werd
opgemerkt!
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In haar huis heeft Ennie dan ook alle ruimte voor
haar hobby edelsmeden. Zij ontwerpt en smeedt
kleine zilveren sieraden. Ennie volgt hiervoor al
enige tijd een cursus edelsmeden bij de Vrije Academie die was gevestigd in het Goltziusmuseum in
Venlo. Nu hebben ze met een groepje van tien cursisten in een gemeenschapshuis een ruimte gehuurd.
Ze worden ondersteund door een professionele
goudsmid, aan een door hen zelf gekozen ontwerp.

Thuis werkt zij daar dan verder aan tot het ontwerp
klaar is en zij tevreden is.
In de ruime woonkeuken laat Ennie sieraden zien
die zij zelf heeft ontworpen en gesmeed. Veel aparte
armbanden en halskettingen komen tevoorschijn.
De een nog mooier dan de ander. Ook het koffertje
met gereedschap en verdere benodigdheden om
dit moois te kunnen maken en vormgeven, komt
tevoorschijn.

Ennie legt uit hoe zij te werk gaat:
Om bijvoorbeeld een armband te kunnen maken heb ik een staafje zilver
nodig. Wat ik aan zilver nodig heb zaag ik af. Om de juiste maat voor de
armband te krijgen moet ik deze hiervoor om een tribulet schuiven. Dit is een
tabs toelopende koker met aangegeven ring en armbandmaten. Daarna buig
ik het met een tangetje rond tot het de gewenste vorm heeft. De twee uiteinden
soldeer ik aan elkaar vast. Het zilver is zacht maar als je het gaat bewerken
wordt het steeds harder. Dan gebruik ik de brander om het weer zacht te maken. Je soldeert met een stukje soldeerzilver en gebruikt een speciale vloeistof
voor een betere hechting. Om de armband mooi glad te krijgen polijst ik deze
met een polijstmachine tot hij naar mijn zin is en dan is de armband klaar.
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Een bedelarmband maken vereist weer een andere
techniek. Hiervoor vul ik een mal met zand en druk
er vervolgens een bestaand bedeltje in. Eerst in de
ene helft van de zandmal en dan de achterkant in
de andere helft van de mal. Je haalt het
bedeltje eruit en drukt de beide helften
van de mal tegen elkaar. Je maakt zilver
vloeibaar en giet het in de mal. Er mogen
geen luchtbelletjes in komen. Als ik geluk
heb gaat dat goed. Heb ik geen geluk dan
moet ik opnieuw beginnen. Hierna wordt
het bedeltje met een speciaal polijstmiddel
mooi glanzend gepolijst en is het sieraad
klaar. Dit klinkt allemaal eenvoudiger
dan het is, want het is precisiewerk en erg
arbeidsintensief. Ik werk altijd aan twee
modellen. Dit doe ik omdat wanneer ik
moet wachten totdat de goudsmid tijd
voor mij heeft om mijn werk te bekijken
en indien nodig advies te geven, ik alvast
aan het andere sieraad kan werken zodat er geen tijd
verloren gaat.
Momenteel werk ik met parels. Ik rijg en knoop
halssnoeren. Achter iedere parel leg ik een minuscuul
knoopje. Dit is belangrijk omdat wanneer een snoer
breekt niet alle kostbare parels van het snoer rollen.
Dit zal je maar gebeuren als je op straat loopt of in
een winkel! En daarom wordt achter iedere parel een
knoopje gelegd. Dit is ook fijn werk. In verband met
de achteruitgang van mijn zicht is solderen moeilijk
geworden en het knopen van parels gaat me wel nog
goed af. Momenteel werk ik aan een parelsnoer voor
mijn kleindochter.

Ennie heeft van alles ondernomen in haar leven
en nu zij ziek is doet zij dat nog steeds, maar wel
wat rustiger. Haar eerste baan was secretaresse
bij een advocaat. Deze baan zegde zij later op om
samen met Fred vier maanden te gaan backpacken
in Amerika en dat beviel zo goed dat zij nog eens
vier maanden zijn gaan backpacken in Mexico. Een
tijd waar zij met veel plezier op terugkijkt. Na haar
mooie reizen is zij gaan werken in een jongerencentrum. Hierna heeft zij de opleiding voor yogaleraar
gevolgd en zich daarna verder gespecialiseerd in
zwangerschapsyoga en babymassage.
In de jaren 80 was er nog geen opleiding voor yogaleraar in Limburg en moest ik uitwijken naar Scheveningen (twee jaar) en voor mijn specialisatie in
zwangerschapsyoga moest ik naar Bilthoven (twee
jaar) en voor babymassage (half jaar) naar Rotterdam.
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Ennie heeft later kanker gekregen. Door de chemo
zijn de vaten in haar voeten afgestorven en dientengevolge zijn haar voeten geamputeerd en is zij
rolstoelafhankelijk geworden. Zij bezoekt twee keer
per week het dialysecentrum in Venlo voor een
hemodialysebehandeling. Graag zou zij haar dochter en kleinkinderen willen opzoeken in Spanje.
Haar dochter is onlangs Europees kampioen hiphop
dansen geworden en daar is zij reuze trots op.

Ennie beleeft tot op de dag van vandaag veel plezier
aan haar hobby edelsmeden.
Haar kennis van yoga brengt haar ook ontspanning
vertelt zij: Het is goed voor mijn ademhaling. Ook
helpt yoga mijn lijf en spieren soepel te houden. Maar
vergeet ook de humor niet! Want als er geen humor
meer is…
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Het mysterie van jeuk bij

nierpatiënten

Dit artikel is een publicatie van NEMO kennislink geschreven door Elles Lalieu
Jeuk is een complex en lastig te controleren probleem bij nierpatiënten. Veel patiënten hebben er
last van, maar artsen begrijpen nog niet volledig
waar de jeuk vandaan komt. Waarschijnlijk spelen
zowel schadelijke stoffen als afweerreacties een rol.
Jeuk is heel vervelend. Als je een muggenbult hebt,
kun je soms niet ophouden met krabben. Maar een
muggenbult gaat naar verloop van tijd vanzelf weer
weg. Voor patiënten met chronische jeuk is dat
anders. Die jeuk verdwijnt niet zomaar en is vaak
lastig te behandelen.

’s Nachts nemen bij veel patiënten de jeukklachten
toe. Waarschijnlijk hebben nierpatiënten met jeuk
daarom vaker slaapproblemen dan nierpatiënten
zonder jeuk.
Onderschat probleem
Ongeveer de helft van alle patiënten met ernstige
nierschade heeft last van jeuk. Dat aantal is enorm
en toch hoor je hier vaak weinig over. ‘Jeuk is, net
als bijvoorbeeld vermoeidheid, een algemeen
symptoom dat alleen door de patiënt zelf ervaren
wordt en daardoor lastig is te meten’, vertelt Esmee
van der Willik. Zij doet aan het Leids Universitair
Medisch Centrum (LUMC) onderzoek naar ziekte-specifieke symptomen bij nierpatiënten.
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‘Jeukklachten worden vaak onderschat. Dat komt
doordat artsen er tijdens controles niet naar vragen en omdat patiënten er zelf niet over beginnen,
bijvoorbeeld omdat ze de klachten niet van belang
achten voor hun ziekte of omdat er op dat moment
andere zaken spelen die meer prioriteit hebben.’
Want jeuk komt zelden alleen. Van der Willik nam
vragenlijsten af bij ruim vijfhonderd dialysepatiënten en ontdekte dat een patiënt gemiddeld elf symptomen ervaart. Daarbij zag ze een duidelijk verschil
tussen patiënten met en zonder jeuk. Patiënten
zonder jeuk rapporteerden gemiddeld acht symptomen en patiënten met jeuk gemiddeld dertien. ‘Het
zijn dan ook echt twee aparte groepen’, legt ze uit.
‘Jeuk komt vaker voor bij mannen, oudere mensen,
rokers en mensen die naast hun nierziekte ook nog
andere gezondheidsproblemen hebben, zoals een
hoge bloeddruk of diabetes.’
Enorm hardnekkig
Uit verschillende onderzoeken is inmiddels gebleken dat patiënten met jeuk slechter slapen en vaker
depressieve klachten, een lagere kwaliteit van leven
en een hogere sterftekans hebben dan patiënten
zonder jeuk. Het is echter onduidelijk of jeuk in alle
gevallen de directe oorzaak is. Bij slaapproblemen
waarschijnlijk wel, omdat de meeste patiënten ’s
nachts meer jeukklachten ervaren. Maar een hogere
sterftekans kan heel goed het gevolg zijn van het feit
dat patiënten met jeuk vaak al wat ouder zijn of ook
andere ziektes onder de leden hebben.
Hoe dan ook heeft jeuk veel impact. Het is dan ook
niet gek dat jeuk specifiek genoemd wordt als een
belangrijk onderwerp van onderzoek. Zowel door
patiënten als door artsen. Liffert Vogt is nierspecialist aan het Academisch Medisch Centrum (AMC)
Amsterdam.
Hij geeft aan dat het op dit moment heel lastig is
om een gerichte behandeling te verzinnen. ‘We
vragen weleens wat aan de dermatoloog, maar mijn
ervaring is dat het probleem enorm hardnekkig is
en lastig te controleren.’
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Schadelijke stoffen
Dat komt vooral omdat er geen duidelijk mechanisme bekend is waardoor jeuk bij nierschade ontstaat.
Ideeën over dit mechanisme zijn er wel. Bij een verminderde nierfunctie stapelen schadelijke stoffen
(uremische toxines) zich op in het bloed. Dat komt
doordat beschadigde nieren niet in staat zijn het
bloed goed te zuiveren. ‘Sommige van die stoffen,
zoals creatinine en ureum - die op zichzelf vrij onschuldig zijn - kunnen we meten en als marker voor
de ernst van nierschade gebruiken’, legt Vogt uit.
‘Maar er zijn tientallen, zo niet honderden, stoffen
die we helemaal niet kunnen meten, maar die wel
aanleiding kunnen geven tot jeuk. Van een aantal fosfaten is bijvoorbeeld bekend dat ze in hoge
concentraties schade aan de huid veroorzaken,
waardoor patiënten gaan krabben. Maar er zijn
ook mensen met hoge concentraties fosfaten in het
bloed die weer geen last hebben van jeuk. Dit kan
dus niet het hele verhaal zijn.’
Vogt kent voorbeelden van patiënten met ernstige
nierschade die erg veel last hadden van jeuk, maar
waarbij de klachten na het starten van een dialysebehandeling afnamen. Dankzij dialyse wordt het
bloed weer iets beter gezuiverd dan voorheen, maar
een dialysebehandeling is lang niet zo efficiënt als
een gezonde nier. Er blijven dus nog steeds schadelijke stoffen achter. Dat kan verklaren waarom veel
patiënten, ook na de start van dialyse, jeuk blijven
houden.
Afweerreacties
Vogt en Van der Willik zijn het erover eens dat een
niertransplantatie op dit moment de beste behandeling is voor jeuk. Bij sommige patiënten verdwijnen
de klachten zelfs als sneeuw voor de zon, wat erop
kan wijzen dat ook afweercellen een rol spelen bij
jeuk. ‘Na een niertransplantatie geven we afweeronderdrukkende medicijnen om afstoting van
het donororgaan te voorkomen’, legt Vogt uit. ‘Als
jeukklachten verdwijnen op het moment dat we de
afweercellen platleggen, dragen ontstekingsreacties
misschien ook wel bij aan de klachten.’
Dankzij dialyse wordt het bloed gezuiverd. Dialyse
is echter niet zo efficiënt als een gezonde nier. Er
blijven nog steeds schadelijke stoffen achter. Veel
patiënten die dialyseren ervaren dan ook nog
steeds jeuk.

Op dit moment heerst er nog veel onduidelijkheid
over chronische jeuk bij ernstige nierschade. Maar
dat betekent niet dat er geen hoop is op een betere
behandeling. Sommige nierpatiënten hebben een
hoge concentratie van het hormoon BNP in hun
bloed. Dat is een interessant aanknopingspunt. Uit
onderzoek blijkt dat muizen dit hormoon nodig
hebben om jeuk te kunnen voelen. Pas als BNP zich
aan een speciaal eiwit (een receptor) bindt, voelt
een muis jeuk. Ook andere stoffen kunnen zich aan
dit eiwit binden en zo de plek van BNP inpikken,
waardoor de muis geen jeuk zal voelen.
Amerikaanse wetenschappers screenden meer
dan tachtigduizend van deze stoffen en vonden
zo vijftien kandidaten die in staat waren om de
BNP-receptor te blokkeren. Daarvan testten zij er
één in muizen. En met succes. De muizen krabden
zichzelf minder en er waren geen noemenswaardige
bijwerkingen. Wie weet leidt dit soort onderzoek in
de toekomst tot een medicijn tegen chronische jeuk.
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VERTELLERS GEZOCHT
TransplantERENdag
zaterdag 13 juni 2020
GROTE KERK
NAARDEN
Op zaterdag 13 juni 2020 organiseert de Stichting Nationaal Donor Monument voor de
twaalfde keer deze bijzondere middag. Het motto voor 2020 is EN NU VERDER!
Enkele getransplanteerden, hun dierbaren, nabestaanden van donoren en donoren bij leven
vertellen dan hun eigen, unieke verhaal rondom orgaantransplantatie of donatie. En bij dat
vertellen hebben wij uw hulp nodig!
‘In periodes van ziekte en wanhoop, bij herstel en hoopvolle verwachting, alsook in het hier en nu
is er vaak een lied dat een tijdje met ons mee reist. Dat kan een stemmige ballade zijn, een hit,
een ingetogen of juist opzwepend lied van wie dan ook.
Wij zoeken mensen die op deze dag over hun ervaringen van ‘toen EN NU VERDER’ willen
vertellen. Welk lied sleepte u door die vaak verwarrende en meestal heftige periode rondom
orgaantransplantatie en donatie? Welk lied vertolkt uw huidige geluk of tevredenheid? En wat is
het bijbehorende verhaal?
Deze mensen worden door ervaren vertellers vooraf uitgebreid geholpen met het schrijven en
voordragen van hun eigen verhaal. Wij zorgen er vervolgens voor dat het betreffende lied die
middag live wordt uitgevoerd!’
Schiet u zo’n lied te binnen? Stuur ons dan de titel van dat lied, liefst inclusief de tekst en de
vertolker ervan, toe. Beschrijf ook in enkele zinnen uw eigen ervaringen van toen en nu verder! Bedenk: het hoeft nog lang geen afgeronde tekst te zijn! Zend deze herinneringen naar
onderstaand mailadres. Bent u nog niet zeker of u wilt meewerken, maar wel geïnteresseerd,
of hebt u wellicht nog vragen? Ook dan is een reactie van harte welkom!
U kunt tot 31 oktober a.s. uw beknopte verhaal met bijbehorend lied of eventuele vragen
sturen naar Godfried Beumers, die verantwoordelijk is voor de inhoud van het programma.
U krijgt dan meer informatie of antwoord op die vragen. Medio november hoort u of uw
verhaal en bijbehorend lied zullen klinken tijdens de TransplantERENdag 2020.
Stuur uw reactie naar godfriedbeumers@yahoo.com
Kijk voor verslagen van eerdere TransplantERENdagen op www.donormonument.nl
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De pen van...

Marloes Boogers

Ik heb de pen gekregen van Ida, dank je wel hiervoor.
Ik ben Marloes Boogers, 26 jaar. Geboren in Brabant, maar voor de liefde acht jaar geleden naar
Limburg verhuisd. Eerst een aantal jaren in Roermond gewoond en daarna de binnenstad ingeruild
voor het dorpje Horn. Drie jaar geleden ben ik
getrouwd met Thomas.
Ik heb in Eindhoven de HBO-V opleiding gevolgd,
waarvoor ik in 2015 geslaagd ben. Tijdens de
opleiding heb ik kennis mogen maken met allerlei
richtingen in de zorg: GGZ, ziekenhuis, thuiszorg
en revalidatie. Een mooie kans om te ontdekken
wat ik leuk vond. Ik heb daarna gewerkt op een
revalidatieafdeling en in de thuiszorg, allebei leuk,
maar het werd tijd voor een nieuwe uitdaging. En
die vond ik! In oktober 2017 ben ik gestart met de
opleiding tot dialyseverpleegkundige. Met nauwelijks werkervaring in het ziekenhuis, was de overstap van thuiszorg naar ziekenhuis wel even wennen, maar ik vond al gauw mijn plek. Een aantal
dagen per maand naar Nijmegen op en neer voor
de theorie, en daarnaast héél veel mogen leren op
de dialyseafdeling in het VieCuri. Begin 2019 heb ik
mijn diploma behaald, echt vers van de pers dus!

Sinds ik klaar ben met de opleiding heb ik weer
meer vrije tijd over om van te genieten. In mijn
vrije tijd ga ik graag een stuk wandelen en met
slechter weer haak ik graag, een heerlijke bezigheid met leuke resultaten. Meestal haak ik knuffels.
Deze staan allemaal in een kast uitgestald.

Iedere keer als mijn neefjes langskomen, worden
alle knuffels uit de kast gehaald en wordt er druk
mee gespeeld. Ik maak ze dus niet voor niets.
In de weekenden ga ik graag borrelen met vrienden.
Daarnaast ben ik lid van de joekskapel bij ons in
het dorp. Twee keer in de maand repetitie, waarbij
gezelligheid en een drankje minstens zo belangrijk
zijn als het muzikale resultaat. Dit zorgt voor veel
gezellige avonden. En in het vastelaovesseizoen
hoef ik me dan ook geen moment te vervelen, ieder
weekend zijn we op pad.
Deze zomer heb ik samen met Thomas een mooie
rondreis door Schotland mogen maken. Een
fantastische ervaring! Het weer zat ons gelukkig
ontzettend mee. We hebben heerlijk kunnen wandelen in de prachtige natuur. Uitgestrekte stranden,
steile kliffen en we zijn ook de bergen ingetrokken.
Daarnaast hebben we veel mooie routes met de auto
gereden. Menige berg op en af, met steile en smalle
kronkel -weggetjes, gelukkig hoefde ik niet te rijden.
De uitzichten waren adembenemend.
Na zo’n heerlijke vakantie kan ik weer vol nieuwe
energie voor jullie klaarstaan!
Ik geef de pen door aan onze nieuwste collega van
medisch maatschappelijk werk: Niki van Daal.
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Boottocht over de Maasplassen
Door Anny Peeters

Op zondag 9 juni jl. hebben we met rondvaartboot De Veerman een uitstapje gemaakt op
de Maas richting Roermond.
Om twaalf uur zijn we vertrokken vanaf Neer waar
De Veerman aangemeerd ligt. Toen iedereen aan
boord was, werden de trossen los gegooid.
We voeren richting Asselt, van daaruit richting
Roermond waar we door de sluis gingen.

Daarna werd ons een lunch aangeboden, erg lekker
met verschillende salades, koude en warme broodjes met heerlijk koud of warm beleg. Als kers op de
taart nog een toetjesbuffet.
Nadat we door de sluis waren ging het richting de
Maasplassen en waterrecreatiegebied Roermond.
Het zonnetje scheen lekker en we konden op het
bovendek plaatsnemen. Met een koud drankje of
een glaasje wijn was het daar goed toeven.
Er was heel veel te zien op de Maasplassen, van
kano tot grote jachten, vakantiehuizen in het water,
erg mooi. Er waren veel mensen langs de waterkant
die genoten van het mooie weer en een hengeltje
uitgooiden om een visje te vangen.
En zo was het weer tijd om terug te keren naar Neer.
Om half vijf werd er weer aangemeerd na een zeer
geslaagde dag.

Met dank aan de organisatie van de activiteitencommissie!
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Op stap in eigen regio:

Wandeling Rondje Helden
kriskras door Gruise Epper
Van de redactie
De ‘wandelaars’ van Impuls hebben voor u een wandeling gelopen in Helden. Een gevarieerde wandeling
door bossen en langs velden afgewisseld met mooie doorkijkjes en vergezichten. Tijdens deze wandeling
werden we verrast door vader en moeder vos die met twee van hun welpjes een wandelpad overstaken. Zo
jammer dat we te laat waren om dit prachtige plaatje voor u te vereeuwigen.
U start bij De Belaeving drinken & eten aan de
Neerseweg 90 in 5988 DA Helden (077-3903217)
www.debelaeving.nl
Op maandag gesloten. Achter het gebouw is volop
parkeerplaats.
Vanuit De Belaeving wandelt u naar wandelknooppunt 43.
Van daaruit wandelt u naar knooppunt 71, 72, 80,
81, 63, 66, 54, 55, 56, 52, 18, 17, 50, 53, 44, 41 en
weer terug naar De Belaeving. Hier kunt u binnen of
op het mooie terras buiten, nog nagenieten van uw
mooie wandeling.

U kunt ook vanuit De Belaeving beginnen bij
knooppunt 41.
Van daaruit wandelt u naar knooppunt 44, 53, 50,
17, 18, 52, 56, 55, 54, 66, 63, 81, 80, 72, 71, 43 en
weer terug naar De Belaeving.
Veel wandelplezier.
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Herfstknutsel

Van de redactie

De herfst is de tijd van mooie kleuren.
Het laatste restje zomer zit erin verborgen.
We willen die kleuren vasthouden in een mooie placemat.
Hoe doen we dat:
•
•
•
•

verzamel een aantal herfstbladeren in de natuur
neem papier, verf en een kwast
verf een blad met zoveel verf zodat je ermee kunt afdrukken
versier de rand met verschillende bladeren.

Dan is de placemat klaar!
Je kunt hem eventueel nog plastificeren en het herfstdiner kan beginnen.

Een schilderij maken door een groot blad te nemen en het hele blad met verf bedekken en dat
af te drukken.
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Uitnodiging Wetenschapsdag 2019
Geachte lezer,
Laat u bijpraten over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van nierziekten en zorg.
Fundamenteel onderzoek, toepassingen van onderzoek, patiëntparticipatie bij onderzoek;
het komt allemaal voorbij op de Wetenschapsdag 2019.
De Wetenschapsdag vindt plaats op vrijdag 11 oktober 2019 in het Van der Valk Hotel Eindhoven te
Eindhoven (Aalsterweg 322, 5644 RL Eindhoven). Het volledige programma kunt u bekijken via onderstaande link.
Zoals u gewend bent, zijn de organiserende partijen de Nierpatiënten Vereniging Nederland, de Nierstichting, NierNieuws en de Nederlandse Federatie voor Nefrologie. Dit jaar heeft de Wetenschapsdag
een Belgisch tintje: de Belgische nierwereld is van harte uitgenodigd en zeer welkom!
We starten deze dag met een gezamenlijke opening.
Benelux Kidney Meeting (BKM)
Op deze dag wordt ook de BKM georganiseerd. Een dag waarop de Nederlandse en Belgische nefrologen en onderzoekers elkaar ontmoeten. Er zijn dan mondelinge en posterpresentaties van jonge onderzoekers. Tijdens de lunch is er voor de deelnemers aan de Wetenschapsdag ook de mogelijkheid om
deze presentaties van de onderzoekers te bekijken. De voertaal zal hoofdzakelijk Engels zijn.
Aan- en afmelden
Aanmelden via de website is mogelijk tot vrijdag 4 oktober 2019 via onderstaande link. Houd er rekening mee dat wij een wachtlijst kunnen hanteren. In dat geval wordt u daarvan op de hoogte gebracht.
In de week voorafgaand aan de Wetenschapsdag en de Benelux Kidney Meeting ontvangt u een bevestiging van uw deelname met alle praktische informatie.
NVN-leden
NVN-leden hebben gratis toegang tot de themadagen. Ook niet-leden kunnen aan themadagen deelnemen, zij betalen € 35,- per themadag.
Het lidmaatschap van de NVN kost € 27,50 per jaar of €13,75 voor partners/naasten van NVN-leden.
Mocht u toch niet kunnen komen, dan verzoeken wij u zich tijdig af te melden zodat wij onnodig hoge
kosten kunnen vermijden.
Met vriendelijke groet,
Nierpatiënten Vereniging Nederland
www.nvn.nl/activiteiten/agenda/wetenschapsdag-benelux-kidney-meeting/
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Bezoek

Van de redactie

Tijdens de bestuursvergadering op 8 april kregen we bezoek van Leon Gubbels en zijn dochter.
Bella Gubbels was op 22 februari overleden. Haar wens was om tijdens de uitvaart ipv bloemen collectebussen te plaatsen t.b.v. de Nierstichtichting St. Maarten Venlo.
Uit naam van Bella kwamen Leon en zijn dochter deze gulle gift aan het bestuur overhandigen.

Programma 2019

Van de activiteitencommissie

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

8 september: dagtocht - een gezellig dagje met de bus
23 oktober: thema-avond in het auditorium van VieCuri uitleg over het nieuwe dialysecentrum
door nefroloog Willi van Kuijk en architect Jörn-Ole Stellmann
10 december: kerstworkshop - bij voldoende deelname
15 december: algemene ledenvergadering en kerstdiner

Voor al deze activiteiten wordt u als lid van de vereniging persoonlijk uitgenodigd.
Nog tweemaal 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:
•
•
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woensdag 25 september
donderdag 21 november.
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Stoofpotje met kip en pompoen
Hoofdgerecht voor vier personen
Ingrediënten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 g kipfilet
600 g pompoen
200 g sperziebonen
3 teentjes knoflook
1 rode chilipeper
1 stukje gemberwortel (50 g)
1 blikje tomatenpuree (70 g)
1 el koriander (gemalen)
1 tl komijn (gemalen)
4 el zonnebloemolie
1 blikje kokosmelk (500 ml)
1 handje verse munt
1 handje verse koriander

Werkwijze:
1.
2.
3.
4.
5.

Snijd de kipfilet in reepjes of blokjes van ca 3 cm. Snijd de pompoen in blokjes (of koop deze in blokjes).
Haal de sperziebonen af en kook ze in 10 minuten beetgaar.
Pel de knoflook en halveer de teentjes.
Halveer het pepertje en verwijder de zaadjes (of niet, als u van pittig houdt).
Doe de knoflook, chilipeper, gember, tomatenpuree, gemalen koriander en gemalen komijn in een blender en mix tot een kruidenpasta; u kunt voor het maken van de kruidenpasta ook een vijzel gebruiken.
Snijd dan de ingrediënten eerst in kleine stukjes. Meer werk, maar ook meer smaak.
6. Verwarm de olijfolie in een braadpan, voeg de kruidenpasta toe en laat 5 minuten sudderen (niet laten
aanbakken).
7. Voeg de kipblokjes toe en laat de kip aan alle kanten bruin worden.
8. Giet de kokosmelk bij de kip, voeg de pompoenblokjes toe en laat op matig vuur met het deksel op de pan
10 tot 15 minuten gaar sudderen.
9. Warm de laatste minuten de sperziebonen mee.
10. Hak de verse munt en koriander. Bestrooi het gerecht ermee.
Voedingswaarde per portie:
29 g eiwit
0,24 g zout (120 mg natrium)
1250 mg kalium
420 mg fosfaat
Tips
Serveer met gekookte rijst.
Als u dialyseert en/of ondervoed bent, dan hebt u extra eiwitten nodig. Een gekookt eitje is erg lekker bij dit
gerecht en levert 6 gram extra eiwit op.
Bron: www.nieren.nl
Liesbeth van Buren, Iris van der Hoef en
Jessica Klein, Diëtisten nierziekten

Foto: Kerde Severin via Unsplash
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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 november 2019 maakt u kans op een cadeaubon ter waarde van 25
euro.
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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

