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Redactiepraat
Op het moment dat ik dit schrijf wordt er 

redelijk warm voorjaarsweer voorspeld.

Ik denk dat iedereen er wel aan toe is dat 

de temperaturen gaan stijgen, want dat 

hoort toch een beetje bij het voorjaars-

gevoel.

In deze Levenslijn treft u een nieuwe ru-

briek aan, ‘Nieuws uit de ziekenhuizen’. 

In die rubriek willen we de wat kleinere 

berichten en nieuwsitems opnemen, die 

zich eigenlijk niet lenen voor een artikel, 

omdat ze daarvoor net wat te klein zijn.

Uiteraard mag u daar zelf ook onderwer-

pen voor aanleveren, en graag zelfs! 

Zo kwam een van onze redacteuren met 

het berichtje dat een van de mensen uit 

het transplantatieteam van het EMC ge-

promoveerd was op een bepaald onder-

werp. 

‘Niernieuws’ is dat niet zozeer, maar wel 

een bewijs dat er achter de schermen veel 

gebeurt om u, de patiënt, te helpen, door 

te streven naar nieuwe medische moge-

lijkheden etc.

Verder treft u in dit nummer een artikel 

aan over thuishemodialyse. 

Dit onderwerp komt meer en meer in de 

belangstelling te staan, om een aantal 

redenen. Allereerst is het voor veel pati-

enten een goede mogelijkheid om actieve 

dialyse te doen, dus het is feitelijk een 

vorm van zelfmanagement, van de regie 

voeren over je leven en je behandeling. 

Daarnaast stimuleren artsen en zorgverze-

keraars deze vorm van dialyse ook, zij het 

om verschillende redenen. Ter illustratie 

bij dit artikel geven we ook de ervaringen 

weer van een patiënt, die recent met de 

voorbereidingen voor thuishemodialyse 

gestart is. 

Verder krijgt het verhaal van onze redac-

teur Willeke, dat in het septembernummer 

2015 van Levenslijn verscheen, een ver-

volg doordat haar man Ronald eind vorig 

jaar getransplanteerd werd. 

Voor beiden een bijzondere ervaring, om-

dat het aanvankelijk de bedoeling was dat 

Ronald een nier van Willeke zou krijgen. 

Alle voorbereidingen daarvoor waren min 

of meer achter de rug, toen hij ineens een 

nier aangeboden kreeg van een anonieme 

levende donor. 

Achter haar artikel plaatsen we ook een 

artikel van haar hand over de mogelijkhe-

den die een fysiotherapeut heeft om een 

litteken te behandelen zoals dat ontstaat 

na een niertransplantatie.

Ik wist zelf niet dat daar ook mogelijk-

heden voor waren, laat staan dat ik wist 

dat een dergelijk litteken problemen kon 

opleveren...

Ook onze beide andere redacteuren Els 

en Thea, hebben weer bijdragen geleverd, 

onder meer over een blinde nierpatiënt, 

een verslag van een prijsuitreiking door 

ING Bank, waar onze vereniging de twee-

de prijs, een geldbedrag, in ontvangst 

mocht nemen, etc.

Wat alleen jammer was, dat we ook voor 

deze editie van Levenslijn geen verha-

len of bijdragen, van u, onze lezers, 

hebben mogen ontvangen...

Trek de stoute schoenen eens aan, 

bel of mail een redacteur van ons 

blad en vergaar eeuwige roem als 

schrijver van een artikel in ons 

mooie blad! 

U krijgt er alle hulp bij die u 

nodig heeft, dus eigenlijk 

zijn er geen beletselen om 

uw verhaal te doen. In 

principe is elk verhaal 

over uzelf, uw ziekte, 

over een mooie vakan-

tie of over een be-

paalde gebeurtenis 

in uw leven, meer 

dan welkom, als 

het maar op een of 

andere manier met  

nieren te maken heeft.

Ik hoop dat de komende tijd de redac-

tiemailbox overloopt van uw bijdragen!

Enfin, weer genoeg gepraat nu, ik nodig u 

uit om met Levenslijn een gezellig hoekje 

op te zoeken om daar ons blad door te 

nemen.

Verder hoop ik dat u allen een mooie zo-

mer tegemoet gaat, en dat u die in een zo 

redelijk mogelijke conditie mag beleven!

Jan Zoutendijk

Eindredacteur

De kopij voor het volgende nummer van Levenslijn
dient uiterlijk 25 juli 2016 bij de redactie te zijn ingeleverd.

28 juni 2016
Nierdialoog - Transplantatie10 september

Patiëntenuitje
18 oktober
Nierdialoog - PD voorlichting

5 november
Themadag

26 november
Kookworkshop

15 november 
Nierdialoog - Ontwikkelingen in de 

behandeling

20 september
Nierdialoog - Leefstijl
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Ik wil alleen zijn met de zee,

ik wil alleen zijn met het strand,

ik wil mijn ziel wat laten varen,

niet mijn lijf en mijn verstand.

Ik wil gewoon een beetje dromen,

rond de dingen die ik voel

en de zee, ik weet het zeker,

dat ze weet wat ik bedoel.

Ik wil alleen zijn met de golven, 

‘k wil alleen zijn met de lucht,

ik wil luist’ren naar mijn adem,

ik wil luisteren naar mijn zucht.

Ik wil luist’ren naar mijn zwijgen,

daarna zal ik verder gaan

en de zee, ik weet het zeker,

zal mijn zwijgen wel verstaan.

Toon Hermans

Zee
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Van de bestuurstafel
Ik heb eens teruggekeken wanneer ik voor 

het laatst aan de beurt was om een praat-

je ‘van achter de bestuurstafel’ te houden.

Tot mijn schrik en ook een beetje be-

schaamd moest ik toen vaststellen dat dit 

pas de tweede maal is dat ik een bijdrage 

aan deze rubriek lever…. Kennelijk ben ik 

altijd door de mazen van het net geglipt 

als ik aan de beurt was.

Juist omdat het zo lang geleden was dat 

ik voor het eerst van me liet horen, stel 

ik mezelf toch nog maar even voor. Mijn 

gezicht zal bekender zijn dan mijn naam, 

dat merk ik weleens meer.

Voor de mensen die mij nog niet kennen: 

Ik ben Alberdien Zoutendijk, 57 jaar oud 

en getrouwd met Jan, toevallig (?) redac-

teur van dit blad. Ik heb van mijn geboor-

te af cystenieren, welke tot mijn veertig-

ste jaar weinig last gaven.

In 2000 werd er een cystenier verwijderd 

omdat deze een flinke omvang had, en 

sindsdien dialyseer ik ook. Aanvankelijk 

gebeurde dat door middel van peritone-

aaldialyse, en zo’n zes jaar geleden ben ik 

overgestapt op hemodialyse.

Ook heb ik heb tweemaal een donornier 

gehad, welke beide helaas na één dag 

weer verwijderd moesten worden.

In oktober 2014 werd mijn tweede nier 

verwijderd, omdat deze ook erg veel last 

gaf door zijn forse omvang.  

Toen ik eenmaal nierpatiënt was, wilde 

ik toch ook wat nuttigs doen voor mijn 

medepatiënten, en toen er luistertelefo-

nisten gevraagd werden bij de Luisterte-

lefoon van de NVN leek me dat wel wat. 

Ik heb dat werk zeven jaar met veel ge-

noegen gedaan.

In de tijd dat ik bij de Luistertele-

foon kwam, ontmoette ik daar Joop den 

Breems. Van het een kwam het ander, en 

na eerst bestuurslid geweest te zijn, werd 

ik later secretaris van het bestuur, iets 

waar ik niet zo lang geleden om gezond-

heidsredenen mee gestopt ben. 

Doordat ik in het bestuur zit ben ik ook 

vertegenwoordiger, namens de NPVR, in 

de patiëntenraad van het Erasmus MC.

Ook daar probeer ik de belangen van u, als 

patiënt, zo goed mogelijk te behartigen. 

Na een lang traject van informatie in-

winnen, lezen, gesprekken met artsen en 

verpleegkundigen etc., ben ik onlangs in 

opleiding gegaan voor thuishemodialyse. 

In de volgende aflevering van Levenslijn 

hoop ik over mijn ervaringen daarmee te 

vertellen, en ik ben ook altijd bereid daar 

vragen over te beantwoorden.

Alberdien Zoutendijk
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Op maandag 4 april jl. om 8 uur is 
de nieuwe ingang van het dialyse-
centrum van het Maasstad Zie-
kenhuis feestelijk en onder grote 
belangstelling geopend door de 
heer Van Beek (dialysepatiënt) en 
echtgenote.

Opening nieuwe ingang dialysecentrum Maasstad Ziekenhuis
De nieuwe ingang is aan de voorzijde van 

het ziekenhuis, ter hoogte van de inva-

lidenparkeerplaats. Het voordeel is dat 

dialysepatiënten vrijwel direct, vanuit 

de taxi of de auto, op de afdeling komen. 

Alle dialysepatiënten hebben in de week 

voor de opening nieuwe pasjes ontvangen 

met de daarbij behorende instructies. Een 
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Opening nieuwe ingang dialysecentrum Maasstad Ziekenhuis
aantal dialysepatiënten krijgt ook de mo-

gelijkheid om met het pasje te parkeren 

op de invalidenparkeerplaats aan de voor-

zijde van het ziekenhuis.

De vervoerders brengen de patiënt voort-

aan direct naar de wachtkamer, en daar 

worden zij na hun behandeling ook weer 

opgehaald. 

Al met al dus een grote vooruitgang ten 

opzichte van de oude situatie!

Op de foto’s ziet u een impressie van de 

feestelijke opening van deze ingang.

Joop den Breems
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Op maandagmiddag 22 februari jl. om 2 uur belden we bij de 

heer Van der Ent aan. Hij was juist terug van de dialyse in het 

Franciscus Gasthuis en zat helemaal klaar voor het gesprek.

Het bleek al snel dat hij veel te vertellen had en ons smake-

lijke verhalen kon opdissen.

Bovendien viel het op dat hij ondanks zijn blindheid pretoog-

jes had!

Hij begon zijn verhaal met het feit dat hij slechtziend gebo-

ren is omdat hij de oogziekte RP heeft, retinitus pigmentosa. 

Dit is een erfelijke aandoening waarvan zijn beide ouders dra-

ger waren, iets wat maar zelden voorkomt. Daardoor hebben 

zij deze oogziekte aan twee van hun kinderen overgedragen. 

Niet alleen de heer Van der Ent lijdt eraan, ook zijn jongere 

zus is ermee behept. 

Blind, aan de dialyse 
en niet te stoppen
In Krimpen aan den IJssel woont de heer A. van 
der Ent.
Hij is een van de mensen die zich, via het en-
quêteformulier, tijdens de bootreis in september 
jl. bereid heeft verklaard om zijn verhaal voor 
Levenslijn te vertellen. Het bijzondere aan deze 
nierpatiënt is zijn opmerkelijk goede conditie, on-
danks al zijn kwalen. Hij doet erg veel aan sport, 
ook al moet hij drie maal per week dialyseren, en 
hij is bovendien blind.

Sinds 1982 is hij helemaal blind, zijn zus is wat minder ver maar 

gaat hem achterna. De ziekte is progressief en niet te genezen. 

Intussen heeft de ziekte ook de nieren aangetast.

Zijn nierproblemen zijn bij toeval ontdekt. De gezondheid van zijn 

vrouw, die aan suikerziekte leed, werd gecheckt en toen heeft hij 

dat ook maar meteen laten doen. Hij bleek teveel eiwitten in zijn 

urine te hebben, en hij werd meteen doorgestuurd naar de inter-

nist. 

Na een biopt van de nieren kwam zijn nierfalen aan het licht..

Zijn vrouw bleek kanker te hebben. Hij heeft haar verzorgd tot aan 

haar overlijden, ongeveer vier jaar geleden.

Toen zijn nieren nog maar een zeer matige functie hadden, is hij 

aan de dialyse gekomen in het Franciscus Gasthuis.

Hij wacht al meer dan drie en een half jaar op een donornier, maar 

dat blijkt erg moeilijk te zijn omdat hij bloedgroep O heeft. Iemand 

met deze bloedgroep kan alleen getransplanteerd worden met een 

nier van iemand die ook bloedgroep O heeft. Hij  hoopt toch wel 

dat hij binnen nu en anderhalf jaar aan de beurt is. Maar ja, het 

blijft afwachten. “De hoop op een transplantatie houdt me op de 

been”, vertelt hij. “Of misschien moet ik dan maar wachten tot er 

een nieuwe nier gevormd kan worden uit stamcellen...

Een draagbare kunstnier lijkt hem niet zo geschikt omdat hij nog 

heel veel aan sport doet! “Zo’n groot apparaat om je middel zou bij 

mij behoorlijk in de weg zitten”, zegt hij. Dus daar begint hij niet 

aan. Het is ook nog bepaald niet zo ver dat de draagbare kunstnier 

al snel te gebruiken is.

Sporten
Zijn kwalen weerhouden hem er niet van om zeer actief te blijven. 

Hij heeft altijd gewerkt bij het Loodswezen in Delfshaven. Hij kookt 

al veertig jaar, heeft daar zelfs les in gegeven en hij heeft zijn 

zieke vrouw verzorgd tot aan haar overlijden.

In zijn jonge jaren is hij wedstrijdroeier geweest en roeien doet 

hij nog steeds. Zijn altijd goede conditie is natuurlijk wel minder 

geworden maar hij gaat nog wel regelmatig trainen.

Ook fietst hij nog steeds, nu op een elektrische tandem. Hij heeft 

drie ‘voorfietsers’, aardige mensen die beurtelings voorop zitten.  

Zij maken dan tochten van zo’n 65 km. Een kwartier nadat hij thuis-

gekomen is van de dialyse zit hij soms al op de fiets!

Meneer Van der Ent vertelt ons dat hij dit kan omdat hij niet veel 

last heeft van de dialyse.

Omgaan met blindheid
Hij doet zelf zijn boodschappen, gaat naar de markt en kookt. “Het 

is erg belangrijk voor me om zoveel mogelijk zelf te doen”, zegt hij. 

Hij wil namelijk zo onafhankelijk mogelijk blijven, maar tegelijker-
Retinitis Pigmentosa



9

Levenslijn · 16e jaargang · juni 2016

tijd zijn mensen om hem heen heel belangrijk.

Zelfs kan hij nog computeren: hij heeft een computer met een 

spraaksysteem. Zijn zus helpt hem hiermee. E-mailen is op die 

manier ook mogelijk.

Met pretoogjes vertelt hij dat blind zijn ook leuke kanten 

heeft. Het gaat natuurlijk niet altijd goed en daar moet je 

dan mee leren omgaan. “Ik vraag nooit aan vrouwen om hulp 

op straat, want dan lopen ze weg. Als ik niets zeg, komen ze 

van alle kanten op me af en vragen dan of ze me kunnen hel-

pen!” En hij vertelt vervolgens over diverse leuke voorvallen, 

maar die gaan we hier niet allemaal onthullen. “Mensen kijken 

me na om te zien of ik ’t wel red in mijn eentje, en mooie 

vrouwen volgen me, haha.” 

Oefenen
Als hij alleen op pad gaat moet hij wel eerst de route geoe-

fend hebben. Ook de reizen met het openbaar vervoer moeten 

geoefend worden. Hij kan hiervoor een beroep doen op een 

begeleider die met hem op pad gaat. Na een aantal keer oefe-

nen moet hij een test doen om te laten zien dat hij weet waar 

hij is en wat hij moet doen. Hij vertelt ons over zijn ervarin-

gen op het Centraal Station Rotterdam. De heer Van der Ent 

krijgt dan de opdracht om naar een perron te lopen, en zijn 

begeleider loopt achter hem aan met een filmcamera om de 

hele route op te nemen, en op die manier kan hij later precies 

navertellen hoe het ging. Het is wel gebeurd dat de beveili-

gers of spoorwegpolitie kwamen informeren wat die meneer 

die steeds achter hem aan liep, toch aan het doen was. Hij 

moet daar erg om lachen! 

Het viel ons op dat de heer Van der Ent een positief en vrolijk 

mens is en heel laconiek en relativerend over zijn eigen ge-

zondheid praat. We werden er zelf ook vrolijk van. We hopen 

met hem dat een transplantatie niet al te lang meer op zich 

zal laten wachten. Baggerend door het zand, omdat in zijn 

wijk overal de straten opgebroken waren, liepen we weer naar 

de bushalte, en we bedachten dat het voor hem niet mee zal 

vallen om zijn weg te vinden op deze manier, maar hij redt 

zich ongetwijfeld!

Naschrift van onze redacteuren:

Intussen is de heer van der Ent op 18 maart jl. getransplanteerd 

met de nier van een overleden donor. “Ik heb een goede nier 

gekregen”, vertelt hij aan de telefoon. In eerste instantie ging 

het heel goed met hem, maar hij kreeg een infectie en is weer 

opgenomen in het Erasmus MC. Gelukkig is dat weer goed geko-

men, en de nier doet het heel goed. 

Wij wensen hem een goed herstel toe!

Thea Meijer en Els van Dijk 
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Op een mooie voorjaarsdag ga ik 
kennismaken met Gerco (44 jaar) 
en Stefanie (43 jaar), woonachtig 
in de gemeente Molenwaard.

Gerco heeft te maken met nierfalen. Hij 

werd geboren met twee nieren, en al 

vrij snel na zijn geboorte bleek één nier 

niet goed te werken, deze werd operatief 

verwijderd. Na enkele controles hoefde 

hij niet meer terug te komen, en werd 

er gezegd dat hij prima verder kon leven 

met een werkende nier.

Het was goed leven met maar een nier. 

Hij ontmoette Stefanie, trouwde en ze 

kregen twee kinderen, Amber (15 jaar) en 

Justin (12 jaar). Alles leek goed te gaan, 

totdat hij in mei 2014 gekeurd werd op 

zijn werk. Daaruit bleek dat hij een heel 

hoge bloeddruk en veel eiwit in de urine 

had, zodat hij meteen doorverwezen werd 

naar de huisarts. 

Deze gaf hem wat voor de hoge bloed-

druk en een 24-uurs bloeddrukmeting 

voor thuis. 

Deze bloeddrukmeting ging meteen op 

tilt door de hoge bloeddruk en hij werd 

opgenomen in het Albert Schweitzer 

ziekenhuis in Zwijndrecht.

Tijdens de onderzoeken naar de toedracht 

van de hoge bloeddruk kwam ook ter 

sprake dat Gerco leefde met maar een 

nier. Daar werd verder onderzoek naar 

gedaan, en toen bleek dat hij nog maar 

zo’n 22% nierfunctie had. Tijdens het 

eerste bezoek aan de nefroloog in het Al-

bert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, 

kwam meteen ter sprake dat er in de 

(nabije) toekomst een niertransplantatie 

nodig zou zijn. Heel heftig om te moeten 

horen. Nadat het gezin dit nieuws een 

plaatsje had gegeven, werd het verteld in 

familie en vriendenkring. 

De moeder van Gerco bood aan haar nier 

te willen afstaan. Wat fijn dat, wanneer 

alle uitslagen goed zijn, deze moeder 

haar zoon een nier kan geven.

Het leven gaat gewoon verder, de 

kinderen naar school, Stefanie en Gerco 

aan het werk. Gerco werkt in de me-

taalbewerking in het dorp waar hij ook 

woont. Het eerste jaar na het bericht van 

nierfalen werkte hij nog fulltime. Na een 

jaar werd dit te vermoeiend voor hem, 

waardoor hij nu twee uur eerder per dag 

stopt met werken. De tijd die hij eerder 

thuis is, gebruikt hij om te slapen en te 

rusten, zodat hij die avond nog genoeg 

energie heeft voor zijn gezin. Het is 

fijn dat hij dit met zijn werkgever heeft 

kunnen regelen. Open en eerlijk zijn naar 

je werkgever toe vindt Gerco erg belang-

rijk, want zo is er namelijk begrip voor 

de gezondheidssituatie en kan er samen 

naar een oplossing gezocht worden. Zo 

kon hij bijvoorbeeld via zijn werk een 

elektrische fiets kopen. Daardoor kost het 

fietsen hem minder energie en kan hij er 

toch op uit.

In het gezin wordt er niet teveel aan-

dacht besteed aan het ziek zijn, ze gaan 

er nuchter mee om en willen de kinde-

ren er niet teveel mee belasten. Maar 

het maakt wel degelijk deel uit van het 

gezin. Zoon Justin gaf aan dat het voor 

hem ‘gewoon’ is dat zijn vader ziek is. 

Justin heeft zijn spreekbeurt gehouden 

op school over nierziekte en niertrans-

plantatie, een heel goed onderwerp, waar 

hij maar liefst een 9+ mee behaalde. 

Dochter Amber houdt, met een knipoog, 

haar vader goed in de gaten of hij wel 

gezond genoeg eet, en zo is het hele ge-

zin bezig met de gezondheid van Gerco. 

Aanpassingen aan het eten zijn in dit 

gezin gezonde aanpassingen geworden. 

Stefanie kookt nu minder met pakjes en 

Op bezoek bij de familie Mourik
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zakjes, maar maakt vaker zelf verse gerechten. Dan krijg je 

al snel veel minder zout binnen wat natuurlijk beter is voor 

de nieren. Verder heeft Gerco zijn leven niet veel aan hoe-

ven passen door het nierfalen, maar op tijd zijn rust nemen 

is het belangrijkst. Dat is niet altijd even gemakkelijk, 

want zijn hoofd wil vaak meer dan zijn lichaam aankan. Het 

is een kwestie van zijn energie verdelen, en de balans zien 

te vinden tussen zijn gezondheid, werk en gezin.

Voor de buitenwereld is het niet te zien dat Gerco ziek is, 

wat wel eens voor vervelende opmerkingen zorgt. De vraag 

of hij beter is, hoort hij ook weleens voorbij komen. Het 

is die mensen niet kwalijk te nemen, maar zij weten niet 

dat hij de hele middag heeft moeten slapen om op dat ene 

feestje te kunnen zijn.  Hij probeert samen met zijn gezin 

zoveel mogelijk uit het leven te halen, en gaat, als de ener-

gie het toelaat, een stukje lopen met de hond.

De nierfunctie van Gerco is op dit moment 14%, een teken 

dat een transplantatie steeds dichterbij komt. Op 31 maart 

jl. is hij samen met zijn moeder naar het Erasmus MC ge-

weest, voor het eerste gesprek over de transplantatie. Zelf 

had hij dit liever wat eerder gehad, omdat het al bekend 

was dat zijn moeder donor wilde zijn, zodat hij eerder het 

traject in kon gaan. Gelukkig zijn nu de eerste stappen 

genomen. Zelf is hij goedgekeurd en heeft zijn moeder de 

eerste bloedonderzoeken gehad. De uitslag van de kruis-

proef is goed, en op basis van de kruisproef is er geen be-

lemmering voor de transplantatie, dus nu  kunnen ze verder 

het traject ingaan. Een spannende tijd, om op de uitslag 

te wachten. Als alle uitslagen goed zijn, is het mogelijk 

dat de transplantatie dit najaar al plaats kan vinden. Uit 

onderzoek is wel gebleken dat Gerco een stent bij zijn hart 

nodig heeft. Dit wordt uitgesteld tot zo kort mogelijk voor 

de transplantatie, omdat het zijn nierfunctie zou kunnen 

verminderen. Gerco en zijn gezin krijgen steun van familie 

en vrienden in het hele transplantatietraject. Ze reageren 

erg positief en steunen het gezin.

De nefroloog wil proberen te voorkomen dat Gerco eerst 

aan de dialyse moet voordat hij een nieuwe nier krijgt. Ho-

pelijk is dit niet nodig, maar om daar al wel informatie over 

te weten te komen is hij naar een bijeenkomst geweest 

waar uitleg over diverse vormen van dialyse gegeven werd. 

Het was informatief, maar hopelijk niet nodig.

Na een nieuwe nier hoopt Gerco weer goed te kunnen func-

tioneren, meer energie te hebben en gezond door het leven 

te kunnen gaan. 

Gerco, ik wens jou, samen met je gezin, het allerbeste toe, 

en hopelijk mag en kan je de nier van je moeder ontvan-

gen. Het was leuk kennis met jullie te maken, en hopelijk 

tot ziens bij de NPVR.

Willeke Kielenstijn

Korte Hoogstraat 6a, 3131 BK Vlaardingen
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De ING heeft een fonds opgericht 
onder het motto ‘Help Nederland 
vooruit’. Met het geld dat beschik-
baar is gesteld krijgen organisa-
ties, die in Nederland actief zijn 
om mensen vooruit te helpen, een 
steuntje in de rug. Organisaties 
worden uitgenodigd hun dromen 
te delen. 
Lokale jury’s kiezen uit de aanmel-
dingen vijf winnaars die ieder een 
bedrag krijgen. 
De genomineerden moeten ieder 
zoveel mogelijk stemmen zien te 
krijgen uit de eigen achterban.  
De prijzen bedragen: 
eenmaal v 5.000,-, eenmaal 
v 3.000,- en driemaal v 1.000,-.

De NPVR valt in de prijzen bij het ING Nederland Fonds 

Onze vereniging heeft de droom gedeeld 

om het verblijf van nierpatiënten tijdens 

de vele uren dialyse prettiger te maken, 

zodat de tijd sneller verstrijkt. De NPVR 

wil zoveel mogelijk laptops en fietsappa-

raten overal neer kunnen zetten. 

In februari kwam het verheugende bericht 

dat onze vereniging een van de genomi-

neerden was voor onze regio. Nu kwam 

het eropaan om zoveel mogelijk stemmen 

te verzamelen via een speciale site. Daar 

werd goed op gereageerd. In de aanloop 

naar de sluitingsdatum voor de verkiezing 

werd nog een herinnering rond gemaild. 

Toen werd het spannend, in afwachting 

van de uitslag. Alle genomineerden wa-

ren uitgenodigd om op 19 maart naar het 

ING-kantoor in Spijkenisse te komen om 

te horen welke prijs ze hadden gewonnen .

Het ING kantoor liep goed vol met alle-

maal vrolijke mensen die benieuwd waren 

met welke prijs ze naar huis zouden gaan. 

De bankzaken gingen ondertussen ook 

gewoon door, zodat het een drukte van 

belang was. 

Alle genodigden kregen koffie of thee met 

een lekker ING-gebakje en daarna kwam 

Debbie Bezemer-van der Starre van de 

ING met het verlossende woord, ze ging 

de prijzen bekend maken. In totaal waren 

bijna 600 stemmen uitgebracht. 

De eerste prijs, met 230 stemmen, ging 

naar de Stichting tante Joy. Hun doel is 

om jonge mantelzorgers aandacht en ont-

spanning te bieden. Met de 1 5.000,- kun-

nen ze een hele tijd vooruit, vooral omdat 

ze geen subsidie krijgen.

De spanning liep op, en toen werd onze 

vereniging genoemd voor de tweede 

prijs... 

We hadden 181 stemmen verzameld en 

kregen daarmee een cheque van 1 3.000,-.

De prijzen van 1 1.000,- gingen naar een 

contactgroep voor kankerpatiënten, Huif-

bedrijden Hoeksche Waard en een kunst-

project.

Met een lekker bubbeldrankje werd uit-

gebreid geproost en iedereen feliciteerde 

elkaar. Opgewekt vertrok iedereen huis-

waarts om daar het goede nieuws te ver-

spreiden.

Namens onze vereniging willen wij de ING 

hartelijk bedanken voor dit geweldige ini-

tiatief!

Els van Dijk en Thea Meijer
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De NPVR valt in de prijzen bij het ING Nederland Fonds 

Er zijn in Nederland tal van initiatieven, ver-
enigingen en stichtingen. Wat zij doen voor 
de maatschappij is hartverwarmend. Daarom 
geeft het ING Nederland fonds deze initiatieven 
graag een steuntje in de rug. Samen bereiken 
we immers meer dan alleen.

Help Nederland vooruit
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Handen af van fast food!
In o.m. de vorige uitgave van Levenslijn 
hebben we de gevaren van een te hoog 
fosfaatgehalte in het bloed beschreven. 
Hopelijk beseffen alle nierpatiënten 
dat zij hun gezondheid of welbevinden 
voor een deel te danken hebben aan hun 
voeding.
In onderstaand artikel wordt gewaar-
schuwd voor het verborgen fosfaat in 
fast food, u weet wel, de lekkere, maar 
niet supergezonde producten die inspe-
len op de ‘lekkere trek’ die u 
soms heeft...

Hoge fosfaatwaarden zijn gevaarlijk voor 

chronische nierpatiënten. Nefrologen 

raden hen dan ook vroegtijdig een fos-

faatbewuste voeding aan, en bij kritische 

waarden worden fosfaatbinders voorge-

schreven.

Een fosfaatbewust leven is echter zo ge-

makkelijk niet.

Zelfs patiënten die welbewust afzien van 

fosfaatrijke levensmiddelen als smeerkaas 

en cola, staan af en toe nog voor verras-

singen over sterk stijgende fosfaatwaar-

den in hun bloed. 

Een oorzaak daarvoor kan zijn het verbor-

gen fosfaat in kant-en-klaarproducten.

De richtlijnen bevelen dialysepatiënten 

aan per dag niet boven de 900 mg per dag 

aan fosfaat te gebruiken. Daarmee kunnen 

de fosfaatspiegel in het bloed en de mi-

neralenbalans in het lichaam op een aan-

vaardbaar niveau blijven. 

Een probleem is dat de inname van eiwit 

en fosfaat sterk met elkaar samenhangen. 

Wie zich goed voedt en eiwitrijk voedt, 

neemt in de regel ook veel fosfaat tot 

zich, want 60 gram eiwit komt overeen 

met 1000 mg (1 gram) fosfaat. Als men 

bedenkt dat 100 gram worst, vlees of kaas 

30-40 gram aan eiwit bevat, weet men 

hoe moeilijk het is om met een  dagelijkse 

eiwitinname van 60 gram uit te komen. 

Deze richtlijn houdt echter geen rekening 

met bijvoorbeeld het lichaamsgewicht van 

de patiënt, en met het gegeven dat nogal 

wat nierpatiënten een slechte voedings-

toestand hebben. De vraag is dus hoe men 

het lichaam genoeg eiwit toedient zonder 

de fosfaatbalans dramatisch te belasten.

In 2011 is er een interessante studie ge-

daan, waaruit bleek dat niet alleen de 

hoeveelheid fosfaat van belang is, maar 

ook de bron waaruit het fosfaat afkomstig 

is. De studie toonde aan dat plantaardige 

bronnen van eiwit en fosfaat ervoor zor-

gen dat fosfaat in een mindere mate door 

het lichaam opgenomen worden, dan wan-

neer eiwit en fosfaat uit vleesproducten 

afkomstig zijn. Vegetarische eiwitbron-

nen als bijvoorbeeld sojaproducten be-

invloeden de fosfaatspiegel minder sterk 

dan de dierlijke, maar ze leveren evenzo-

veel waardevolle eiwitten.

Fosfaatvalkuilen vermijden
Patiënten leren in de regel vroegtijdig, 

sterk fosfaathoudende levensmiddelen te 

vermijden. Camembert of kaas in plaats 

van smeerkaas, een mix van room en wa-

ter in plaats van melk, of, als het gaat om 

iets om op te knabbelen, pepsels in plaats 

van pinda’s. Daardoor laat zich de toevoer 

van fosfaat duidelijk verminderen, zonder 

bij de voeding veel te moeten inleveren.

Onverwachte fosfaatvalkuilen zijn echter 

toevoegingen aan levensmiddelen en de 

zogenaamde verwerkingshulpstoffen.

Volgens actuele schattingen neemt een 

Amerikaan gemiddeld zo’n 1000 mg fos-

faat tot zich, alleen al uit stoffen die 

aan voedingsmiddelen toegevoegd zijn. 

Daartoe behoren bijvoorbeeld smaakver-

sterkers, kleurstoffen en conserverings-

middelen. Als deze toevoegingen gebruikt 

worden, is het verplicht daarvan melding 

te maken op bijvoorbeeld de verpakking, 

en het is daarbij niet voldoende om alleen 

een E-nummer te vermelden. 

Veel mensen weten immers niet dat bij-

voorbeeld E339 op de verpakking van 

smeerkaas aangeeft dat het om natrium-

fosfaat gaat. Ook ontbreken aanduidingen 

over de hoeveelheid van deze stoffen, 

omdat het niet verplicht is deze te noe-

men. Verwerkingshulpstoffen hoeven al 

helemaal niet genoemd te worden.

Als diezelfde smeerkaas in een kant en 

klare pizza verwerkt wordt, wordt de kaas 

als een verwerkingshulpstof gezien, en 

hoeft deze  dus niet vermeld te worden, 

hoewel de kaas wel degelijk E339 bevat, 

maar de consument ziet daarvan niets te-

rug.

Daar komt nog bij dat de aan levensmid-

delen toegevoegde fosfaten gewoonlijk 

tot 100% door het lichaam opgenomen 

worden.

Ook als we weten dat er initiatieven ont-

plooid worden om de levensmiddelenin-

dustrie te bewegen om fosfaattoevoe-

gingen beter te vermelden en fosfaatrijke 

voeding beter aan te duiden, zullen er, zo 

leert de ervaring, nog vele jaren overheen 

gaan voordat er zich veranderingen  op 

dat gebied zullen voltrekken.

Tot die tijd blijft het beste en overigens 

ook lekkerste alternatief: alles zelf vers 

bereiden, en ver weg blijven van fast food 

en kant-en-klaargerechten! 

Bron: Der Nierenpatient, Bundesverbandes 

Niere e.V.
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In de zomer zullen we wat vaker buiten 

eten. Een salade smaakt dan extra lekker 

en deze, die ik vond in ‘Mijn eigen koers’,  

staat in 20 minuten op tafel.

Voor 4 personen heeft u nodig:

- 300 gram pasta

- 500 gram groene asperges

- 1 rode paprika

- 100 gram fijne ham

- 4 eetlepels olijfolie

- 2 eetlepels Italiaanse azijn

- klein beetje suiker

- zwarte peper uit de molen

Kook de pasta al dente (beetgaar) en 

spoel deze af met koud water. Snijd de 

onderkant van de asperges en maak stuk-

ken van 2 cm. lengte. 

Recept
Kook de asperges in ongeveer 8 minuten 

ook beetgaar. Maak de paprika schoon, 

verwijder de zaadlijsten en snijd ze in 

kleine stukjes (brunoise) en snijd de ham 

in kleine reepjes. 

Maak een dressing van de olie, azijn, 

suiker en peper.

Meng de pasta met de asperges, paprika 

en ham. Sprenkel dan de dressing erover.

Per portie bevat dit gerecht:

15 gram eiwit, 250 mg natrium, 400 mg 

kalium, 230 mg fosfaat. 

Kleis Willemstein

Zomerse pastasalade met asperges
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Mutaties Albert Schweitzer ziekenhuis

Geboren: 
29-01-2016 Norah Liza Theresia, dochter van Martijn en Angela 

 Zielhorst

14-04-2016 Jiska Naomi, dochter van Micha en Marcella de 

 Geus

Mutaties Erasmus Medisch Centrum

Met pensioen:
13-04-2016 Diane Thomson, regieverpleegkundige 

01-06-2016 Devada Telalovic, verpleegkundig CAPD consulente

25 jaar in dienst:
01-05-2016 Theo Both, dialyseverpleegkundige

In dienst:
01-06-2016 Sandra de Haas, regieverpleegkundige

Geslaagd:
19-05-2016 Stephan Glansdorp, dialyseverpleegkundige

Rectificatie: in het maartnummer van dit jaar werden abusie-

velijk van een tweetal verpleegkundigen en de manager van de 

dialyseafdeling onjuiste gegevens opgenomen.

Personalia
De juiste gegevens hadden moeten luiden:

25 jaar in dienst:
01-01-2016 Diane Thomson, regieverpleegkundige

01-02-2016 Adela den Breejen-Jones, manager dialyseafdeling 

01-03-2016 Clea Moerkerken, dialyseverpleegkundige

Mutaties Maasstad Ziekenhuis

Uit dienst:
01-02-2016 Anne-Marie Huizinga, dialyseverpleegkundige

01-04-2016 Dorien Damen, dialyseverpleegkundige

Mutaties Franciscus Vlietland Ziekenhuis, Schiedam

In dienst:
01-04-2016 Tamara van Leeuwen, afdelingsassistente

01-05-2016 Nadierah Nasorkhan, dialyseverpleegkundige i.o.

Uit dienst:
01-05-2016 Türkan Akyol, afdelingsassistente

Mutaties Franciscus Gasthuis, Rotterdam

Geboren:
18-03-2016 Liam, zoon van Daisy, dialyseverpleegkundige, en 

 Jordy

• Wij deze rubriek opstellen terwijl het 

buiten nat en koud is?

• Wij begrepen hebben dat het eind 

april eigenlijk lente is?

• Wij dit jaar een erg koude, stormach-

tige koningsdag gevierd hebben?

• Dat het feest toch hartverwarmend 

was volgens onze koning en koningin?

• Wij hopen dat, wanneer u dit blad 

ontvangt, het intussen echt zomers 

geworden is?

• Wij weer ons best gedaan hebben om 

een mooi nummer van ons lijfblad te 

maken voor u?

• Wij hopen dat u in groten getale 

de jaarvergadering op 28 mei hebt 

bezocht?

• Dat het weer gezellig was en het eten 

goed gesmaakt heeft?

• Dat het personeel van Van der Valk 

zoals altijd weer erg zijn best heeft 

gedaan?

Wist u dat..?
• Wij Mirjam Tielen, verpleegkundig 

specialist niertransplantatie in het 

EMC, van harte feliciteren met haar 

promotie op 6 april jl.? Zie ook elders 

in dit nummer.

• Er in mei weer een reisje naar Be-

nidorm voor nierpatiënten van onze 

vereniging geweest is?

• Wij hopen dat de deelnemers een 

fijne reis gehad hebben?

• Wij iedereen uitnodigen om zijn ver-

haal te doen voor Levenslijn?

• Wij u ook weer vaak hopen te ont-

moeten bij de activiteiten?

• Wij nog steeds nieuwe leden hopen te 

verwelkomen?

• Wij altijd openstaan voor uw ideeën? 

• U contact kunt opnemen met de 

redactie via redactie@npvr.nl?
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Thuishemodialyse
Op het moment is er een tendens dat ne-

frologen hun patiënten stimuleren om 

zich actiever met hun dialyse bezig te 

houden. Zo wordt op dit moment op de 

dialyseafdeling van het EMC er op ingezet 

dat patiënten zelf hun shunt gaan aan-

prikken, in plaats van dat de dialysever-

pleegkundige dat doet.

Dat zelf aanprikken heeft een groot voor-

deel: de patiënt steekt de naald eigenlijk 

altijd onder dezelfde hoek in de button-

hole of in de shunt. Als een verpleegkun-

dige dat doet (en dat is steeds weer een 

andere verpleegkundige in verband met 

het werkrooster en dergelijke), zal deze 

de naald steeds onder een andere hoek 

in de ader inbrengen, dat kan nu eenmaal 

niet anders.

Een ander voordeel voor de patiënt is dat 

hij of zij voelt of de naald op de juiste 

manier de ader binnenkomt, en dus bij-

voorbeeld niet per ongeluk aan de andere 

kant van de ader weer door de vaatwand 

heenkomt, wat een enkele keer weleens 

voorkomt.

Een (weliswaar grote) stap verder is het 

thuis uitvoeren van hemodialyse. Die 

ontwikkeling wordt gestimuleerd door de 

zorgverzekeraars, die zich daarmee een 

flink voordeel bezorgen. Immers: de di-

alysebehandeling zoals die in een dialy-

sekliniek of ziekenhuis uitgevoerd wordt, 

kost een behoorlijk bedrag, omdat het 

ziekenhuis bij de zorgverzekeraar ook de 

zogenaamde overheadkosten (dat zijn alle 

kosten om de ziekenhuisorganisatie draai-

ende te houden) declareert. De kosten 

die voor een patiënt gemaakt worden bij 

thuishemodialyse zijn beduidend lager.

Maar niet alleen de zorgverzekeraar heeft 

belang bij patiënten die thuis dialyseren, 

ook de patiënt zelf is daar beter mee af. 

Hij hoeft immers niet meer naar het zie-

kenhuis, kan zelf zijn dialysetijd en -sche-

ma bepalen, en eventueel zelfs buiten de 

dialysetijd om werken, als hij daar nog 

toe in staat is. Veel patiënten dialyseren 

vaker, maar ook korter in de thuissituatie. 

Een groot voordeel daarbij is dat je bloed 

dus vaker dan in het ziekenhuis gezuiverd 

wordt, en dat geeft weer minder last van 

bijvoorbeeld een vochtbeperking.

Daarbij komt nog dat patiënten die thuis 

dialyseren, een grotere tevredenheid er-

varen over hun dialysebehandeling, en 

daarmee ook een grotere mate van wel-

bevinden, dus een hogere kwaliteit van 

leven. 

Alvorens een patiënt kan overgaan op 

thuisdialyse, moet hij een opleiding krij-

gen om alle handelingen veilig te kunnen 

uitvoeren. Ook leert hij wat er gedaan 

moet worden bij calamiteiten, zoals bij-

voorbeeld stroomuitval tijdens de behan-

deling. De training duurt volgens Dianet, 

het kennis- en expertisecentrum voor 

thuisdialyse, acht tot elf weken. In die-

zelfde tijd vindt ook de opleiding plaats 

van de dialyse-assistent, voor zover dat 

geen verpleegkundige is. In principe kan 

immers iedereen dialyse-assistent worden, 

dus de partner of een ander familielid, ook 

al is hij of zij niet medisch geschoold. In 

de meeste gevallen is de levenspartner de 

assistent, in specifieke individuele geval-

len kan er ook zonder assistent gedialy-

seerd worden.

Bij de thuishemodialyse moet er aan een 

aantal voorwaarden voldaan worden. Zo 

moet er in huis de nodige plaats zijn om 

het dialysemateriaal op te slaan (4-5 m2), 

er moet stromend water en een afvoer 

aanwezig zijn, en een geaarde elektrici-

teitsaansluiting. 

Eventuele aanpassingen van de woning 

om dit alles mogelijk te maken, worden 

door de zorgverzekeraar vergoed. Het dia-

lyseren zelf kan in de woon- of slaapkamer 

plaatsvinden, maar ook in een speciaal 

daarvoor ingerichte dialysekamer.

Een patiënt die voor thuishemodialyse 

in aanmerking wil komen, moet wel in 

een medisch stabiele toestand verkeren. 

Iemand die last heeft van regelmatige 

bloeddrukschommelingen komt minder 

snel in aanmerking dan iemand bij wie de 

dialyse rustig en zonder noemenswaar-

dige problemen verloopt. Men houdt in 

de regel aan, omdat de thuisdialysepa-

tiënt een grotere verantwoordelijkheid op 

zich neemt door thuis te dialyseren, dat 

hij voor het goede verloop van elke dia-

lysebehandeling medeverantwoordelijk is. 

Daarnaast zijn arts en verpleegkundige zo 

nodig 24 uur per dag bereikbaar.

De patiënt kan zijn dialyseschema in prin-

cipe zelf aanpassen.

Waar in het ziekenhuis of dialysecentrum 

doorgaans drie maal vier uur gedialyseerd 

wordt, kan de thuisdialysepatiënt kiezen 

voor vier of vijf maal drie uur, voor dialyse 

om de andere dag (dan is daarmee de ex-

tra dag waarop in het weekend niet gedia-

lyseerd word, ook overbrugd) of zelfs ook 

voor nachtelijke dialyse. In de regel zorgt 

vaker dialyseren voor een wat minder 

strakke discipline bij de vochtbeperking 

en bij bijvoorbeeld de kalium- en fosfaat-

inname, en ook de kwaliteit van de behan-

deling is hoger als deze vaker dan conform 

het standaardschema plaatsvindt.

In het bijzonder voor patiënten die nog 

werken, maakt thuishemodialyse een vrij-

er leven mogelijk. Voor elke patiënt, wer-

kend of niet werkend, vervalt bovendien 

de rit naar en van het ziekenhuis, wat een 

behoorlijke tijdsbesparing kan betekenen. 

Normaal gesproken is het noodzakelijk 

dat de patiënt zich gemiddeld om de zes 

weken bij zijn eigen dialysecentrum meldt 

voor controle, waarbij een lichamelijk on-

derzoek plaatsvindt alsmede bloedtesten.

Afhankelijk van de uitslagen van deze on-

derzoeken kan de behandeling eventueel 

worden aangepast.

Tot slot: mocht u interesse hebben om 

ook thuis te gaan dialyseren, vraag dan 

uw arts of verpleegkundige of die moge-

lijkheid ook voor u bestaat. Wellicht is het 

een eerste stap naar een leven waarin u 

weliswaar blijft dialyseren, maar dan in uw 

eigen huis, in uw eigen schema, op uw ei-

gen tijd, met uw eigen partner, met meer 

vrijheid, enzovoort. 

Bent u op dit moment bezig om over te 

stappen van centrumdialyse naar thuisdi-

alyse: laat het ons weten, dan kunnen we 

uw verhaal in Levenslijn opnemen, zodat 

ook anderen er mogelijk iets aan hebben.  

Op de volgende pagina treft u een verhaal 

aan van een patiënt die onlangs zijn op-

leiding voor thuishemodialyse heeft afge-

rond.

Jan Zoutendijk
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Elke vorm van dialyse-ondersteuning, 
voor thuis en in het centrum 

dat is Fresenius Medical Care Nederland B.V.
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Ons doel is om de best passende dialysetherapie te bieden voor dialysepatiënten. 

Zo bieden wij 

 hemodialyse voor in het centrum; 

 hemodialyse voor bij u thuis; 

 handmatige peritoneaaldialyse (ook wel CAPD) voor overdag; 

 automatische peritoneaaldialyse (via een kleine machine) in de nachtelijke thuissituatie. 

Daarnaast kunnen wij u faciliteren wanneer u uw dialysebehandeling tijdens 

uw vakantie elders wilt uitvoeren.

Wilt u verdere informatie, kijkt u dan gerust eens op onze website: www.fmc.nl. 

acute dialyse

andere specialismen

training & educatie samenwerking
& projecten

hemodialyse

peritoneaaldialyse 

fresenius_A4_advertentie_patient_feb16.indd   1 28/02/16   11:32
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Eigenlijk dekt de titel van dit stukje de 

lading niet, omdat het hier gaat om de 

training voor thuishemodialyse.

Op de maandag dat ik met mijn vrouw Al-

berdien meega naar het Franciscus Gast-

huis, omdat ook zij de beslissing genomen 

heeft om thuis hemodialyse te gaan doen, 

tref ik daar in een andere kamer Jan Over-

gaauw aan.

Beide nierpatiënten hebben zich bij Dia-

net aangemeld, een landelijke organisatie 

die hét kennis- en expertisecentrum op 

het gebied van dialyse is, om een oplei-

ding voor thuisdialyse te gaan doen, en 

de opleiding van patiënten in de regio 

Rotterdam vindt plaats in het Franciscus 

Gasthuis.

 

Omdat Alberdien nog helemaal ‘vers’ bin-

nenkomt, wordt zij eerst door een van de 

met de opleiding belaste verpleegkundi-

gen welkom geheten en bijgepraat over de 

opleiding.

Voor mij een mooie gelegenheid om even 

bij ‘buurman’ Jan Overgaauw langs te 

gaan, die al enkele weken bezig is met 

zijn opleiding.

 

Het verhaal van Jan, 64 jaar oud en woon-

achtig in Zwijndrecht, begint zo’n ander-

half jaar geleden, als hij door zijn huisarts 

wordt doorgestuurd naar het Albert Sch-

weitzer ziekenhuis.

Jan voelde zich al een tijdje niet zo goed, 

maar had als groepsmanager in een SW-

bedrijf een drukke baan, en kreeg van de 

huisarts te horen dat die bang was voor 

een burn-out.

Na bloedonderzoek kwam als uitslag onder 

meer een Hb van 3,1 tevoorschijn, waarna 

een opname in het ziekenhuis volgde.

Daar kreeg hij op de tweede dag in elke 

nier een drain, omdat zijn urineleiders 

door een ‘mechanisch’ defect werden 

dichtgedrukt. Dit door het samentrekken 

van de blaas werden namelijk de urinelei-

ders, die vanuit de nieren naar de blaas 

lopen, dichtgedrukt, waardoor de urine 

stuwde in de nieren, zodat deze hun taak 

niet meer naar behoren vervulden. 

Om dit te verhelpen is er in beide urine-

leiders (van de nier naar de blaas) een 

slangetje, genaamd ‘dubbele J’, geplaatst.

 

Ervaringen met thuishemodialyse 
Vanaf dat moment was Jan, door de schade 

die aangericht was aan de nieren, aange-

wezen op dialyse, die hij onderging in het 

Albert Schweitzer ziekenhuis. ’s Morgens 

ging hij naar de sportschool om daar aan 

zijn conditie te werken, ’s middags dialy-

seerde hij.

Zijn conditie bleef, ondanks de dialyse, 

behoorlijk op peil. Moeiteloos kon hij be-

hoorlijke afstanden lopen met een tempo 

van zo’n vijfeneenhalve kilometer per uur, 

en ook fietsen ging hem prima af. 

Op dinsdag en donderdag werkte hij nog 

zesenhalf uur per dag, maar in maart van 

dit jaar besloot hij helemaal te stoppen 

met werken. Het was mooi geweest, na 

een werkzaam leven van zo’n 45 jaar.

 

Jan vertelt dat hij ondanks zijn ziekte al-

tijd positief is gebleven, en het is ook zijn 

levenshouding, die hij ook tegenover col-

lega’s altijd heeft voorgeleefd.

Door zijn geloof en zijn vertrouwen dat er 

voor hem gezorgd wordt, voelt Jan zich 

gesterkt, nu hij toch min of meer aan de 

zijlijn van het leven is komen te staan.

Door zijn positieve levenshouding pro-

beert hij van elke dag iets te maken, en 

als het een keer even niet meezit, welnu, 

dan komt er vast een volgende dag waarop 

het beter gaat.

 

Ik vraag Jan ook waarom de keus op he-

modialyse viel, toen hij eenmaal moest 

gaan dialyseren.

Door de spoed waarmee hij moest gaan di-

alyseren, was er geen tijd om een kathe-

ter voor peritoneale dialyse aan te leggen, 

omdat de operatiewond e.d. die dan ont-

staat, een aantal weken genezen moet. 

Nadat de shunt in zijn arm was aange-

bracht, is hij dus met hemodialyse door-

gegaan. 

Op de dialyseafdeling in het Albert Sch-

weitzer ziekenhuis heeft hij vrijwel vanaf 

het begin zijn machine zelf bediend, en 

een tip van zijn nefroloog en diverse ar-

tikelen in bladen resulteerden er toen in 

dat Jan besloot om thuis hemodialyse te 

gaan doen.

Een grote slaapkamer, voorheen van zijn 

zoon, was niet meer in gebruik en kon als 

dialyseruimte dienst gaan doen.

De zelfstandigheid en de vrijheid die met 

thuisdialyse verband houden, spraken 

hem erg aan, evenals het feit dat hij niet 

meer van de taxi afhankelijk zou zijn.

 

Hoewel hij in het begin wat angstig was 

om zelf de verantwoordelijkheid voor elke 

dialysebehandeling op zich te nemen, is 

hij er nu van overtuigd dat hij een goede 

beslissing genomen heeft.

Sinds hij wist dat een jonge vrouw bij hem 

op dialyse-afdeling met buttonholes als 

vaattoegang werkte, besloot Jan om ook 

van die techniek gebruik te gaan maken. 

En voor het geval dat het aanprikken in de 

buttonhole eens niet lukt, heeft Jan ook 

de stap gemaakt om zelf met scherp aan 

te prikken.

Ook Jan’s vrouw, die hem zal gaan assis-

teren bij de dialyse, was aanvankelijk wat 

huiverig voor het fenomeen thuisdialyse, 

maar nu ze ziet dat alle handelingen Jan 

prima afgaan in het opleidingsziekenhuis, 

is ook zij ervan overtuigd dat ze beiden 

een goede stap gezet hebben.

 

Jan voelt zich nog steeds topfit, loopt 

zo’n vijf kilometer per dag en fietst ook 

volop, en kijkt inmiddels uit naar het mo-

ment waarop hij zijn eerste dialysebehan-

deling thuis zal kunnen gaan doen.

 

Jan, gezien je positieve instelling en je 

gelovige vertrouwen kan het haast niet 

anders dan dat thuishemodialyse je zal 

gaan bevallen, en ik wens je, samen met 

je vrouw, nog een zo goed mogelijke ge-

zondheid toe! 
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Albert Schweitzer ziekenhuis I 

Van Anja van Giels, maatschappelijk wer-

ker in het ASz, kreeg ik de rouwkaart toe-

gestuurd van de heer Ries Verheij, die be-

gin maart overleden is. 

Hij heeft in de periode 2013-2014 een 

serie van vijf artikelen geschreven over 

de problematiek waarmee hij de laatste 

negen jaar van zijn leven geconfronteerd 

werd. 

Ieder hoofdstuk had de ondertitel: ‘Wat 

kan een mens verdragen voor hij breekt?’ 

In deze serie deed hij verslag van de 

grote problemen die elkaar met regelmaat 

opvolgden, en die stuk voor stuk al zo 

heftig waren dat menig lezer zich heeft 

afgevraagd hoe een mens met zo’n serie 

tegenslagen om kon gaan. Het was een 

serie verhalen die veel indruk maakte, en 

dat zeker ook omdat veel lezers van ons 

blad de problemen waarmee Ries te maken 

kreeg, herkenden uit hun eigen leven. 

De laatste tijd werd Ries verzorgd in ver-

pleeghuis De Sterrenlanden in Dordrecht, 

en dialyseerde hij in het Albert Schweitzer 

ziekenhuis, waar hij zowel bij de dialyse-

verpleegkundigen als bij de maatschappe-

lijk werkers veel respect afdwong voor zijn 

moed en zijn strijdvaardigheid. Ik had van 

hem nog een toezegging om de serie arti-

kelen te besluiten met een zesde, laatste 

aflevering, maar helaas is het daar niet 

meer van gekomen.

Op 2 maart jl. kwam er een einde aan de 

laatste moeitevolle jaren van zijn be-

staan.

Op de rouwkaart hadden zijn kinderen het 

volgende gedichtje geplaatst:

De strijd is gestreden,

met telkens nieuwe moed. 

Verbazingwekkend krachtig,

‘t is op. Zo is het goed.

Nieuws uit de ziekenhuizen
Albert Schweitzer ziekenhuis II 

Uit het Albert Schweitzer ziekenhuis valt 

nog meer te melden. 

Maatschappelijk werkers Anja van Giels en 

Sonja Faber waren genomineerd voor de 

Maria ter Welleprijs, omdat zij een virtu-

ele bril hebben ontwikkeld die de patiënt 

afleiding bezorgt bij het aanprikken van 

de shunt. Uiteindelijk hebben zij de twee-

de prijs gekregen.

De Maria ter Welleprijs is een initiatief 

van de Willem Kolffstichting en de Nier-

stichting. 

Het is een prijs voor paramedici, en het 

moet om een innovatief idee gaan. 

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt. Als je 

wint is er een geldbedrag van 1 10.000,- 

beschikbaar, en dan is het de bedoeling 

dat het innovatieve idee landelijk uitge-

rold wordt.

Helaas hebben zij dus niet de eerste prijs 

gewonnen, maar wel willen ze ermee door-

gaan en nader onderzoek gaan doen. Ze 

willen graag hun idee goed op de kaart 

krijgen, zodat dialysepatiënten hier baat 

bij hebben.

Er is best veel media-aandacht voor hun 

project geweest. TV Rijnmond heeft er 

een nieuwsitem van gemaakt, en ook is 

er een promotiefilmpje van gemaakt. Het 

filmpje van TV Rijnmond staat op YouTube: 

www.youtube.com/watch?v=2TydjDZAIO4

Er is ook een promotiefilmpje van ge-

maakt, dat te zien is op Facebook. 

En ook op de website van de Nierstichting 

staat een filmpje:

www.nierst icht ing.nl/professional s/

maria-ter-welle-prijs/#genomineerden-

maria-ter-welle-prijs-2016

Een van de patiënten, mevrouw Heiden, 

die op beide filmpjes te zien is, is helaas 

onlangs overleden. Mevrouw Heiden was 

een trouw lid van de NPVR, ging naar 

kookworkshops en ledenvergaderingen, 

nam deel aan vaartochtjes enzovoort.

Haar familie is blij met deze ‘nalaten-

schap’, waarop ze leuk en oprecht vertelt 

wat ze ervaart als ze de bril gebruikt.

Erasmus Medisch Centrum

Mirjam Tielen is de eerste verpleegkun-

dig specialist die gepromoveerd is in het 

Erasmus MC. Zij is werkzaam op Inwen-

dige Geneeskunde, afdeling Nefrologie & 

Transplantatie.

De promotie vond plaats op 6 april jl. en 

haar proefschrift had de titel:   

Psychosocial aspects of medication nonad-

herence after kidney transplantation, ver-

taald:

Onderzoek naar de psychosociale aspecten 

van medicatie therapieontrouw na een nier-

transplantatie.

Haar promotor was prof. dr. W.Weimar, co-

promotor dr. E.K. Massey.

In dit proefschrift werd medicatie thera-

pieontrouw (de mate waarin patiënten die 

een niertransplantatie hebben ondergaan, 

trouw zijn aan de voorgeschreven medi-

catie) na een  niertransplantatie, en dan 

met name de psychosociale aspecten van 

therapieontrouw gedrag, onderzocht. Het 

doel was om inzicht te krijgen over dit 

lastige onderwerp voor verpleegkundig 

specialisten in hun dagelijkse praktijk. 

Door het onderzoek is meer kennis verkre-

gen over de daadwerkelijke therapietrouw 

van niertransplantatiepatiënten, en hoe 

patiënten omgaan met hun ziekte en me-

dicatie en hoe dit in hun leven past. 

Gebleken is dat de therapietrouw in de 

loop der tijd afnam bij deze patiënten. 

Een derde deel van de patiënten was the-

rapieontrouw, 18 maanden na transplan-

tatie.

Er werden drie houdingen ten aanzien van 

de medicatie herhaaldelijk gevonden in 

verschillende studies, ongeacht de leef-

tijd van de patiënt. 

• Als eerste is er de houding van pati-

enten die bezorgd en angstig zijn voor 

transplantaatverlies en mede daardoor 

hun medicatie goed proberen in te nemen. 

• De tweede houding betrof patiënten 

die zelfverzekerd waren en niet bezorgd 

zijn over afstoting. Zij willen een zo nor-

maal mogelijk leven leiden. 

• Als laatste werd een houding aange-

troffen bij patiënten die het uiterlijk be-

langrijk vinden en bijwerkingen hadden 

ervaren van de medicatie. 
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Als aanvulling op de houdingen is onder-

zocht hoe patiënten dachten over hun 

medicatie en transplantatie, en hoe de 

levensstijl en medicatie in te passen vie-

len in hun dagelijkse leven. De groep nier-

transplantatiepatiënten in de studie liet 

zien dat patiënten hoge noodzaak van de 

medicatie (immunosuppressiva) ervaren 

en een lage bezorgdheid over de lange-

termijn-gevolgen van de medicatie net na 

niertransplantatie. In de loop der tijd ver-

Vakantieparken met 
dialysemogelijkheden
Van Anne Damen van 
www.bungalowparkoverzicht.nl/
inspiratie/vakantieparken-in-
met-nierdialysemogelijkheden 
ontvingen we onderstaand over-
zicht van vakantieparken die va-
kantiedialyse aanbieden, hetgeen 
we graag aan u doorgeven.

Vakantiedialyse bij 
Center Parcs
• De Eemhof: nierdialyse in samenwer-

 king met Meander Medisch centrum.

• Parc Sandur: nierdialyse in samenwer-

 king met het Schepers Ziekenhuis in 

 Emmen.

Vakantiedialyse bij 
Roompot vakanties
• Noordzee Résidence De Banjaard: 

 nierdialyse in samenwerking met het 

 Admiraal De Ruyter Ziekenhuis. 

• Cape Helius: nierdialyse in samenwer-

 king met het Maasstad Ziekenhuis Rot-

 terdam.

• Weerterbergen: nierdialyse in samen-

 werking met het Laurentius Ziekenhuis 

 te Roermond.

Vakantiedialyse bij 
Landal GreenParks
• Landal De Bloemert: u kunt dialyseren 

 in het Martini Ziekenhuis in Groningen.

• Landal Sluftervallei: in samenwerking 

 met het Medisch Centrum Alkmaar 

 (MCA) kunt u gebruikmaken van het 

 voor dialysepatiënten unieke vakantie-

 dialysecentrum in Oosterend, Texel.

• Landal Aelderholt: in samenwerking 

 met het dialysecentrum in het Scheper

  Ziekenhuis te Emmen.

• Landal Twenhaarsveld, Holten: u dia-

 lyseert op een aparte vakantie-unit in 

 het Deventer Ziekenhuis.

• Landal De Vers: heeft een samenwer-

 kingsverband met het Canisius Wilhel-

 mina Ziekenhuis.

• Landal Amerongse Berg: u kunt dialy-

 seren in Ziekenhuis Gelderse Vallei in 

 Ede.

• Landal Orveltermarke biedt in samen-

 werking met het Scheper Ziekenhuis in 

 Emmen en Beter Thuis Wonen Thuiszorg 

 meerdere mogelijkheden voor dialyse, 

 zelfs in uw accommodatie.  

• Landal Salztal Paradies (Duitsland): 
 u kunt tijdens uw vakantie gebruik ma-

 ken van het dialysecentrum in Bad 

 Sachsa.

anderen de gedachten over de medicatie. 

Patiënten die kort na hun niertransplan-

tatie al therapieontrouw waren, hadden 

slechtere klinische uitkomsten na nier-

transplantatie. 

Betere therapietrouw hangt samen met 

een betere transplantaatoverleving. Dit 

proefschrift laat dus de noodzaak zien om 

therapietrouw te verbeteren om tot betere 

langetermijnresultaten te komen na nier-

transplantatie.

Tip: Voor meer informatie over dialyse en 

zorg bij Landal GreenParks kunt u kijken op 

de website van Landal GreenParks.

Mirjam Tielen
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World Kidney Day in het 
Albert Schweitzer ziekenhuis
Dit jaar hebben wij, net als vorig jaar, 
in het Albert Schweitzer ziekenhuis 
twee dagen aandacht aan World Kidney 
Day besteed. En ook deze keer hebben 
we voor onze patiëntengroep, namelijk 
de hemodialysepatiënten, een ontspan-
nende activiteit  georganiseerd.

De ochtend begon met de jaarlijks terug-

kerende traktatie van Nierpatiëntenver-

eniging “Rijnmond”. Onze patiënten wer-

den op donderdagmorgen 10 maart verrast 

met een overheerlijk gebakje met het logo 

van de NPVR erop. Deze werden gebracht 

door het lid van onze patiëntenraad, Kleis 

Willemstein, die jaren geleden in ons zie-

kenhuis buikvliesspoeling heeft gedaan 

en inmiddels een donornier heeft mogen 

ontvangen.

Rond een uur of half elf kwam het gele-

genheidstrio Standards & More. Het trio 

bestaat uit een pianist en twee gitaristen, 

die met veel plezier rustige achtergrond-

muziek verzorgden. 

Het genre was gevarieerd, van jazz, boo-

giewoogie tot American songbook, waar-

mee een gezellige sfeer gecreëerd werd. 

De muzikanten zaten strategisch op de 

gang, zodat de muziek op alle drie de za-

len goed te horen was.

Ook ’s middags traden ze wederom op, 

evenals op de vrijdag erna.

Het optreden van Standards & More is mo-

gelijk gemaakt door een gift van de Stich-

ting Kiosken van het Albert Schweitzer 

ziekenhuis.

De patiënten, medewerkers en muzikan-

ten vonden het een leuke invulling van 

Wold Kidney Day! 

Ageeth Bos, Astrid Wils, Anja van Giels en 

Sonja Faber
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Ook in het Maasstad Ziekenhuis werd 
op World Kidney day het nodige gedaan 
aan het uitdelen van een tractatie, aan 
voorlichting in diverse stands in de hal, 
etcetera.

Helaas zijn we er niet in geslaagd om van 

deze activiteiten verslag te kunnen doen 

zoals dat bij het Albert Schweitzer zieken-

huis het geval was, maar de foto’s spreken 

voor zich.

World Kidney Day in het 
Maasstad Ziekenhuis



28

Levenslijn · 16e jaargang · juni 2016

Mogelijk herinnert u zich het ver-
haal ‘Vrouw van een nierpatient’, 
zoals dat door onze redacteur Wil-
leke Kielenstijn geschreven werd, 
en geplaatst in het september-
nummer van 2015 van Levenslijn.
Hierin beschreef zij hoe het is om 
getrouwd te zijn met een jongvol-
wassen nierpatiënt, en over de ups 
en downs die zij meemaakten. Dat 
het verhaal zo snel een vervolg zou 
krijgen, hadden Willeke en haar 
man Ronald niet verwacht. Graag 
wil zij het met u delen.

Dan laten we nu Willeke weer aan het 

woord.

Tijdens een controle bij de nefroloog, op 

23 november 2015 in het Albert Schweit-

zer ziekenhuis, hoorden we dat Ronald’s 

ureum- en creatininewaarden extreem 

hoog waren en dat hij mogelijk dat jaar 

nog zou moeten dialyseren. Wat een on-

verwachte mededeling!

Partner van ‘Vrouw van een nierpatiënt’ getransplanteerd! 

Inleiding
Eerst even een korte inleiding om uw ge-

heugen wat op te frissen.

Zo’n vier jaar geleden kwam het leven van 

Ronald en Willeke compleet op z’n kop te 

staan. Ronald (toen 32 jaar oud) kreeg toen 

te horen dat hij binnen 24 uur 75% van zijn 

nierfunctie verloren had. Na een biopsie 

bleek hij IgA nefropathie, ook bekend als 

de ziekte van Berger, te hebben. 

Zij waren net, in oktober 2011, naar Austra-

lië geëmigreerd en hadden daar beiden een 

baan. Alles leek voorspoedig te gaan, tot 

Ronald forse gezondheidsklachten kreeg. 

In het ziekenhuis kreeg Ronald zware medi-

cijnen voorgeschreven, maar de combinatie 

met Ronalds werk in de mijnen was zodanig 

zwaar dat hij daarmee moest stoppen.

Ze besloten begin 2012 terug te keren naar 

Nederland, ook al omdat de medische zorg 

daar beter geregeld was. Daar vonden ze 

snel een huis, en in datzelfde moeilijke jaar 

zijn ze getrouwd. Vanaf die dag kreeg Wille-

ke, 27 jaar, een stempel achter haar naam, 

‘vrouw van een nierpatiënt’. Hoe moest zij 

daarmee omgaan? Zij besloot Ronald in elk 

geval een van haar nieren aan te bieden, 

en na onderzoek bleek die goed te matchen 

met Ronald’s nieren. 

Willeke onderging een gastric bypass opera-

tie, om zo op een gezond gewicht te komen 

voor een eventuele nierdonatie. De foto’s bij 

dit artikel laten zien hoe groot het effect 

van deze operatie is geweest. Tevens stond 

Ronald ook vanaf het begin van 2015 op de 

lijst van Eurotransplant.

Ronald voelt zich juist goed en werkt met 

plezier 40 uur per week. De nefroloog zou 

de afspraak die voor februari 2016 gepland 

stond in het Erasmus MC vervroegen. Het 

zou goed zijn als Ronald nu zo snel moge-

lijk een nieuwe nier zou kunnen krijgen, 

en omdat mijn BMI (body mass index) nu 

onder de 35 is, zou ik mijn nier kunnen 

doneren. Met deze boodschap gaan we, 

enigszins, teleurgesteld naar huis.

Een onverwacht 
telefoontje
De datum voor de vervroegde afspraak in 

het Erasmus MC is nog niet bekend, als 

Ronald op 26 november een telefoontje 

krijgt van de nierpoli van het Erasmus MC, 

dat hij zich op 30 november moet mel-

den op de poli. Meer informatie krijgt hij 

niet en we weten dus niet wat we hier-

van kunnen en moeten verwachten. Op 30 

november haal ik, enigszins gespannen 

en onvoorbereid, Ronald op van zijn werk 

voor de afspraak in het Erasmus MC. De 

boodschap die we daar krijgen hadden we 

nooit verwacht. Ronald krijgt op 4 decem-

ber een nieuwe nier van een anonieme le-

vende donor. Wat een fantastisch nieuws, 

dit geschenk komt precies op tijd. Het 

dringt niet meteen tot Ronald door, ik zie 

hem wit wegtrekken. Dan komt het besef 

Ronald en Willeke, voor haar operatie

Ronald en Willeke, na haar operatie



29

Levenslijn · 16e jaargang · juni 2016

Partner van ‘Vrouw van een nierpatiënt’ getransplanteerd! 

en de vele praktische vragen. Het is echt 

onbegrijpelijk, Ronald heeft niet hoeven 

te dialyseren en stond maar tien maan-

den op de transplantatielijst, en nu is er 

al een nieuwe nier voor hem. Ons werd 

verteld dat er een 100% match is met de 

donornier, en dat Ronald een geschikte 

ontvanger is. Enorm blij met dit nieuws 

gaan we direct mijn ouders bellen, ook die 

zijn superblij en vinden het onwerkelijk. 

Direct alle voorbereidende onderzoeken 

gedaan, zoals bloedprikken, anesthesie-

gesprek, hartfilmpje en langs de afdeling 

Heelkunde. 

Hier hoefden we geen chirurg te zien, 

want Ronald was nog in februari goedge-

keurd. 

Nadat we groen licht kregen bij anesthe-

sie, en hoorden dat we ons op 4 decem-

ber om 8 uur moesten melden op 9 zuid, 

gingen we naar huis. Ronald ging het zijn 

werkgever en collega’s vertellen, die ook 

allemaal erg positief reageerden en erg 

met hem meeleefden. Met elkaar besloten 

we dat Ronald de laatste twee dagen voor 

zijn opname niet ging werken, zodat hij 

zich thuis kon voorbereiden.

Opname
Op donderdag 3 december meldden we 

ons om half acht op afdeling 9 zuid, een 

beetje vroeger dan afgesproken, maar we 

wilden zeker niet te laat komen. Er wordt 

ons verzocht in de koffiekamer te wach-

ten, omdat er nog geen bed beschikbaar 

is. Mogelijk is er pas aan het eind van de 

dag een bed voor Ronald. Ons wordt ver-

teld dat we deze dag veel mensen zullen 

zien en spreken, die allemaal wat uit ko-

men leggen of onderzoeken komen doen. 

Door de spanning, want die heb je als je 

voor je eerste operatie staat, ging het 

bloed afnemen moeizaam. Ronald voelde 

zich naar worden en moest erg zijn best 

doen niet flauw te vallen. Hierna duurde 

het even voor hij weer helemaal helder 

was. Gezien deze situatie kreeg Ronald zo 

snel mogelijk een kamer en een bed toe-

gewezen, wat erg fijn was, want zo kon 

hij nog wat rusten. Diverse artsen, assis-

tenten en studenten kwamen aan het bed. 

Ronald heeft besloten aan drie onderzoe-

ken/studies mee te doen, want we vinden 

dat erg belangrijk, omdat goed onderzoek 

namelijk belangrijk is voor de toekomst. 

Ook moest Ronald nog een longfoto laten 

maken. De dag vloog uiteindelijk om. 

De grote dag
Vrijdag 4 december, de dag van de trans-

plantatie. Met het verplegend personeel 

had ik afgesproken dat ik voor de be-

zoektijd al naar Ronald mocht komen. We 

wisten namelijk niet hoe laat de opera-

tie plaats zou vinden, en je wilt voor die 

tijd toch nog samen zijn. De chirurg, dr. 

Kimenai, komt langs om uitleg te geven 

over de operatie en om eventuele vragen 

te beantwoorden. 

Ronald is blij verrast deze chirurg te heb-

ben tijdens de operatie, hij had namelijk 

ook het intakegesprek gedaan en goed-

keuring gegeven bij afdeling Heelkunde. 

Om half 12 komt er een verpleegkundige 

binnen met het ok-jasje. Direct aantrek-

ken is de boodschap, want we gaan je 

nu wegbrengen. Bij de lift nemen we af-

scheid. Ik besluit naar huis te gaan, het is 

beter voor mij om bij familie te wachten 

dan alleen in het ziekenhuis te blijven. 

De chirurg zal zelf bellen wanneer Ronald 

op de uitslaapkamer is. Even over tweeën 

word ik al gebeld door de chirurg, de ope-

ratie is goed verlopen, de nier was mooi 

doorbloed en plaste meteen. Goede be-

richten dus. Zo’n twee uur later ga ik weer 

richting het ziekenhuis. 
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Ik verwacht daar een slapende Ronald aan 

te treffen, maar niets is minder waar. Hij 

werd zojuist weer de kamer opgereden, 

was wakker en begon meteen te praten. 

Uiteraard nog wel wat duf, maar erg op-

gewekt. 

Diezelfde nacht heeft hij al even gelopen 

over de gang. Wonderlijk dat dat zo snel 

na de operatie al kan!

Getransplanteerd!
De daarop volgende dagen zijn redelijk 

hetzelfde. Per dag horen we dat de creati-

ninewaarde heel goed zakt, net zoals het 

eiwit in de urine, daaruit blijkt dus dat de 

nier het goed doet. 

De bloeddruk blijft wat hoog, maar dat 

kan van de operatie komen. Ronald voelt 

zich goed, heeft bijna geen last van de 

wond en begon vanaf dag drie al over naar 

huis gaan te praten. 

De nieuwe medicatie in eigen beheer was 

even wennen, maar gelukkig hield het ver-

plegend personeel het goed in de gaten. 

Tot onze grote verbazing mocht Ronald op 

dag acht al mee naar huis. Fijn om weer 

naar huis te mogen, maar ook spannend 

hoe het daar zal gaan. 

Dan begint het herstel en het thuis aan-

sterken. Goed rust nemen, en luisteren 

naar je lichaam. 

De eerste weken wekelijks  terug voor 

controle. De uitslagen zijn steeds goed, 

Ronald knapt per week op en voelt zich 

langzaam maar zeker steeds energieker 

worden. Ronald zegt wel het verschil lang-

zaam te merken. Er zijn mensen die zich 

de volgende dag, na operatie, meteen een 

ander mens voelen, doordat ze meer ener-

gie hebben en dergelijke. 

Ronald heeft dat niet, misschien omdat 

hij zich niet neer wilde leggen bij zijn 

ziekte. Hij zal dus nog geduld moeten 

hebben voor hij weer de ‘oude’ is. Na een 

paar maanden gaat hij weer langs op zijn 

werk, bouwt energie op door te gaan wan-

delen en gaat zijn hobby’s weer oppakken. 

Hij reageert goed op de nieuwe medicatie, 

zijn bloeddruk is ook stabiel, het enige 

wat soms lastig is, is het eten. Wat mag 

je nu wel of niet meer eten? Daarover heb-

ben we erg weinig informatie gekregen. 

En dat vinden we erg jammer.

Hoe het nu gaat
Op het moment van dit schrijven zijn we 

zes maanden verder. Ronald werkt weer 

vier dagdelen per week, is eraan gewend 

zijn medicatie op tijd in te nemen en went 

steeds meer aan de nieuwe levensstijl met 

een nieuwe nier. Het is fijn dat we samen 

weer leuke dingen kunnen doen. Ik merk 

heel erg dat Ronald weer zo goed als ge-

zond is. Hij is weer positief, heeft zin in 

nieuwe dingen en slaapt overdag bijna 

niet meer. De transplantatie is natuurlijk 

nog relatief kort geleden, maar we zijn 

erg blij en dankbaar dat het nu al zo goed 

met hem mag gaan. We kijken uit naar de 

toekomst en hopen dat alles goed mag 

blijven gaan!

Willeke Kielenstijn
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Wanneer naar de fysiotherapeut?
U kunt naar de fysiotherapeut gaan als u 

last heeft van het litteken. Margreet geeft 

aan dat het voor elke getransplanteerde 

een voordeel kan zijn om het litteken 

los te laten maken. Misschien heeft u er 

niet veel last van op dit moment, maar 

later kan het zeker voor andere klachten 

gaan zorgen. Denk hierbij aan nek-/schou-

derklachten, klachten in de bovenbenen, 

opgeblazen gevoel in de buik, drukkend 

gevoel en niet begrepen klachten. Het 

kan zo zijn dat dit allemaal voortkomt uit 

de wond en het litteken na de niertrans-

plantatie. Bindweefsel- therapie kan dan 

zeker een uitkomst zijn, het geeft meer 

bewegingsvrijheid voor de rest van het li-

chaam. Informeer via uw zorgverzekering 

bij welke gespecialiseerde fysiotherapeut 

u terecht kunt.

Voor wie?
De bindweefselmassage en oedeemthera-

pie kunnen bij de meeste getransplanteer-

Littekenzorg
Na een niertransplantatie veran-
dert er veel voor u, want u krijgt 
andere leefregels en u krijgt te 
maken met nazorg. Een deel van 
deze nazorg is de verzorging van 
het litteken. Dit kan namelijk na 
enige tijd ongemakkelijk voelen 
en klachten geven. U kunt met 
deze littekenklachten terecht bij 
een fysiotherapeut die gespeciali-
seerd is in bindweefselmassage en 
oedeemtherapie.

Om meer over dit onderwerp te weten te 

komen gaan we in gesprek met fysiothe-

rapeut Margreet, werkzaam bij fysiothe-

rapiepraktijk W.J. de Graaff. Margreet is 

fysiotherapeut en gespecialiseerd in bind-

weefselmassage en oedeemtherapie, die 

gebruikt kan worden bij littekenbehande-

ling. Margreet heeft al vaker een litteken 

behandeld met deze therapie, maar na een 

niertransplantatie is dit de eerste keer. 

Ook voor haar dus een uitdaging en een 

leermoment.

De behandeling
Een lichaam en een wond hebben na een 

niertransplantatie tijd nodig voor het her-

stel. Dit kan soms wel twee jaar duren. In 

die tijd is het van belang dat u goed naar 

uw lichaam en het advies van uw behan-

delend arts luistert. Zo’n drie maanden na 

de operatie mag u het litteken laten be-

handelen, wanneer u daar last van heeft. 

Bespreek dit wel altijd met uw behande-

lend arts! Het litteken kan namelijk erg 

stug en hard aanvoelen tijdens het her-

stel, en kan voor ongemakkelijke klachten 

zorgen. Dat komt omdat het bindweefsel 

uit lagen bestaat, en door de incisie van 

de operatie zijn deze lagen gescheurd en 

gaan ze weer aan elkaar groeien, als een 

dikke laag. De lagen groeien direct aan 

elkaar en daardoor zit er geen rek op de 

lagen. De lagen kunnen niet los van elkaar 

bewegen, en dat geeft een vervelend en 

hard gevoel. 

Het litteken kan door bindweefselmassage 

en oedeemtherapie weer soepel worden, 

waardoor u het litteken minder zult voe-

len. De fysiotherapeut zorgt er met bind-

weefselmassage voor dat er weer rek op de 

lagen komt, en dat ze weer los van elkaar 

kunnen bewegen. In combinatie met oe-

deemtherapie worden ook het vocht en de 

afvalstoffen afgedreven. De start van de 

behandeling begint vanaf drie maanden 

na de operatie, en bij voorkeur binnen een 

jaar na de operatie. Wacht u langer, dan is 

het litteken stug en kan de behandeling 

als pijnlijk worden ervaren.

den plaatsvinden, dit is niet gebonden 

aan een leeftijd. Bespreek het wel altijd 

met uw behandelend arts. Het kan dus ook 

heel goed gedaan worden bij kinderen, die 

er zeker baat bij hebben omdat ze nog in 

de groei zijn. Hoeveel behandelingen er 

nodig zijn, is per persoon verschillend. Na 

drie behandelingen kan men zeker al een 

verschil merken, doordat er vocht is afge-

voerd en het litteken soepeler is.

Adviezen van de fysiotherapeut
• Houd je aan de leef- en beweegregels  

 die het ziekenhuis u heeft meegeven  

 en luister naar uw lichaam.

• U kunt de wond insmeren met vitamine E 

 crème (wordt soms ook vanuit het zieken- 

 huis voorgeschreven), daarmee houdt u 

 het litteken soepel en goed doorbloed.

• Oefen geen extra rek en druk uit op het  

 litteken. Ga niet expres te veel strekken  

 en reiken, daarmee benadeelt u het her-

 stel van de wond.

• Probeer niet teveel gebogen te zitten  

 en/of te lopen. Daarmee ontziet u de  

 wond misschien, maar u creëert er an- 

 dere klachten mee.

Tot slot
Fysiotherapeut Margreet zou heel graag 

zien dat nierpatiënten al voor de opera-

tie de mogelijkheden en adviezen horen 

over bindweefselmassage bij littekens. Zo 

kunnen ze zich laten informeren over de 

nabehandeling, want daar is zeker meer 

aandacht voor nodig. 

Haar advies is: bezoek, mogelijk voor de 

operatie al, een gespecialiseerde fysio-

therapeut die je advies en informatie kan 

geven over dit onderwerp. 
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Uitgeperst
Zoutmeter confron-
teert: bijna iedereen 
eet te veel zout 

3 gram zout minder per dag scheelt 
jaarlijks 1.500 sterfgevallen.

Bussum, 10 maart 2016 - De onge-
zouten waarheid is dat Nederlanders 
gemiddeld 1 kg zout per jaar te veel 
eten. Nederlanders weten wel dat te 
veel zout slecht is, maar denken dat 
een ander te veel zout eet. Om dit te 
veranderen start de Nierstichting een 
campagne en lanceert op World Kidney 
Day, donderdag 10 maart, Zoutmeter.
com. Op basis van enkele vragen laat 
de Zoutmeter zien hoe veel zout je 
eet en hoe je dat vermindert. Als ie-
dereen in Nederland 3 gram zout per 
dag minder eet, scheelt dat jaarlijks 
1.500 sterfgevallen.
 

Te veel zout eten verhoogt je bloed-

druk en daarmee het risico op hart- en 

vaatziekten. En het kan nierschade 

veroorzaken of (versneld) verergeren. 

Iedereen met een (verhoogd risico 

op) nierschade is extra gevoelig, 

zoals mensen met diabetes en hoge 

bloeddruk. De meeste Nederlanders 

weten wel dat te veel zout schadelijk 

is. Slechts 1 op de 5 dénkt meer te 

eten dan de maximaal aanbevolen 

hoeveelheid van 6 gram per dag.  

Maar de ongezouten waarheid is dat 

85% van de Nederlanders te veel 

zout eet! Vrouwen eten gemiddeld 

7,5 gram per dag, mannen zelfs bijna 

10 gram. We eten dus ongeveer één 

kilo zout per jaar te veel. 

 

Zoutmeter.com
Om Nederlanders bewust te maken 

van hun (hoge) zoutconsumptie, en hen 

te helpen minder zout te eten, start de 

Nierstichting de campagne ‘Wie van zijn 

nieren houdt, eet minder zout.’ en lan-

ceert Zoutmeter.com. Op basis van enkele 

vragen over wat je regelmatig eet, zie je 

hoeveel zout je binnenkrijgt. De Zoutme-

ter geeft je de ongezouten waarheid, tips 

Promotie: Betere eetlust door 

nachtelijke hemodialyse

Ondervoeding is een veelvoorkomend 

probleem bij hemodialysepatiënten, 

en dit is een voorspeller van ziekte en 

overlijden. Diëtist Karin Ipema, werk-

zaam bij Dialyse Centrum Groningen, 

promoveert vandaag op het effect van 

nachtelijke hemodialyse op de voe-

dingstoestand en lichaamssamenstel-

ling. Zij concludeert dat patiënten die 

’s nachts dialyseren een betere eetlust 

krijgen en meer eiwitten gaan eten. 

Intensievere nachtelijke hemodialyse, 

thuis of op het centrum, is mogelijk 

een uitkomst voor patiënten die onder-

voed zijn.

Van overdag naar ‘s nachts

Ipema onderzocht het effect van de 

overgang van hemodialyse overdag naar 

nachtelijke hemodialyse. Met behulp van 

voedseldagboeken van vijftien patiën-

ten onderzocht Ipema in detail hoe hun 

voedselinname na die overgang veran-

dert. Zij ontdekte dat patiënten vooral 

meer eiwitten nuttigen. Ook de inname 

van kalium, fosfaat en vetten neemt toe. 

Patiënten eten weliswaar beter, maar het 

lichaamsgewicht, bloedwaarden en de 

lichaamssamenstelling veranderen niet.

Deze paradox bleek in het vervolgon-

derzoek niet goed verklaren. Ze zoekt 

verklaringen in de intensiteit van nachte-

lijke hemodialyse. Dialysepatiënten 

plassen minder of niet meer. Het te veel 

aan vocht in hun lichaam raken zij kwijt 

tijdens de dialyse. Bij de intensievere 

en langer durende nachtelijke hemodia-

lyse is het gemakkelijker het overtollige 

vocht te verwijderen. Mogelijk komen 

patiënten daardoor beter op hun ‘droge’ 

gewicht uit, waardoor een eventuele 

kleine gewichtstoename niet opgemerkt 

wordt. Een andere mogelijke verklaring is 

volgens Ipema dat patiënten door nacht-

dialyse weliswaar meer eten, maar ook 

meer goede stoffen, zoals aminozuren, 

verliezen tijdens de langere dialyse. 

Vervolgonderzoek

Ipema raadt aan om in vervolgonderzoek 

te bestuderen wat het effect is van het 

toedienen van eiwitten tijdens de nacht-

dialyse (ze verwacht dat dit zal leiden 

tot een positieve eiwitbalans en mo-

gelijk een toename van vetvrije massa) 

en wat het effect is van de combinatie 

van nachtdialyse met een bewegingspro-

gramma.

Promovendus

Karin Ipema (1974) volgde de opleiding 

Voeding & Diëtetiek aan de Hanzehoge-

school Groningen en werkt sinds 2001 

bij het Dialyse Centrum Groningen, vanaf 

2007 als diëtist/onderzoeker. Daar ver-

richtte ze haar promotieonderzoek, in 

de context van het Lectoraat Healthy 

Aging, Allied Health Care, and Nursing 

van de Hanzehogeschool Groningen. Het 

onderzoek kwam in samenwerking met 

het UMCG tot stand. De titel van het 

proefschrift is: “Nutritional status in 

nocturnal hemodialysis”
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Bussum, 22 maart 2016 – Peter Jans-sen, dialyseverpleegkundige van het Maastricht Universitair Medisch Cen-trum, heeft met de DIAHUB de Maria ter Welleprijs 2016 gewonnen. De prijs is een initiatief van de Nierstichting en de Willem Kolffstichting en is van-daag uitgereikt tijdens de Nederlandse Nefrologiedagen. Aan de prijs is een geldbedrag van 10.000 euro verbonden om dit initiatief breder in te zetten.

Over de DIAHUB
Als gevolg van de vergrijzing zijn steeds meer senioren in zorgcentra afhankelijk van dialyse. Dialyse in een dialysecen-trum is vaak een enorme belasting, vooral voor de mindervaliden onder hen. Niet alleen de dialysebehandeling zelf, maar ook het vervoer van en naar het dialysecentrum is voor senioren zwaar. Als oplossing heeft dialyseverpleegkun-dige Peter Janssen van het Maastricht Universitair Medisch Centrum  de DIAHUB bedacht, een dialysevoorziening in een zorgcentrum. In de DIAHUB dialyseren senioren volgens het principe van thuisdialyse en met hulp van een verpleegkundig dialyse-assistent. Per week kunnen 8 patiënten terecht die allemaal drie keer per week dialyseren. Voordelen voor de patiënt zijn de huiselijke sfeer waarin zij dialyseren en dat zij kunnen deelnemen aan activiteiten in het zorgcentrum. Ze zijn niet meer afhankelijk van lange wachttijden bij taxivervoer. Bovendien ervaren medebewoners en familie een laagdrempelige toegang waardoor de patiënten vaker bezoek krijgen tijdens de dialyse. Hiermee levert de DIAHUB een positieve bijdrage aan de 

DIAHUB is beste initiatief voor verbetering zorg nierpatiënten

kwaliteit van leven van nierpatiënten.Impressie van de DIAHUB: 
https://youtu.be/UHL9ts1TBXQ. 

Maria ter Welleprijs voor verbetering nierpatiëntenzorg
Met de Maria ter Welleprijs benadrukken de Willem Kolff Stichting en de Nierstich-ting het grote belang van verbeteringen in de nierpatiëntenzorg door verpleeg-kundigen, maatschappelijk werkenden en diëtisten. De prijs is een teken van waardering, geeft bekendheid aan die verbeteringen en maakt bredere inzet mogelijk. Dat is nodig, want steun en advies van deze beroepsgroepen is voor nierpatiënten minstens zo belangrijk als de medische zorg van hun arts.

om zout te minderen en biedt een recep-

tenboekje met zoutarme gerechten. 

 

Etiketten en kruiden
Slechts 20 procent van al het zout dat 

je binnenkrijgt voeg je zelf toe aan je 

eten, tijdens het koken of aan tafel. 

Zo’n 80 procent zit al in voedingsmid-

delen, zoals brood, vlees, kaas en kant-

en-klare kruidenmixen en sauzen, maar 

ook in koekjes en gebak. De verschil-

len tussen merken en varianten zijn 

echter groot. Etiketten vergelijken 

en kiezen voor merken of varianten 

met minder zout, zorgt ervoor dat 

je minder zout eet. Net als geen 

kant-en-klare producten gebruiken, 

maar zelf koken. Ook belangrijk is het 

vervangen van zoute kant-en-klare 

kruidenmixen door verse of gedroog-

de kruiden. Kijk op de Kruidenwijzer 

van de Nierstichting voor tips en 

inspiratie.  

 

Strengere wettelijke normen
De Nierstichting voert bewustwor-

dingscampagnes en biedt hulpmid-

delen, maar we doen meer. We 

lobbyen in Den Haag en Brussel/EU 

voor normen voor zoutreductie en 

ondersteunen zorgverleners met 

informatie en tools om nierpatiën-

ten te helpen minder zout te eten. 

Bron: Nierstichting 
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Albert Schweitzer ziekenhuis
Postbus 444, 3300 AK Dordrecht, www.asz.nl

• Locatie Amstelwijck
 v.d.Steenhovenplein 1,
 3317 NM Dordrecht tel.: 078-6541111
 Dialyseafdeling tel.: 078-6541553
 Afdelingssecretaresse tel.: 078-6541550

• Locatie Dordwijk
 Albert Schweitzerplaats 25,
 3318 AT Dordrecht tel.: 078-6541111
 Dialyseafdeling tel.: 078-6523815
 Afdelingssecretaresse tel.: 078-6523761

 Medisch Maatschappelijk Werk
 Anja van Giels tel.: 078-6542746, a.giels@asz.nl
  (ma, di, do en wo wisselend)
 Sonja Faber tel.: 078-6523742, s.faber@asz.nl
  (di, wo, do, vr)

 Diëtetiek
 Astrid Wils (DW) tel.: 078-6523171, a.wils@asz.nl
 Ageeth Bos (DW) tel.: 078-6523396, a.g.bos@asz.nl

 Geestelijke Verzorging
 Martie Ottens tel.: 078-6542835, rn.ottens@asz.nl
 Bert van den Ende tel.: 078-6542560, h.c.vandenende@asz.nl
 Ard Volkers tel.: 078-6523299, a.volkers@asz.nl

Erasmus Medisch Centrum
Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam, www.erasmusmc.nl

• Bezoekadres Centrumlocatie
 ‘s Gravendijkwal 230,
 3015 CE Rotterdam tel.: 010-7040704
 Polikliniek nefrologie tel.: 010-7040115
 Dialyseafdeling,
 H439 (4 midden) tel.: 010-7035343
• Bezoekadres Erasmus MC - Sophia
 Dr. Molewaterplein 60,
 3015 GJ Rotterdam tel.: 010-7040704

 Transplantatiecoördinatoren tel.: 010-7035468 of 010-7032198
 Mw. S. Middel-Sterke
 Mw. M. Altintas
 Mw. S. Ghannani
 Mw. A. van der Schelde
 Mw. I. de Koning

 Altruïstische nierdonatie tel: 010-7034607
 Mw. W.C. Zuidema w.zuidema@erasmusmc.nl

 Landelijke cross-over coördinator tel.: 010-7033451
 Mw. M. de Klerk marry.deklerk@erasmusmc.nl

 Medisch Maatschappelijk Werk tel.010-7034616, n.tronchet@erasmusmc.nl
 Dhr. N. Tronchet op donderdag afwezig
 Dhr. A. da Silva (dialyse en nefrologie) tel: 010-7034441
  a.dasilva@erasmusmc.nl
 op woensdag afwezig

 Diëtetiek (centrumlocatie)
 Anneke van Egmond tel.: 010-7033055, diabetesteam@erasmusmc.nl
 Gerdien van Doorn tel.: 010-7033055, diabetesteam@erasmusmc.nl
 Wesley Visser tel.: 010-7033055, diabetesteam@erasmusmc.nl

 Diabetesverpleegkundige (centrumlocatie)
  tel.: 010-7032170, diabetesteam@erasmusmc.nl

 Geestelijke Verzorging (centrumlocatie)
  tel.: 010-7034616

Maasstad Ziekenhuis
Postbus 9119, 3007 AC Rotterdam, www.maasstadziekenhuis.nl

• Bezoekadres
 Maasstadweg 21,
 3079 DZ Rotterdam tel.: 010-2911911
 Dialyseafdeling tel.: 010-2913000
 Secretariaat dialyse tel.: 010-2913060,
  secdia@maasstadziekenhuis.nl
 Poli Nefrologie: tel.: 010-2913920
 PD verpleegkundige tel.: 010-2911292
 Dialysezaal of ’s avonds tel.: 010-2913044

 Medisch Maatschappelijk Werk
 Ton van Kooy tel.: 010-2911209, kooyt@maasstadziekenhuis.nl
 Dianne van Dongen tel.: 010-2913036, dongend@maasstadziekenhuis.nl
 Ellen Versluijs tel.: 010-2911389, roverse@maasstadziekenhuis.nl
 Tahnee van der Marel tel: 010-2913418, marelt@maasstadziekenhuis.nl

 Coördinator Voorbereiding Niertransplantatie
 Daènne Scheuter tel.: 010-2913150, scheuterd@maasstadziekenhuis.nl

 Diëtetiek
 Wilma Nugteren tel.: 010-2912401, nugterenw@maasstadziekenhuis.nl
 Agnes Quak tel.: 010-2911519, quaka@maasstadziekenhuis.nl
 Mariëlle v.d Velde tel.: 010-2913032, veldem@maasstadziekenhuis.nl
 Jolein den Boer tel: 010-2913274, boera2@maasstadziekenhuis.nl

 Geestelijke Verzorging tel.: 010-2913366, tel.: 010-2913034,
  tel.: 010-2913166, tel.: 010-2911225,
  tel.: 010-2911223

Franciscus Gasthuis
Postbus 10900, 3004 BA Rotterdam, www.sfg.nl

• Bezoekadres
 Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam tel.: 010-4616161
 Dialyseafdeling 11e verdieping: tel.: 010-4616362

 Medisch Maatschappelijk Werk
 Liduine Schönau tel.: 010-4616871, l.schonau@sfg.nl
  (di t/m vr van 8.30 - 17.00 uur)
 Peter Menor tel.: 010-4616455, p.menor@sfg.nl
  (di t/m vrij van 8.00 - 17.30 uur)

 Diëtetiek
 Mevr. E. Scheltema tel.: 010-4616547
 Mevr. M. Renzen tel.: 010-4616547

 Geestelijke Verzorging dialysepatiënten
 Mevr. C.C.M. Hoeksel-van Leeuwen tel.: 010-4616002, t.hoeksel@sfg.nl

Franciscus Vlietland 
Vlietlandplein 2, 3118 JH Schiedam, www.vlietlandziekenhuis.nl

 Vlietlandplein 2,
 3118 JH Schiedam tel.: 010-8939393
 Dialyseafdeling tel.: 010-8939393

 Medisch Maatschappelijk Werk
 Mw. L. de Groot tel: 010-8939393, ldegroot@vlietlandziekenhuis.nl
 Mw. M.L.M. Meder tel: 010-8939393, mmeder@vlietlandziekenhuis.nl

 Geestelijke Verzorging
 Dhr. T. van Erp tel.: 010-8939393

 Diëtetiek
 Mw. L. Fournier tel: 010-8939393, lfournier@vlietlandziekenhuis.nl
 Mw. R. Viervant tel: 010-8939393, rviervant@vlietlandziekenhuis.nl

Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)
Postbus 284, 1400 AG Bussum, tel.: 035-6912128, www.nvn.nl

 Luistertelefoon voor nierpatiënten tel.: 0800-0226667 (gratis)
 Patiëntendesk tel.: 035-6937799

Nierstichting Nederland
Postbus 2020, 1400 DA Bussum, tel.: 035-6978000, www.nierstichtlng.nl

Nederlandse Transplantatie Stichting
Postbus 2304, 2301 CH Leiden, tel.: 071-5795777, www.transplantatiestichting.nl

Websites
 Donorregister www.donorregister.nl
 NIGZ donorvoorlichting www.donorvoorlichting.nl
 Info voor nierpatiënten www.nierpatient.nl
 Nierstartpagina www.nier.startpagina.nl
 Dieet voor nierpatiënten www.dieetinzicht.nl
 Info over medicijnen enz. www.kiesbeter.nl
 Belastingen www.belastingdienst.nl
 Info over toeslagen (huur, zorg) www.toeslagen.nl
 Informatie over transplantatie www.transplantatiestichting.nl
 Eurotransplant www.eurotransplant.nl
 Info voor nierpatiënten www.mijneigenkoers.nl
 Kwaliteitszorg bij nierziekten www.hansmakinstituut.nl
 NierNieuws www.niernieuws.nl
 Belangengr. nefrotisch syndroom www.NephcEurope.eu

Vakantiedialyse
 Nierstichting Reizen www.nierstichting.nl/ermeeleven/
  samenleving/vakantie
 NPVR Vakantie info@npvr.nl
 Dialysecentrum Cape Helius www.maasstadziekenhuis.nl
  zoek vakantiedialyse

Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”
 Informatie via www.npvr.nl of info@npvr.nl
 Nierpatiënten van de onderstaande ziekenhuizen
 kunnen zich bij ons aansluiten:
 Albert Schweitzer ziekenhuis - Dordrecht
 Erasmus Medisch Centrum - Rotterdam
 Erasmus Medisch Centrum - locatie Sophia
 Maasstad Ziekenhuis - Rotterdam
 Sint Franciscus Gasthuis - Rotterdam
 Vlietland Ziekenhuis - Schiedam
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Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”
Geef u op als lid of donateur van onze vereniging.

 Lid H 25,00  Gezinslidmaatschap H 37,50  Donateur (voor minimaal H 10,00)

Behandelingsvorm:

 Kindernefrologie  Hemodialyse (HD)  Peritoneaal Dialyse (PD) (CAPD/CCPD)

 Predialyse  Transplantatie  Donor  Thuishemodialyse  Algemeen

Centrum/ziekenhuis waar u behandeld wordt |

Naam |                   Dhr / Mevr / Fam

Straat |

Postcode |

Woonplaats |

Telefoon |

Geboortedatum |     Geboortedatum partner bij gezinslidmaatschap |

E-mailadres |

Bij een gezinslidmaatschap ontvangt men de verenigingsbladen Levenslijn en Wisselwerking.

Opsturen naar:

Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”, p/a Gorsstraat 143, 3201 DB Spijkenisse of per e-mail naar: ledenadministratie@npvr.nl

VOOR OPMERKINGEN OF VRAGEN: INFO@NPVR.NL




