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Voor een prettig leven | www.blijtijds.nl
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Deze Food Huggers houden gesneden groenten 
en fruit langer vers. Ze zijn gemaakt van veilige, 

BPA-vrije siliconen en verkrijgbaar in allerlei vormen en 
maten, bijvoorbeeld voor avocado’s. Ook te gebruiken in 
de diepvries en magnetron.

Food Huggers | 5-delig | € 15,95 | www.kookwinkel.nl

Televisiemaker Astrid Joosten en meestergastronoom 
Thérèse Boer van De Librije zijn gepassioneerde vinologen. 
Met het merk Astrid & Thérèse bieden ze de heerlijkste wijnen 
aan. Zoals de bekroonde Villa Blanche chardonnay, die zij 
samen met bevriende wijnmakers uit Frankrijk ontwikkelden. 
Deze wijn staat al jaren in de top 10 van het concours ‘Beste 
chardonnays ter wereld’. De liefde en het vakmanschap van de 
wijnmakers zijn terug te vinden in het glas: een mooie balans 
tussen rijp fruit zoals mango en banaan, en een beetje boter 
en vanille, dankzij de lagering op houten vaten. Tegelijkertijd 
is hij crispy, zacht en fris. Bestel een doos van deze heerlijk 
wijn via Blijtijds en betaal nu met korting € 49,- voor zes  
flessen + gratis verzending.

Villa Blanche Chardonnay | Doos van 6 flessen | € 49,- |  
www.astridentherese.nl/blijtijds | actiecode ATBT25

Licht, lucht en water

Slimme vershoudersHet is een ramp voor ieder kind: je knuffel 
kwijt zijn. In het geval van Jack levert het 
wel een mooi avontuur op, geschreven  
door niemand minder dan J.K. Rowling 
(bekend van de Harry Potter-reeks). Op 
Kerstavond kan Jack zijn favoriete  
knuffel nergens vinden, een varkentje  

met de naam Ut Varken, afgekort UV. Samen 
met zijn nieuwe knuffel, Het Kerstvarken, 
gaat hij UV zoeken in het wonderlijke Land 
van Verlies. Een heerlijk voorleesboek voor 
op koude dagen.

Het Kerstvarken | J.K. Rowling | € 24,90 |  
Uitgeverij de Harmonie

Knuffel kwijt

De noordelijkste provinciehoofdstad is vooral een brui-
sende stad, maar Groningen heeft daarnaast een rijke 
geschiedenis.  Plus alle ingrediënten voor een geweldige 
stedentrip: boeiende musea, historische hofjes, vernieuwen-
de architectuur, veel verrassende winkeladresjes en talloze 
horecagelegenheden. Het Martini Hotel is gevestigd in een 
eeuwenoud pand in het centrum, vlak bij de Grote Markt en 
de Martinitoren. In het hotel is restaurant WEEVA geves-
tigd; een begrip in de stad. In het fijne jaren 30-café kunt u 
nagenieten van al die stedelijke heerlijkheden.

3-daags logies-ontbijtarrangement vanaf € 79,- p.p. |  
www.voordeeluitjes.nl/hoteltip

Tillandsia’s worden ook wel airplants of luchtplantjes 
genoemd. Ze hebben geen aarde nodig, aan een  

wekelijks dompelbadje – het liefst van regenwater 
– hebben ze genoeg. En ze kunnen overal in worden 
verwerkt, zoals in deze zee-egels, die zo meer weg heb-
ben van een ander zeedier.

Jellyfish Trio Met tillandsia usneoides (Spaans mos) | € 19,95 | 
www.airplantshop.nl

Stedentrip naar Groningen
Bekroonde chardonnay

WIJNTIP

GROEN

BOEKENTIP

LOGEREN

KEUKENTIP
Mevr. Geerts uit Bergen op Zoom vraagt:

Mijn moeder woont alleen, dat vind  
ik soms best spannend. Wat kan ik 
daaraan doen?

Familie

Deze vraag is beantwoord door:
Ginette Klein, medewerker van de 
Mantelzorglijn van MantelzorgNL

Meer informatie op www.mantelzorg.nl

“Ukunt met uw moeder afspreken dat u haar 
elke dag op een vast tijdstip belt om te vragen 

hoe het gaat. Ook kunt u het contact met haar 
buren of een goede vriend of vriendin aanhalen en 
een appgroepje oprichten waar bijzonderheden in 
worden gemeld. Als u zelf niet in de buurt woont, 
kunt u iemand die dichtbij woont vragen op een 
vaste dag in de week bij uw moeder langs te gaan. 
Uw moeder kan ook gebruik maken van een alarm-
knop, die ze om haar nek of haar pols kan dragen. 
Die kan ze indrukken als ze bijvoorbeeld valt of in 
een andere onveilige situatie terechtkomt. Er gaat 
dan direct een melding naar de persoon die is 
gekoppeld aan de alarmknop.  
Als er sprake is van (beginnende) dementie, kan 
ook ‘domotica’ geruststelling geven. Denk daarbij 
aan een sensor in het matras of gekoppeld aan het 
koffiezetapparaat. Als uw moeder afwijkt van haar 
dagelijkse routine krijgt u een seintje en kunt u 
meteen contact opnemen met uw moeder.”

Heeft u ook een vraag op het gebied van psyche, 
gezondheid, geld, computers of huis en tuin?  
Mail naar redactie@blijtijds.nl.
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Van 6 tot 17 oktober is  
het Kinderboekenweek.  
Bij aankoop van ten minste  
€ 12,50 aan kinderboeken 
krijgt u het Kinderboeken
week geschenk cadeau!
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Vijf vragen over  
urineweginfecties

Een urineweginfectie is vervelend en kan pijnlijk zijn. Maar is de aandoening 
ook gevaarlijk? En hoe kunt u die voorkomen? Uroloog Nader Naderi beant-
woordt vijf vragen over deze aandoening.
TEKST: LIENEKE VAN DER FLUIT

Wat is een urineweginfectie?
Naderi: “Een urineweginfectie is een ontsteking aan 
de urinewegen. Een blaasontsteking is de bekendste, 
maar ook de prostaat- of nierbekkenontsteking 
behoren ertoe. De infectie ontstaat meestal door 
bacteriën die vanuit de anus via de huid in de urine-
buis terechtkomen. Soms gaat het om bacteriën die 
worden overgedragen door seksueel contact. Omdat 
vrouwen een kortere urinebuis hebben dan mannen, 
kunnen bacteriën makkelijker de blaas binnendrin-
gen. Vrouwen hebben daarom sneller last van een 
urineweginfectie dan mannen.”

“Een urineweginfectie verraadt zich 
meestal door pijn bij het plassen. Of 
door vaak maar weinig te plassen.  
Sommige mensen hebben zelfs de hele 
dag aandrang. U kunt ook een druk-
kend of pijnlijk gevoel hebben in de 
onderbuik of rug. Ook kan de urine 
afwijken, en onaangenaam ruiken of 
er troebel uitzien. Soms zit er bloed 
in. Laat uw urine testen bij de huis-
arts wanneer u een blaasontsteking 
vermoedt. Die verwijst u door naar een 
uroloog als verder onderzoek nodig is. 
Dat kan bestaan uit het bijhouden van 
een plasdagboek, bloed- of urineonder-
zoek, een echo van de nieren, plassen  
op een ‘computertoilet’ of controleren  
of u helemaal heeft leeggeplast.”

“Urineweginfecties zijn op veel manieren 
te voorkomen. Het is vooral erg belangrijk 
om veel te drinken, liefst ruim 2 liter per 
dag. Hierdoor moet u vaker plassen; met 
regelmatig plassen spoelt u bacteriën 
naar buiten. Plas uw blaas daarom altijd 
goed leeg. Idealiter maakt u 1,5 tot 2 liter 
urine per 24 uur. Meet het eens met een 
maatbeker en noteer de hoeveelheid van alle 
plassen per 24 uur. Neem de tijd en ga er 
rustig bij zitten. U kunt het beste van voor 
naar achteren vegen. Ik adviseer ook altijd 
te plassen na het vrijen. Hiermee worden 
bacteriën weggespoeld die rond en in de 
urinebuis zijn gekomen.”

Is de infectie gevaarlijk?
“Een op de twee vrouwen krijgt in haar leven te maken 
met een blaasontsteking. Deze is meestal vrij onschuldig 
en gaat vaak vanzelf weer over. Bij mannen is een blaas-
ontsteking wel een serieuze aandoening, omdat hun blaas 
minder snel ontstoken raakt. Het kan zijn dat de infectie 
opstijgt naar de nieren of bij mannen naar de prostaat. Dan 
is klinische behandeling vaak nodig. Ook voor zwangere 
vrouwen, mensen met diabetes of met afwijkingen aan  
de nieren kan een urineweginfectie gevaarlijk zijn.”

“Wanneer de klachten 
blijven of er is sprake van een 
ernstige infectie, schrijft de 
huisarts een antibioticakuur 
voor. Die doodt de bacteriën. 
Het is erg belangrijk om deze 
kuur helemaal af te maken. 
Ook wanneer de klachten 
zijn verminderd of zelfs al 
verdwenen. De ontsteking 
kan anders gemakkelijk weer 
terugkomen. Wanneer de 
klachten voorbij zijn en de 
kuur is afgemaakt, kan de 
arts vragen om de urine nog 
eens te laten nakijken om 
te zien of alles in orde is. Bij 
herhaalde blaasontstekingen 
verwijst de huisarts u door 
naar de uroloog.” 

Katheterisatie
Bij mensen die een katheter gebruiken zijn 
urineweginfecties helaas een veelvoorkomend 
probleem. Gemiddeld hebben kathetergebruikers 
twee of meer urineweginfecties per jaar. Met de 
volgende tips zijn urineweginfecties zoveel te 
mogelijk voorkomen:

•  Gebruik voor elke katheterisatie een nieuwe, 
steriele gecoate katheter.

•  Was de handen altijd grondig met water en zeep. 
Een antibacteriële handgel is een goed alternatief 
voor plaatsen waar geen wasgelegenheid 
beschikbaar is. 

•  Controleer af en toe de hoeveelheid urine na het 
katheteriseren. De hoeveelheid urine zou tussen 
250 ml en 400 ml moeten liggen. Neem contact 
op met uw zorgverlener als het meer of minder is.

1
5
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3 4

‘Het is belangrijk 
om veel te drinken’

GEZONDHEID

Meer lezen?  
Ga naar www.blijtijds.nl/rubriek

Hoe herken ik een  
urineweginfectie?

Hoe wordt een  
urineweginfectie 
behandeld?

Hoe kan ik infecties 
voorkomen?
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AFLEVERING
AFSCHEID
AUTOCUE
COMPLOTTEN
CONTRACTEN
CREW
DEAL
FANATIEK
FANS

FILM
FORT BOYARD
GASTACTEUR
IDTV
INTERVIEW
JOKERS
KANDIDATEN
ONTKNOPING
OPDRACHTEN

PRIJZEN
RADIO
REGIE
REPORTAGES
RONDE
SABOTAGE
SCENARIO
SHOW
SIDEKICK

SPEL
TEAM
VRIENDELIJK
VRIENDIN
WINNAAR
WINNEN

Zo doet u mee!
Los de woordzoeker op. Alle woorden zijn 
kriskras verborgen in het diagram.  
Alle woorden uit de lijst weggestreept? 
Dan vormen de overgebleven letters - in de 
leesrichting - de eindoplossing.

Uw oplossing kunt u doorgeven  
t/m 15 oktober 2021 
Ga naar www.avrobode.nl/blijtijds.
Daar vindt u ook de oplossing van de 
vorige puzzel.
U kunt de oplossing ook doorbellen.

Bel 0909-50 10 212
(€ 0,45 per gesprek) 

U kunt ook deelnemen d.m.v. een sms: 
AVRO [spatie] oplossing naar 3553
(€ 0,45 p.o.b). 
Geen retour sms ontvangen? Waarschijnlijk 
bent u niet gemachtigd om mee te spelen.  
Neem contact op met uw provider. 

Het goede doel steunen?  
Bel (of sms) bovenstaand nummer.

Puzzel 41

Nog niet uitgepuzzeld? 
www.avrobode.nl/puzzel

Zoveel begint bij een kind, als het tenminste kansen krijgt.
“Elk kind op aarde moet de kans krijgen gezond op te 
groeien en zich te ontwikkelen. Want ik geloof in kinde-
ren, in wat van elk kind kan worden én wat ze voor de 
wereld kunnen betekenen. UNICEF speelt een belang-
rijke rol bij het realiseren van een goede kindertijd voor 
kinderen. Voor élk kind, waar ze ook wonen. Want zoveel 
begint bij een kind. Als het tenminste kansen krijgt.”

1x kans op een 
Bol.com Cadeaukaart 
Bol.com opende op 30 maart 1999 zijn 
online winkeldeuren. Ruim twintig jaar later 
heeft de winkel miljoenen actieve klanten in 
Nederland en België en een assortiment van 
ontelbaar veel artikelen. Bij bol.com vindt 
u het grootste assortiment in meer dan 22 
winkelcategorieën met boeken & e-books 
in het Nederlands en andere talen, muziek, 
films, games, elektronica, speelgoed, baby-
artikelen, tuin- en klusartikelen en alles voor 
wonen, dieren, sport, vrije tijd en persoon-
lijke verzorging. Genoeg om uit te kiezen!

www.bol.com

Puzzel
en win

T.w.v.
€ 100,-


