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Zuster Zuwe Zorg 
voor particuliere 
zorg thuis

Zuwe Zorg biedt vanaf nu ook 
particuliere zorg, onder de naam 
Zuster Zuwe Zorg.
Zuster Zuwe Zorg bemiddelt tus-
sen de zorgvrager en de zorg-
verlener. Zij zorgt ervoor dat de 
gewenste extra zorg en/of bege-
leiding – vanaf 4 uur aaneenge-
sloten - bij mensen thuis wordt 
geleverd.
Zuster Zuwe Zorg is voor ieder-
een, van jong tot oud, die een 
indicatie heeft voor de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten 
(ABWZ) en/of de Wet Maatschap-
pelijk Ondersteuning (WMO).
Met die indicatie is een Persoons-
gebonden Budget (PGB) aan te
vragen. Met dit PGB zijn bij Zus-
ter Zuwe Zorg méér uren zorg in 
te kopen dan in de indicatie
vermeld staat.
De vraag naar extra zorg, be-
geleiding of zorg met een PGB 
neemt toe. Sommige mensen
wensen meer zorg en ondersteu-
ning dan nu binnen hun indicatie 
mogelijk is. Anderen willen
op andere tijden zorg krijgen, bij-
voorbeeld nachtzorg. Daarnaast 
is Zuster Zuwe Zorg een moge-
lijkheid voor mensen die op een 
wachtlijst staan voor een opname 
in een verzorgingsof verpleeghuis 
en die extra zorg willen inkopen. 
Zuster Zuwe Zorg kan ingezet 
worden voor begeleiding of gezel-
schap bij het boodschappen doen, 
wandelen, een !lm kijken, een
doktersafspraak of bij andere ac-
tiviteiten. En kan ingezet worden 
wanneer het mensen uitkomt. 
Ook helpt Zuster Zuwe Zorg met 
de administratieve afhandeling bij 
de verantwoording van uw PGB. 
Denk hierbij o.a. aan het invullen 
en verzamelen van gegevens,
ondertekenings klaar maken van 
formulieren en ondersteuning bij 
een herindicatie.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunnen ge-
interesseerden contact opnemen 
met Zuster Zuwe Zorg, 
tel. 030 – 882 00 986 of met 
één van de zorgbemiddelaars van 
Zuwe Zorg via de Zuwe Informa-
tielijn, tel. 0900 – 23 59 893 
(lokaal tarief). Een mail sturen 
kan naar info@zusterzuwezorg.nl. 
Of kijk op 

Kort nieuws
Rughernia
Vorige keer schreef ik al wat over 
‘kleine’ kwalen zoals rugpijn, nu 
zal ik wat meer vertellen over de 
rughernia.

Onze dochter Eva heeft haar rijbe-
wijs gehaald, helemaal geweldig 
natuurlijk. Ze heeft nu een autootje 
en toert daarmee dagelijks naar 
Utrecht. Sinds de busverbinding 
in Breukelen stopt (en je daar op 
de trein moet stappen), is Utrecht 
nauwelijks nog serieus met het 
openbaar vervoer te bereiken. Ik 
begrijp dat niet, de overheid wil 
iedereen in het openbaar vervoer, en 
ondertussen wordt de busverbinding 
met Utrecht opgeheven. Maar goed, 
gisteren moesten wij de wekelijkse 
boodschappen-ellende verrichten.
Uit mijn eerdere stukjes weet u in-
middels dat ik een ontzettende hekel 
heb aan boodschappen doen. En 
omdat mijn auto bij de garage was 
heb ik even die van haar geleend. 

Vanochtend kwam mijn dochter met 
een woedeaanval binnen stormen; de 
auto doet het niet meer! Tja , lekker 
stom, ik was vergeten de verlichting 
uit te doen, omdat dat bij mijn auto 
automatisch aan en uit gaat. Als goe-
de vader heb ik dat ding aan lopen 
duwen, terwijl zij de auto probeerde 
te starten en dat lukte natuurlijk 
niet. Een behulpzame buurman heeft 
met startkabels de auto weer tot 
leven gewekt. Mijn dochter reed, nog 
boos, weg en ik bleef achter met een 
schuldgevoel en weer een kraak in 
mijn rug.

Daarmee heb ik, behoudens een boze 
dochter, ook weer een onderwerp 
voor mijn stukje! 
De rughernia heet onder artsen Her-
nia Nuclei Pulposi ofwel HNP.
Om te begrijpen wat er nou precies 
aan de hand is, moet ik eerst uitleg-
gen hoe de wervelkolom in elkaar zit.
De wervelkolom bestaat uit 7 nek-
wervels, 12 borstwervels, 5 lenden-
wervels en het heiligbeen. Al die 
wervels zijn als luciferdoosjes op 
elkaar gestapeld en omdat die 
doosjes anders zomaar van elkaar 
glijden zitten er aan de achterkanten 
uitsteeksels die onderling met elkaar 
verbonden zijn. Eigenlijk lijkt een 
wervel van boven gezien wel wat op 
het cijfer 8, waarbij het ene rondje 
van de 8 de luciferdoos is en het 
het andere rondje het wervelkanaal 
bevat. Hierin lopen de grote zenuwen 
die vanuit de hersenen helemaal 
naar beneden lopen.Alles op elkaar 
gestapeld loopt die zenuwbonk van 
boven naar beneden om er voor te 
zorgen dat we onze benen kunnen 
bewegen (signaal van boven naar 

beneden) en dat we kunnen voelen 
(signaal van beneden naar boven). 
Niet alle zenuwen lopen helemaal 
van beneden naar boven of om-
gekeerd, je moet ook de spieren 
van je billen of van je buik kunnen 
gebruiken en dus loopt er bij iedere 
overgang van wervel op wervel een 
bundeltje zenuwen naar buiten , dat 
is zowel links als rechts ter hoogte 
van de knik in de 8.
In ieder luciferdoosje zit een gelei- 
achtige stof die schokjes opvangt, 
een beetje een schokdemper effect. 
Die gelei zit weer in een hoesje, 
anders loopt het alle kanten op en 
wordt het een zootje.

Wat is nou een Hernia?
Een hernia is eigenlijk een beschadi-
ging of uitstulping van het kapsel 
rondom de gelei in het wervel-
lichaam. De uitstulping die hierdoor 
ontstaat duwt richting de achterkant 
naar de andere zijde van de 8 en 
komt daar helaas de zenuwen tegen 
die daar net naar buiten willen. Dat 
vinden die zenuwen niet leuk, ze 
krijgen het behoorlijk benauwd en 
daardoor krijg je dat bewegen niet 
goed meer gaat en dat het gevoel 
ook anders is (je voelt minder, of het 
doet pijn).

 
Ik heb voor de duidelijkheid een 
tekeningetje bijgevoegd, 8 is het 
wervellichaam en 7 is de hernia. De 
gele jongens (5) zijn de zenuwen die 
niet gelukkig zijn.
Nummer 1 is het wervelkanaal waar 
alle zenuwen verzameld van en naar 
de hersenen lopen.
Door de vorm van het wervellichaam 
stulpt zo’n hernia naar links of naar 
rechts uit en daarmee krijg je of wel 
links ofwel rechts klachten.

Om de klachten die zo’n Hernia geeft 
te begrijpen moet je de functie van 
een zenuw begrijpen.
Er zijn twee soorten van zenuwen 
die uit de wervelkolom komen, in 
beide gevallen kan ze vergelijken 
met een soort vaan stroomdraadje.
- De Motorische zenuw is de bewe-

gingszenuw. In de hersenen wordt 
een stroompje verstuurd en dat 
gaat via het wervelkanaal en dan 
via de desbetreffende zenuw naar 
de uitloper die de prikkel aan een 
spier afgeeft die vervolgens samen-
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trekt en daarmee een beweging 
veroorzaakt.

- De Sensibele zenuw is de 
gevoelszenuw, die ligt net 
andersom. In de huid liggen 
uitlopers van de zenu-

 wen, als je bijvoorbeeld de 
huid aanraakt ontstaat er in 
de zenuw een stroompje en dat 
gaat via de zenuw naar de rug en 
vervolgens via het wervelkanaal 
naar de hersenen. De herse-
nen weten dat de zenuw 
waar dit stroompje 
vandaan komt op die 
bepaalde plek liggen 
en registreren dat 
vervolgens als druk 
of als er heel 
veel stroom-
pjes komen 
als pijn.

Als de zenuw 
in de wervel-
kolom onder 
druk ligt, 
weten de her-
senen niet dat 
de stroompjes daar 
vandaan komen en 
registreren het dus als pijn op de plek 
waar de zenuw in de huid eindigt 
(bijvoorbeeld het been). Daarom heb 
je bij een Hernia 
meestal niet zo veel rugpijn.

Klachtenbeeld
Samengevat bestaat het klachten-
beeld van een Hernia uit de volgende 
delen:
- Gestoord gevoel op een plek, 

meestal in het been, overeenko-
mend met het uiteinde van de 
desbetreffende zenuw. Dit uit zich 
door verminderd gevoel, pijn of 
tintelingen.

- Verminderde kracht (dat heet een 
parese) op een plek die overeen-
komt met diezelfde zenuw. Dat kan 
zich uiten door verminderde kracht 
in het been of bijvoorbeeld in een 
teen. En dat is dus niet hetzelfde 
als wanneer je het been niet durft 
te bewegen door de pijn.

- Dat alles aan één zijde.
- Druk verhoging geeft meer 

klachten; hoesten, niezen of persen 
levert pijn op in de uitloper van de 
zenuw. Dat komt doordat de gel in 
de wervel niet meer in staat is om 
de druk op te vangen.

In principe kan een Hernia op alle 
niveau’s in de wervelkolom optreden, 
er bestaan derhalve ook nekhernia’s 
enz. Maar u kunt zich voorstellen dat 
de druk van het lichaamsgewicht met 
name op de lage niveau’s erg hoog 
zal zijn. Daarom komt een Hernia 
van de lage rug verreweg het meest 
voor.

Oorzaken
Daarmee komen we bij de oorzaken 
van een Hernia;
-Er kan sprake zijn van een aangebo-
ren zwakke plek in de rug.
-Aan de linker en aan de rechterzijde 
van de wervelkolom lopen grote rug-
spieren. Deze spieren zijn, behalve 
voor beweging, ook voor het opvan-
gen van grote schokken. Je kunt het 
beetje vergelijken met de ophanging 
van een auto, die heeft behalve de 
schokdempers (de gel in de wervel, 
nucleus pulposus) ook een schroef-
veer bij ieder wiel om grote klappen 
op te vangen (de rugspieren). 
Als die spieren onvoldoende ge-
trained zijn heb je meer kans op 
beschadiging van de wervel.
Soms is een vreemde beweging vol-
doende, de wervelkolom is vrij goed 
in draaiende bewegingen (de wervels 
draaien ten opzichte van elkaar) en 
ook wel in bewegingen naar voren 
(de wervels kantelen ten opzichte 
van elkaar), maar niet zo goed in 
een combinatie van die twee. Een 
gebogen, draaiende beweging zal dus 
eerder tot schade leiden. Zeker als er 
dan ook nog extra druk op de wervel-
kolom staat doordat je iets aan het 
tillen bent bijvoorbeeld.
Het slechtste dat je kunt doen, is een 
loeizwaar televisietoestel van de ach-
terbank van een te kleine tweedeurs 
auto tillen. 

Volgende keer weer wat over de 
behandeling.

Jaco Beeker
info@drbeeker.nl

Wat voor maatje bent u?
Een kof!edrinkmaatje, boodschap-
penmaatje, kletsmaatje, wandelmaatje, 
luistermaatje, een regel of een meedenk-
maatje?
Vindt u het leuk om mensen te helpen en heeft u een paar uurtjes in de 
week of maand beschikbaar? Dan is Maatje voor Twee naar u op zoek! 
Voor meer informatie neem contact op met coördinator Carolien Har-
bers van stichting De Baat, telefoonnummer: 0297-230280 of per mail: 
c.harbers@stichtingdebaat.nl.

Vinkeveen
Mevrouw de Rooij zit in een 
rolstoel en houdt van een 
goed gesprek. Daarnaast 
lijkt het haar leuk om even 
een frisse neus buiten te 

halen of naar de markt te gaan. 
Wie wil haar maatje worden?
Neem contact op met Carolien 
Harbers van Stichting De Baat. 
Telefoon: 0297-230280 of mail: 
c.harbers@stichtingdebaat.nl.

Mijdrecht
De heer Ras heeft af en toe wat 
moeite om naar buiten te gaan. 
Toch houdt hij enorm van !etsen 
en wandelen. Wie helpt meneer 
zijn grenzen verleggen? 
Word daarom zijn maatje!
Neem contact op met Carolien 
Harbers van Stichting De Baat. 
Telefoon: 0297-230280 of mail: 
c.harbers@stichtingdebaat.nl.


