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Redactiepraat

Op het moment dat ik dit schrijf wordt de 

ene koude week weer afgewisseld door 

een wat meer voorjaarsachtige week. Al 

een paar maal hebben we dit voorjaar zo’n 

wisseling meegemaakt, en voor m’n gevoel 

kwakkelt het voorjaar er daardoor maar 

een beetje op los.

Hopelijk kunt u deze Levenslijn echter le-

zen terwijl er een lekker voorjaarszonne-

tje schijnt, wat ons meteen weer doet ver-

langen naar lekker weer, waarin we weer 

wat langer buiten kunnen blijven en een 

beetje kunnen opleven na misschien een 

wat sombere winter- en voorjaarsperiode. 

Helaas moet ik u ook in dit nummer mel-

den dat er, reeds in januari jl., ons een 

lid van de vereniging ontvallen is. Op 6 

januari is namelijk ons lid Robin Droog 

overleden, en het was de bedoeling dat 

wij aan zijn overlijden in het eerste num-

mer van dit jaar van Levenslijn aandacht 

zouden besteden. Door een ongelukkige 

samenloop van omstandigheden echter is 

dat toen niet gebeurd. Gelukkig was zijn 

echtgenote Jolanda zo vriendelijk om ons 

alsnog een ‘in memoriam’ toe te sturen, 

dat wij dan ook graag plaatsen en waar-

voor wij haar zeer erkentelijk zijn. 

En ook in deze aflevering van Levenslijn 

vraag ik u, als u nabestaande bent van 

een onlangs overleden lid van onze ver-

eniging, of u graag zou willen dat we in 

ons blad melding maken van dat overlij-

den. 

Graag ontvangen we dan van u een bericht 

van overlijden, dat we dan opnemen in 

onze rubriek ‘Nieuws uit de ziekenhuizen’. 

U kunt die vermelding desgewenst ook 

(laten) aanvullen met een ‘in memoriam’. 

Onze redacteuren zullen u, zo nodig, graag 

helpen bij het schrijven van een dergelijk 

stukje, maar u kunt uw bijdrage ook volle-

dig door een redacteur laten opschrijven, 

op basis van uw input. 

Als nierpatiënten en lotgenoten willen 

we graag elkaars lief en leed delen, en 

daarom wordt elke bijdrage van leden, 

ook de verdrietige in het geval van een 

overlijden, door ons zeer op prijs gesteld. 

Uiteindelijk wordt ons blad voor, door en 

met u gemaakt!

Verder wil ik u wijzen op de gevarieerde 

artikelen die we ook voor deze aflevering 

van Levenslijn samengesteld hebben. Zo 

is er het bijzondere verhaal over een nier-

patiënt die dat werd doordat hij door een 

stier werd aangevallen, is er een bijdrage 

over het medicijn Tolvaptan, is er een in-

terview met een patiënt en haar mantel-

zorger uit de Elyse Dialysekliniek in Gorin-

chem, over een verpleegkundig specialist 

uit het Albert Schweitzer ziekenhuis, en-

zovoort.

Voor wat betreft de redactie moeten we 

u helaas meedelen dat er, ondanks onze 

dringende oproepen in vorige afleverin-

gen van Levenslijn, geen redacteuren de 

redactie zijn komen versterken.

Dat is toch wel iets wat bestuur en redac-

tie zorgen baart. Op dit moment hebben 

we een blad dat zowel door u, als lezer, 

maar ook door artsen, verpleegkundigen 

en alle andere geïnteresseerden erg ge-

waardeerd wordt.

Om het blad te kunnen blijven uitbrengen 

met een inhoud die de moeite waard is, 

hebben we echt dringend versterking no-

dig van nieuwe reactieleden.

Wilt u er toch (nog) eens over nadenken 

om uw diensten aan te bieden als redac-

teur? U hoeft echt geen talenwonder of 

neerlandicus te zijn om bijdragen te kun-

nen leveren aan ons blad, want dat zijn de 

huidige redactieleden ook niet. We zoe-

ken gewoon mensen die het leuk vinden 

om van andere mensen hun verhaal op te 

schrijven, of eens naar een bijeenkomst te 

gaan en daar een verslag over schrijven, 

enzovoort.

U wordt de eerste tijd ingewerkt en bege-

leid, zodat u op uw gemak en ontspannen 

kunt starten. 

Het betreft wel een vrijwilligersfunctie, 

dus u verdient er geen geld mee, maar ui-

teraard worden gemaakte onkosten (reis-

kosten bijvoorbeeld) vergoed.

Voor nu wens ik u weer veel leesplezier 

toe. Heeft u een opmerking, tip, klacht of 

wat dan ook met betrekking tot ons blad: 

geef het door aan de redacteuren of aan 

mij, en u krijgt een serieuze reactie van 

ons. 

Tenslotte wens ik u allen alle goeds toe 

voor de komende zomerperiode, en ik 

hoop dat u ondanks de zorgen en moeiten 

die in de levens van veel van onze lezers 

aanwezig zijn, toch een fijne periode mag 

beleven met mooi weer, en mogelijk ook 

een fijne vakantie. 

Jan Zoutendijk

Eindredacteur
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Vergeet niet

Wat vandaag niet is,

kan morgen komen.

Vergeet daarom niet

te blijven dromen.

Deuren, vandaag nog dicht,

gaan morgen misschien open.

Vergeet daarom niet

te blijven hopen.

De traan van vandaag, 

is morgen wellicht een lach.

Vergeet daarom niet

te leven elke dag.

Roel Muysenberg
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Van de bestuurstafel
‘Zingen in de zon’

Als ik dit stukje schrijf is het onbewolkt 

en 10 graden. Schitterend weer, maar toch 

hoor je om je heen: “koud hè?” Maar, men-

sen, het wordt vanzelf wel warmer, wees 

blij, de zon schijnt! 

Ik denk dat dit in het leven van een chro-

nisch zieke patiënt ook zo is: het kan be-

wolkt zijn in ons leven, maar aan de ho-

rizon schijnt toch weer de zon. Ik weet 

dat het niet altijd meevalt, maar weet uit 

ervaring ook dat een positieve instelling 

helpt, echt!

‘Geef, dat onze namen in uw licht 

te lezen zijn…

Dan mag je zingend je weg gaan, 

ondanks alle dreiging van mensen,

ziekte en dood, 

ook bij alle vreugde van het leven!’

De zomer is aanstaande, maar uw bestuur 

blijft paraat. Hebt u vragen of zit u ergens 

mee? Laat het ons weten!

De activiteitencommissie is volop aan het 

werk. De algemene ledenvergadering van 

20 mei is, als u dit leest, weer geweest 

met aansluitend de gezellige ledenmid-

dag, en als afsluiting was er weer een 

schitterend buffet. Over de verdere acti-

viteiten wordt u zeker nog geïnformeerd!

De vakantiereis naar zorghotel Patricia in 

Benidorm blijft een succes, en op 6 juni 

zijn we, als het goed is, weer met een 

groep afgereisd naar het zonnige Spanje!

Zoals we al vaker hebben gemeld, gaat 

het subsidiebeleid van de Nierstichting 

veranderen. Wij houden u op de hoogte, 

maar wel is zeker dat uw bestuur meer 

moet gaan doen. 

Dat laatste zal echter beslist niet mee 

gaan vallen, omdat we op de algemene 

ledenvergadering van drie bestuursle-

den afscheid hebben genomen. Daardoor 

wordt de druk op de andere leden steeds 

groter. 

Er zijn echter onder de bestuursleden 

nierpatiënten of mensen met een baan, 

waardoor het niet eenvoudig is alle taken 

evenwichtig te verdelen.

Onze ‘cri de coeur’ (hartenkreet) is dan 

ook: 

Vrijwilligers, alstublieft, meldt u aan! 

Denk niet: het is niets voor mij, want mee-

denken in het bestuur over het zo goed 

mogelijk behartigen van de belangen van 

nierpatiënten is voor iedereen te doen!

En: hoe meer bestuursleden, hoe minder 

taken elk heeft, omdat deze dan over 

meer mensen verdeeld worden. 

Ik wens u allen een fijne zomertijd toe en 

veel leesplezier!

NPVR: ONZE VERENIGING!

Hartelijke groet,

Joop den Breems

6-15 juniVakantie Benidorm

9 september
Patiëntenuitje

25 november
Kookworkshop

4 november
Themadag

De kopij voor het volgende nummer van Levenslijn
dient uiterlijk 25 juli 2017 bij de redactie te zijn ingeleverd.
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De verpleegkundig specialist
In het Albert Schweitzer ziekenhuis 
werken op de afdeling nefrologie twee 
verpleegkundig specialisten. De ene 
vanaf september 2012 en de andere 
vanaf september 2015. 
Met een van hen mocht ik een gesprek 
hebben.

Heleen Vermaas-den Hartog is verpleeg-

kundig specialist in opleiding. Sinds sep-

tember 2015 volgt zij deze tweejarige me-

dische masteropleiding intensieve zorg. 

Op de afdeling waar je werkt, vindt dan 

de specifieke specialisatie plaats (bijvoor-

beeld nefrologie of longziekten). 

De studie wordt afgerond met het doen 

van een wetenschappelijk onderzoek dat 

gerelateerd is aan de specialisatie, in dit 

geval nefrologie. 

Heleen ervaart het als een voordeel voor 

haar opleiding dat zij vijfentwintig jaar 

ervaring heeft als dialyseverpleegkundi-

ge. In 1991 is zij gestart met de opleiding 

tot dialyseverpleegkundige. 

Dialyseverpleegkunde is een technisch 

vak, waarbij men tevens veelvuldig con-

tact heeft met  patiënten. Juist deze com-

binatie sprak haar aan. En haar drang om 

te willen weten hoe en waarom iets tech-

nisch werkt, neemt zij ook weer mee naar 

haar huidige opleiding. 

In 2008 is zij, via de functie zorgcoördi-

nator, afdelingshoofd van de dialyse-afde-

ling in het Albert Schweitzer ziekenhuis, 

locatie Dordwijk, geworden. Als afdelings-

hoofd was ze op een gegeven moment al-

leen nog maar bezig met management en 

miste ze het directe patiëntencontact. 

Het vak verpleegkundig specialist had 

toen al de interesse van Heleen. Toen er 

een vacature kwam voor verpleegkundig 

specialist nefrologie in opleiding, heeft 

zij daarop met succes gesolliciteerd en is 

zij in september 2015 met de opleiding 

begonnen.

De verpleegkundig specialist is de schakel 

tussen de verpleging en de specialist. Zij 

ontlast de specialist voor een belangrijk 

deel.

Aan het begin van de opleiding liep zij 

eerst visite mee met de arts-assistent op 

de afdeling nefrologie, ze nam deel aan 

patiëntenbesprekingen, leerde anamne-

ses af te nemen en lichamelijk onderzoek 

te doen. Naarmate de opleiding vorderde 

mocht zij steeds meer zelfstandig gaan 

doen. De aansluiting bij de specialisten 

verliep steeds beter omdat de medische 

taal in de loop van de opleiding steeds 

begrijpelijker werd. In februari 2016 re-

sulteerde dit in starten met visite lopen, 

samen met de andere verpleegkundig 

specialist en de nefroloog, en samen poli 

houden. 

Nu doet zij dit zelfstandig, alleen medica-

tie voorschrijven mag pas als de opleiding 

voltooid is. 

Op de achtergrond is altijd de nefroloog 

op wie zij terug kan vallen.

De verpleegkundig specialisten zien wel 

patiënten met een complexe zorgbe-

hoefte, maar geen patiënten met een 

hoog-complexe zorgbehoefte. Op de poli 

nefrologie zien zij patiënten met een 

nierfunctie onder de dertig procent. De 

ene maal zien de patiënten de nefroloog, 

de andere keer de verpleegkundig specia-

list. De patiënten ervaren het polibezoek 

bij de verpleegkundig specialist als pret-

tig. Zij heeft wat meer tijd om dingen uit 

te leggen en vragen te beantwoorden. De 

patiënten die door de verpleegkundig spe-

cialist gezien worden op de poli, gaan uit-

eindelijk richting dialyse of transplantatie 

qua behandeling.

Sinds februari 2017 wordt er op de nier-

falen poli groepsvoorlichting gegeven, 

die bestaat uit twee sessies van elk twee 

uur. Hierbij zijn vijf à zes patiënten met 

partner aanwezig, die in een prettige 

sfeer voorlichting krijgen over nierfalen 

en de verschillende vormen van nierfunc-

tievervangende therapie. Er is uiteraard 

ook veel ruimte om vragen te stellen.                                                                                    

Tijdens de eerste sessie geeft de verpleeg-

kundig specialist uitleg over de functie 

van de nieren, en legt zij uit wat nier-

falen is en wat de gevolgen kunnen zijn. 

De nierfalenverpleegkundige legt vervol-

gens uit welke verschillende vormen van 

nierfunctievervangende behandelingen er 

zijn. Tenslotte geeft de diëtiste de nodige 

uitleg over het belang van een dieet.

 

Bij de tweede sessie wordt er nader inge-

gaan op transplantatie en op de keuze om 

niet te starten met een behandeling. Het 

maatschappelijk werk geeft voorlichting 

over de invloed van nierfalen en de ver-

schillende behandelingen op het dagelijks 

leven. Daarbij wijst ze de patiënten op de 

nierpatiëntenvereniging en verwijst ze 

naar de nierwijzer (een online keuzehulp-

middel van de NVN).

Een week na de groepsvoorlichting gaan 

de patiënten apart naar de nierfalenver-

pleegkundige waar alsnog vragen beant-

woord kunnen worden. Dan wordt hen naar 

hun keuze van behandeling gevraagd. 

Vervolgens wordt hun keus dan met de 

verpleegkundig specialist of nefroloog 

besproken. De definitieve keuze wordt op 

het volgende polibezoek bij de nefroloog 

of verpleegkundig specialist vastgesteld.

Op de dialyseafdeling loopt de verpleeg-

kundig specialist visite. Dit doet zij om 

beurten met de nefroloog. Zij heeft daar 

veel bevoegdheden. De verpleegkundig 

specialist mag de dialyse aanpassen, 

medicatie wijzigen of voorschrijven, en 

doorverwijzen naar andere specialisten. 

Ook de jaargesprekken en het lichamelijk 

onderzoek wat daarbij hoort mag zij doen. 

De nachtdialysepatiënten en CAPD-pati-

enten worden nu nog niet door de ver-

pleegkundig specialist gezien, maar zodra 

Heleen klaar is met de opleiding, is dat 

wel de bedoeling. 
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Zoals u ziet werkt de verpleegkundig spe-

cialist zelfstandig maar wel onder super-

visie van de nefroloog. Het is een beroep 

waar heel veel medische en technische 

kennis voor nodig is, met daarnaast het 

vermogen om met mensen te kunnen com-

municeren. De verpleegkundig specialist 

betekent niet alleen lastenverlichting 

voor de nefroloog, zij levert ook een po-

sitieve bijdrage aan de behandeling van 

nierpatiënten doordat zij wat meer tijd 

heeft, en patiënten wellicht makkelijker 

met haar praten dan met de arts.

Heleen, dank je wel voor het fijne gesprek 

dat we hadden, veel succes met het af-

ronden van je studie en voor de toekomst 

alle goeds!

Yvonne Kant
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Twee bijzondere mensen
Op de open dag van Elyse Gorinchem 
maakte ik kennis met meneer Peter 
Veen, mantelzorger van Corrie Verhoef, 
dialysepatiënt bij Elyse Gorinchem waar 
ik reeds eerder kennis mee had ge-
maakt.
Na de open dag mocht ik met beiden 
een gesprek hebben.

In 2006 werd Corrie behandeld door de 

psychiater voor een bipolaire stoornis. 

De medicatie die ze had werd toen afge-

bouwd omdat het zo goed ging volgens de 

psychiater. Helaas ging het afbouwen van 

de lithium niet goed, de psychische klach-

ten verergerden weer en de lithium werd 

weer verhoogd. Toen uit bloedonderzoek 

bleek dat de nierfunctie achteruit ging 

werd alsnog de lithium gestopt en ging 

zij over op andere medicatie. Uiteindelijk 

belandde ze, ondanks het stoppen met de 

lithium, in 2009 bij de internist vanwege 

de nierfunctiestoornis. 

Na een paar jaar, in 2014, ging zij naar een 

andere internist die meer gespecialiseerd 

was in nierziekten.                  

Gedurende de jaren die zij onder controle 

was bij de internist is er niet verteld dat 

zij mogelijk in de toekomst zou moeten 

gaan dialyseren. Toen in 2015 haar toe-

stand verslechterde werd zij besproken in 

het Albert Schweitzer ziekenhuis en  door-

verwezen naar de prédialyse poli aldaar. 

In december 2015 daalde de nierfunctie 

dermate dat er een shunt werd aangelegd 

en kreeg zij een jugularis-katheter. Op 4 

januari 2016 werd er gestart met hemo-

dialyse. Dit viel heel erg tegen, want in 

plaats van twee maal per week drie uur di-

alyseren, wat eerst gepland was, werd het 

gelijk, na eenmaal dialyseren, drie maal 

per week vier uur dialyseren....

Corrie werd intensief begeleid door het 

maatschappelijk werk omdat zij niet tegen 

veranderingen kan en haar hele wereld nu 

op zijn kop stond. Haar vrijwilligerswerk 

moest ze noodgedwongen opgeven. Corrie 

deed vrijwilligerswerk voor de voedsel-

bank en voor Youth for Christ (The Mall) op 

vrijdag en ze ging naar de vrouwengroep 

van het Leger des Heils. Bij de Christenge-

meente heeft zij tot begin januari 2017 de 

zondagsschool gedaan. Voor haar vrijwil-
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ligerswerk bij The Mall, het jongerencen-

trum van Youth for Christ, werd zij in 2013 

uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. 

Nu schrijft ze nog wel kaarten voor de 

zondagsschool en The Mall en het Leger 

des Heils, en ook neemt ze deel aan spel-

letjesmiddagen in het verzorgingshuis.

Toen Corrie als vrijwilligster bij de voed-

selbank werkte, heeft zij Peter Veen, haar 

mantelzorger, leren kennen.

Peter Veen is meester in de rechten maar 

kwam door omstandigheden als cliënt bij 

de voedselbank terecht. Toen het weer 

beter ging is Peter vrijwilligerswerk bij 

de voedselbank gaan doen als juridisch 

adviseur. Hij heeft samen met een andere 

vrijwilliger een nieuwe intake voor nieuwe 

cliënten opgezet en daar houdt hij zich nu 

bij de voedselbank mee bezig. Daarnaast 

is Peter bij diverse kerken organist en is 

hij secretaris in het bestuur van het Jazz-

festival Gorinchem, wat jaarlijks plaats-

vindt.

Door hun vrijwilligerswerk voor de voed-

selbank aten ze vanaf januari 2016 een-

maal per week samen om de nodige din-

gen te bespreken. Peter deed automatisch 

al allerlei dingen voor Corrie en is, toen 

Corrie in Gorinchem ging dialyseren, als 

vanzelfsprekend officieel mantelzorger 

geworden. 

De drijfveer van Peter is dat Corrie door 

zijn mantelzorg meer met haar leven kan 

doen. Ze kijken samen naar de dingen die 

wel mogelijk zijn. Ze steunen elkaar en 

houden elkaar een spiegel voor over hun 

doen en laten.

Samen komen ze door wederzijdse steun 

door het leven. Peter heeft zich goed 

ingelezen op het gebied van nierziekten 

en behandelingen daarvan omdat hij wil 

weten wat er allemaal speelt op dit ge-

bied om zo Corrie beter te kunnen onder-

steunen. Beiden vinden wel dat er weinig 

begrip is voor nierpatiënten. Aan de ene 

kant wordt het advies gegeven: je moet 

minder doen, maar in de praktijk komt het 

erop neer dat je zelfredzaam moet zijn.

In juni 2016 kreeg Corrie te horen dat zij 

naar de Elyse Kliniek in Gorinchem mocht. 

Door de kleinschaligheid is dit voor haar 

prettiger, en ook de lange reistijd naar 

Dordrecht is daardoor verleden tijd.

In januari van dit jaar moest ze tijdelijk 

weer in het Albert Schweitzer ziekenhuis 

dialyseren, omdat de HDF-dialysebehan-

deling nog niet functioneerde bij Elyse 

Gorinchem en zij daardoor qua gezond-

heid achteruitging. Inmiddels dialyseert 

zij weer bij Elyse Gorinchem waar Peter 

haar zo nu en dan komt bezoeken. Samen 

met Peter heeft zij de vakantiebeurs van 

de NVN bezocht, iets wat zonder mantel-

zorg niet mogelijk was geweest.

Het was een bijzonder gesprek met twee 

bijzondere mensen, die zich, ondanks de 

tegenslagen die ze gehad hebben en nog 

hebben, inzetten om het leven van andere 

mensen te veraangenamen.

Peter en Corrie: bedankt voor dit gesprek, 

en ik wens jullie alle goeds voor de toe-

komst toe en nog vele gezellige maaltij-

den met elkaar!

Yvonne Kant

Oproep aan alle lezers, aspirant-redacteuren, mensen die 

hun verhaal kwijt willen, artsen of verpleegkundigen die iets 

over hun vak willen vertellen, enzovoort!

Zoals u weet draait onze vereniging uitsluitend op de inzet 

van vrijwilligers, onder meer voor de redactie van Levenslijn.

We vragen in ons blad dan ook regelmatig om redacteuren 

die verhalen schrijven over artsen, verpleegkundigen, me-

dicijnen, nieuwe behandelingen, kortom over alles wat u 

interesseert.

Maar hoewel we dolblij zouden zijn als u ons redactieteam 

permanent zou willen komen versterken, zijn we ook al erg 

geholpen als u, als trouwe lezer van ons blad, voor ons blad 

gewoon eens een leuk verhaal zou willen schrijven. Dat kan 

gaan over een vakantiereis die voor u heel erg waardevol of 

mooi geweest is, of over ervaringen die u bijvoorbeeld in 

het buitenland heeft opgedaan bij het dialyseren, ervarin-

gen rond een transplantatie, enzovoort.

Mocht u zelf niet kunnen of willen schrijven maar wilt u de 

lezers van Levenslijn toch laten weten wat u meegemaakt 

OPROEP!
heeft als patiënt of als getransplanteerde, meld u dan bij 

een van de redactieleden, of via redactie@npvr.nl

Ook suggesties van uw kant voor verhalen of interviews ho-

ren wij graag. 

Als u gedurende het schrijven vast zou lopen: geen nood, u 

kunt dan altijd alsnog de hulp van een van de redacteuren 

inroepen.

En ook als u misschien denkt of vindt dat uw schrijftalent 

niet zo ontwikkeld is als u mogelijk gewenst had: dat geeft 

allemaal niets, schrijf het verhaal op zoals dat bij u opkomt, 

en lever het in bij de redactie. 

Eén van de redacteuren zal het verhaal dan voor u nakijken 

en zo nodig van wijzigingen/correcties e.d. voorzien, dat is 

geen enkel probleem. In overleg met u komt er dan een mooi 

verhaal in ons blad te staan dat u zelf geschreven heeft, en 

dat is voor veel mensen toch ook weer een leuke gedachte!

We hopen van veel lezers een mooi verhaal te mogen ont-

vangen! 

Jan Zoutendijk
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In het Albert Schweitzer ziekenhuis 
mocht ik een gesprek hebben met me-
vrouw Van Halen, die reeds 15 jaar di-
alyseert.

Mevrouw Van Halen is een pittige dame en 

met haar vijfentachtig jaar nog zeer hel-

der van geest.

Ze heeft een leven van hard werken achter 

de rug, en zij kreeg de nodige tegenslagen 

in het leven.

Samen met haar man had zij een bedrijf 

met bunkerschepen gedurende twintig 

jaar. Daarna ging haar man bij Dupont wer-

ken. Helaas overleed haar man en moet zij 

hem al zevenentwintig jaar missen. Maar 

zij heeft haar zoon en schoondochter, die 

vlakbij wonen.

Vijftien jaar geleden ging mevrouw Van 

Halen naar de dokter omdat ze zoveel 

vocht vasthield, ondanks plastabletten en 

een zoutbeperkt dieet. Die plastabletten 

kreeg ze al na de geboorte van haar zoon, 

omdat haar nieren het nodige te verduren 

hadden gehad door de zwangerschap. 

Maar nu ging het niet goed. De specia-

list besloot haar gelijk op te nemen, toen 

bleek dat zij moest gaan dialyseren (in 

2002). Het was geen leuke mededeling, 

maar dankzij de dialyse zou ze blijven le-

ven.

In eerste instantie heeft zij bij locatie 

Amstelwijck gedialyseerd gedurende drie 

maanden. Daarna heeft ze tot op vandaag 

altijd in Dordwijk gedialyseerd. De dialy-

ses gingen goed, ze moest wel regelmatig 

dotteren, waarbij eenmaal haar shunt pat-

ste. Dat werd onmiddellijk opereren en het 

was een spannende tijd voor haar en de 

familie. Inmiddels dialyseert zij op haar 

vierde shunt en dat gaat goed. Gelukkig 

hoeft zij nu niet meer zo vaak te dotte-

ren, want het gebeuren uit het verleden 

spookt dan toch wel even door haar hoofd.

15 jaar dialyse 
Ondanks de dialyse haalde zij alles uit het 

leven. Zij heeft veertien reizen gemaakt 

met de Nierstichting, naar Oostenrijk en 

de laatste vijf jaar met de bootreis mee 

naar Duitsland. 

Alleen wordt het reizen in combinatie met 

de dialyse haar te zwaar, dus nu blijft zij 

thuis.

Ondanks haar leeftijd woont zij nog zelf-

standig, met ondersteunende hulp voor de 

zware dingen.

Voordat ze ‘s morgens naar de dialyse gaat, 

heeft zij haar huis al spic en span. Als zij 

dan thuiskomt van de dialyse, heeft zij na 

een uurtje rusten tijd voor haar hobby’s: 

puzzelen, lezen en handwerken.

De buurvrouw doet haar boodschappen, 

en op zaterdag eten zij dan gezellig samen 

bij mevrouw Van Halen als tegenprestatie.

Deze positieve dame geniet van het leven. 

Zij kijkt naar wat ze kan en niet naar wat 

ze niet meer kan. Tijdens feestdagen gaat 

ze met haar zoon en schoondochter uit 

eten bij haar favoriete restaurant

in Dordrecht, het Griekse restaurant op de 

Visbrug.

Op de dialyse is ze altijd goed gemutst 

en trakteert ze de verpleging op dropjes 

en snoepjes want iedereen zorgt zo goed 

voor haar.

Mevrouw van Halen heeft voor ieder-

een het advies: Hou je aan je dieet en je 

vochtbeperking en wees vrolijk.

Mevrouw Van Halen, bedankt voor dit fijne 

gesprek, ik wens u nog veel mooie jaren 

toe.

Yvonne Kant
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Korte Hoogstraat 6a, 3131 BK Vlaardingen
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Dit is een wel heel uniek verhaal over 
een ernstig ongeluk dat de heer Jan van 
Drunen is overkomen met nierfalen tot 
gevolg.

Jan komt oorspronkelijk uit Werkendam en 

hij had, naast zijn eigenlijke vak als vee-

handelaar, tot 2003 ook nog een boerderij 

in Wijk en Aalburg. In 2003 is hij gestopt 

met zijn boerderij en sindsdien is hij al-

leen nog veehandelaar in de betere kwa-

liteit rundvlees. Hij reisde hiervoor door 

heel het huidige Europa.

Tijdens de uitoefening van zijn werk is hij 

op 5 maart 2012 in Limburg door een gro-

te zware stier aangevallen, op de hoorns 

genomen en verschillende keren tegen 

een hek geramd. Daarbij zijn diverse or-

ganen ernstig beschadigd. Gelukkig werd 

zijn hoofd niet geraakt, anders was het 

hem zeker fataal geworden. Jan is in coma 

naar het ziekenhuis in Venlo vervoerd.

In coma
Voor hem was het licht uitgegaan en het 

duurde drie weken voor hij uit zijn coma 

ontwaakte.

Mevrouw Ans van Drunen vertelde ons dat 

haar man in het Viecuri Medisch Centrum 

in Venlo buitengewoon goed is behandeld 

en dat zij er ook erg goed is opgevangen. 

Aangevallen door een stier
Zij kreeg een kamer toegewezen die nor-

maal door artsen gebruikt wordt tijdens 

hun nachtdienst. Ze werd volledig ver-

zorgd met eten en drinken zodat ze zoveel 

mogelijk bij haar man kon zijn. De artsen 

hadden haar verteld dat hij het mogelijk 

niet meer zou halen, er was zoveel schade 

aangericht.

Na enkele dagen bleek dat o.a. zijn nieren 

uitgevallen waren. Er kwam een nefroloog 

uit Maastricht naar Venlo die een shunt 

heeft aangelegd voor permanente dialyse. 

Gelukkig werd er toen besloten dat hij, 

in plaats van naar Maastricht, vervoerd 

mocht worden naar het Maasstad Zieken-

huis in Rotterdam. Dat is gebeurd met 

een speciale intensive care ambulance, de 

MICU ambulance (zie de website 

http://micuzwn.nl/publicaties). 

Ans was daar natuurlijk erg blij mee, zo 

was Jan dichter bij huis.

Herstel
Toen Jan uit zijn coma wakker werd zei 

hij tegen de verpleegkundige dat hij zich 

aan moest kleden omdat hij vandaag naar 

de veemarkt in Ciney ging, dat deed hij 

iedere vrijdag. Hij had totaal niet in de 

gaten hoe ernstig het met hem was. Hij 

kon nog niet eens zelf gaan zitten!

In het Maasstad Ziekenhuis bleek dat zijn 

nierfunctie weer langzaam op gang kwam 

tot ongeveer 27-28%. Toch ging zijn nier-

functie later weer achteruit, en na an-

derhalf jaar was die nog maar 15%. Het 

pré-dialysetraject werd opgestart. Daarbij 

moest er een donor worden gezocht want 

Jan wilde absoluut niet dialyseren. Hij 

was erg gewend om zijn eigen gang te 

gaan, hij zou dan zijn vrijheid kwijt zijn. 

Voor hem een doemscenario!

Gelukkig meldden zich wel zes mensen 

aan die aan hem een nier wilden afstaan. 

Een daarvan viel helaas meteen al af.  La-

ter haakte er een zelf nog af, en uitein-

delijk ging zijn vrouw Ans het traject in. 

Na alle onderzoeken bleek dat zij geschikt 

was als donor. Beiden waren erg blij met 

dit resultaat.

De transplantatie kon helaas nog niet 

doorgaan omdat Jan eerst minstens 25 

kilo moest afvallen. Dat was een tegen-
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valler. Hij had ook diabetes en spoot daar-

voor al tien jaar insuline. Eerder had hij al 

eens geprobeerd om af te vallen maar dat 

was hem nooit gelukt. 

De obesitaskliniek in het Maasstad Zieken-

huis had een wachtlijst van een half jaar. 

Na overleg met de transplantatiever-

pleegkundige kon hij wel eerder terecht, 

maar gezien zijn leeftijd kwam hij hier 

niet meer in aanmerking voor een behan-

deling.

Intussen waren Jan en Ans via een artikel 

in een tijdschrift en internet in contact 

gekomen met Karin de Zoete Gewichts-

kliniek in Rotterdam. Jan werd hier heel 

goed begeleid bij het afvallen, waarbij 

ook rekening werd gehouden met zijn 

nierdieet. Ans vertelde ons dat zij op een 

volkomen andere manier is gaan koken, ze 

heeft daar veel tijd en energie in gesto-

ken. 

Het resultaat mocht er zijn, negen maan-

den later was Jan 30 kilo lichter! Een 

bijkomend voordeel was dat hij steeds 

minder insuline kon spuiten omdat zijn 

diabetes afnam. 

Op een bepaald moment kon hij er hele-

maal mee stoppen, en dat alleen door ge-

zonder te eten! Jan vertelde dat hij veel 

te danken heeft aan zijn vrouw, zij heeft 

er heel veel werk van gemaakt.

Nog geen transplantatie
Hoewel alle onderzoeken van Ans positief 

waren en zij prima in orde was, moest er 

als laatste nog overleg plaats vinden in 

het Erasmus MC om groen licht te geven 

voor de transplantatie.  Jan en Ans had-

den er alle vertrouwen in, maar helaas 

kwam er weer een kink in de kabel… 

De chirurg in het Erasmus MC vertelde hen 

dat de nieren van Ans te hoog lagen. Op 

het scherm konden zij het zelf zien: de 

donornier kon niet met een kijkoperatie 

verwijderd worden. Operatietechnisch kon 

de transplantatie niet doorgaan, het zou 

teveel complicaties geven bij de donor. 

Wat een domper, wat een enorme tegen-

valler was dat voor hen.

In het Maasstad Ziekenhuis legde dok-

ter Van den Dorpel hen uit dat een ander 

transplantatiecentrum ook geen optie zou 

zijn. Als het Erasmus MC een donor afge-

wezen heeft zal een ander ziekenhuis dat 

ook doen.

Ondertussen bleek dat door het gewichts-

verlies de nierfunctie van Jan weer was 

verbeterd tot 26%. De hele procedure 

werd dus voorlopig stopgezet. Er zijn nu 

nog twee dochters van Jan die bereid zijn 

hun nier af te staan. Zij matchen wel met 

hun vader maar moeten alle eventuele 

vervolgonderzoeken nog ondergaan. Zo-

lang de nieren van Jan stabiel blijven is 

er nog geen transplantatie nodig. Moch-

ten zijn nieren weer achteruit gaan dan 

wordt de procedure weer opgestart. Hij 

blijft wel op de transplantatielijst staan 

met als aantekening ‘niet transplantabel’.

Weinig klachten over verminderde nier-
functie
Volgens de theorie en de visie van de art-

sen zou Jan doodmoe moeten zijn met een 

nierfunctie van 26% maar hij voelt zich 

wonderlijk goed. Hij heeft wel veel last 

van kou van binnenuit. Altijd koude han-

den, benen en voeten. Dat zal veel nierpa-

tiënten zeker bekend voorkomen.

Van het ongeluk is Jan wonderbaarlijk 

hersteld. Thuis hebben hij en zijn vrouw 

samen gerevalideerd. Ans heeft hem daar 

enorm in gesteund. Heel langzaam ging 

hij vooruit van zitten, bengelen, staan, 

lopen met een rollator en daarna met een 

stok.

En jawel: op een bepaald moment kwam 

hij lopend, zonder hulpmiddel, bij de ne-

froloog naar binnen tijdens zijn driemaan-

delijkse ‘APK keuring’.

Nog wel rugklachten
Naast het feit dat Jan nierpatiënt is ge-

worden heeft hij van het ongeluk nog 

steeds rugklachten overgehouden. Met 

morfinepleisters blijft de pijn beperkt en 

te verdragen.

‘De man van de stier en de vele dono-

ren’, zoals ze hem in het ziekenhuis soms 

noemden, heeft zijn bedrijf als veehande-

laar zelfs ook kunnen behouden, dankzij 

de hulp van zijn vrouw en enkele goede 

vrienden.

Dit is een wel heel apart verhaal. Er zijn 

veel manieren waarop de nierfunctie bij 

iemand kan verslechteren, maar door een 

aanval met een stier, dat waren we nog 

niet tegengekomen!

We zijn erg onder de indruk, ook wat be-

treft het aandeel van Ans. Ze hebben het 

echt samen zo ver gered en we wensen 

hen toe dat ze lang van elkaar en van een 

goede gezondheid mogen genieten. We 

bedanken Jan en Ans dat ze deze bijzon-

dere geschiedenis met ons wilden delen.

Thea Meijer en Els van Dijk
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De Nierwijzer en de consultkaarten laten zien waar ‘samen beslis-
sen’ voor staat: patiënten hebben een goed overzicht van alle me-
dische mogelijkheden én kunnen nagaan hoe die mogelijkheden in 
hun leven passen. Daardoor kunnen zij, samen met hun zorgverle-
ner, de beste behandeling kiezen.

Om meer patiënten te laten profiteren van de Nierwijzer en consultkaar-

ten, hebben wij uw hulp nodig.

Wat kunt u doen?

Overleg met ziekenhuis/dialysecentrum
Hebt u binnenkort een overleg met de nefrologen, verpleegkundigen, 

maatschappelijk werkers en/of management van het dialysecentrum of 

ziekenhuis, zet dan de Nierwijzer en de consultkaarten op de agenda. De 

vraag die u kunt stellen is hoe zorgverleners hun patiënten informeren 

over deze keuzehulpen. En hoe zij deze keuze-instrumenten gebruiken 

in hun gesprekken met patiënten. Uw ervaringen horen we graag, stuur 

ze a.u.b. naar Carin Hoogstraten: hoogstraten@nvn.nl

Ledenblad/website/facebook/twitter
Ook kunt u via uw ledenblad, website/facebook/twitter aandacht beste-

den aan de Nierwijzer en de consultkaarten. U kunt daarvoor de infor-

matie hieronder gebruiken.

Themabijeenkomsten / algemene ledenvergadering
Informatie verspreiden via bijeenkomsten, organiseren van workshops 

‘In gesprek met je zorgverlener….’ Meer informatie via Carin Hoogstra-

ten: 

hoogstraten@nvn.nl

Meer over samen beslissen, Nierwijzer, consultkaarten:

•	 Nieuwe keuzehulpen voor samen beslissen, website NVN 

•	 Samen beslissen, website NVN 

•	 www.nierwijzer.nl

•	 www.consultkaart.nl

•	 Flyer www.nierwijzer.nl. U kunt de flyer bestellen bij de NVN

•	 Special Samen beslissen. Ook de special kunt u bestellen bij de NVN

•	 Gedeelde besluitvorming (Shared decision making) en tevredenheid 

bij een nierfunctievervangende behandeling, website richtlijnen-

database.nl

Draag bij aan de 
bekendheid van 
Nierwijzer en 
consultkaarten

Nierwijzer.nl

&
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Ingrediënten: 
- 150 gr kipfilet 

- stukje prei 

- 1/2 mango 

- 3 el kerrie 

- 100 gr ananasstukjes 

- 50 gr ongezouten cashewnoten 

- 100 ml zure room 

- verse korianderblaadjes (of peterselie)

Bereiding: 
Snijd de kipfilet in reepjes en de prei in 

dunne ringen. Schil het stuk mango en 

snijd het in blokjes. Gebruik ca. 150 gr. 

Bak de kipreepjes in ca. drie minuten 

in de hete olie. Voeg de preiringen toe 

en bak ze drie minuten mee. Roer de 

Recept

kerrie, ananastukjes, mangoblokjes en 

de cashewnoten erdoor. Laat alles even 

doorverwarmen. Neem de pan van het 

vuur en roer de zure room erdoor. Strooi 

er tenslotte de fijngesneden koriander-

blaadjes of peterselie over.

Tip: 
Lekker met rijst

Voedingsstoffen: 
23 g eiwit, 100 mg natrium, 700 mg 

kalium per persoon.

Bron: Eten met plezier, een uitgave van de 

Nierstichting

Kip met fruit en noten bereidingstijd ca. 25 minuten
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Albert Schweitzer ziekenhuis

Geboren:
23-03-2017  Isabelle, dochter en zusje van Corlee, Simone en

 Boris Boender

Erasmus Medisch Centrum

Uit dienst:
01-03-2017  Eveline Brown, afdelingssecretaresse

In dienst:
01-04-2017  Evelyn Schoonderwoerd, afdelingssecretaresse

 Johan Castellanos Martinez, dialyseverpleeg-

 kundige

 Christina Knop, dialyseverpleegkundige

Uitbreiding medisch maatschappelijk werk: Anyda van Rijn

Personalia
Franciscus Gasthuis, Rotterdam

In dienst:
01-03-2017  Nancy Ischers, dialyseverpleegkundige

Geslaagd:
07-03-2017  Hilda Keimpema, dialyseverpleegkundige

Franciscus Vlietland Ziekenhuis, Schiedam

Geen mutaties

Wist u dat..?
• Wij heel graag uitbreiding van de 

redactie zien

• Wij ook heel blij zijn met ieder ver-

haal van u

• Wij daarvoor graag bij u langs komen

• Wij het zelf heel leuk vinden om te 

doen

• Wij hier een hele leuke hobby aan 

hebben

• Wij veel interessante mensen ontmoe-

ten en bijzondere verhalen horen

• Wij u uitnodigen om eens te komen 

kijken

• U zich kunt aanmelden bij redactie@

npvr.nl

• Wij u hopen te ontmoeten bij de 

komende bootreis op 9 september a.s

• Wij u weer een goed verenigingsjaar 

wensen

• Wij u veel leuke ontmoetingen kun-

nen bieden

• Wij hopen dat we een mooie zomer 

tegemoet gaan

• Wij u een zo goed mogelijke gezond-

heid wensen 
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Begin januari van dit jaar kreeg ik een mail van onze voorzitter, Joop den Breems, 

waarin hij het volgende meldde: 

Beste mensen,

Onze Benidorm-vriend en trouw NPVR-lid Robin Droog is op vrijdag 6 januari helaas over-

leden.

De laatste tijd ging het erg slecht met hem. De dialyses gingen haast niet meer vanwege een 

slechte hartfunctie, en hij had last van lage bloeddrukken. Daardoor is hij uit bed gevallen, 

waardoor hij een been brak. Daardoor moest hij geopereerd worden, met heel groot risico 

vanwege de narcose, en tijdens de operatie is hij overleden. 

Onderstaande tekst van Robin is door Jolanda op zijn Facebookpagina geplaatst: 

Namens Robin.

Familie en vrienden.

Het is genoeg geweest. Ik heb mijn leven geleefd zoals ik het wilde. Gelachen, gehuild, 

genoten en eruit gehaald wat kon. Maar ik kon niet meer, mijn lichaam was op. Het was te 

veel. Hoe verdrietig het ook is en zal zijn, dank voor jullie steun, aandacht en gezelligheid. 

Ik heb nu de rust waar ik soms zo naar verlangde, zonder pijn, zonder het dat het ooit beter 

zou worden. Wees goed voor elkaar, het leven kan ellendig genoeg zijn. 

Geniet van het leven want daar is het toch te mooi voor.

Jolanda.

Door een ongelukkig misverstand heb ik helaas niets gedaan met deze mail, zodat er 

in het eerste nummer van Levenslijn van dit jaar, spijtig genoeg, geen aandacht is ge-

schonken aan het overlijden van Robin. 

Robin was eerder patiënt in het toenmalige Vlietland Ziekenhuis, maar toen hij ging 

dialyseren met behulp van de NxStage is hij overgegaan naar MCH Antoniushove in 

Leidschendam.

Robin was in deze regio min of meer de ‘pionier’ die met de NxStage begon te dialyse-

ren, en mede daardoor genoot hij, sowieso in het werkgebied van onze vereniging, een 

redelijk grote bekendheid.

Hij zag het als een missie om ook andere nierpatiënten enthousiast te maken voor deze 

machine, omdat die hem een hoop vrijheid, een redelijke conditie en de controle over 

zijn eigen leven gaf.

Wij hebben zijn weduwe, Jolanda, bereid gevonden een ‘in memoriam’ te schrijven, dat 

u hiernaast ziet afgedrukt. We zijn haar daar zeer erkentelijk voor!

Nieuws uit de ziekenhuizen
Franciscus Vlietland
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Geboren te Willemstad, Curaçao op 6 mei 1955 - 
overleden te Rotterdam op 6 januari 2016

Hij wilde nog zoveel, maar zijn lichaam was op.

Robin Droog was een vrolijk, enorm positief en levenslustig persoon. Ondanks alle licha-

melijke beperkingen die er met de jaren kwamen, liet hij zich hierdoor niet uit het veld 

slaan. Aan elke tegenslag kon hij altijd weer een positieve draai geven, waardoor het 

leek of het uiteindelijk allemaal wel meeviel. Hij was behulpzaam en had een luisterend 

oor voor een ieder die daar behoefte aan had. Zijn motto’s waren ‘niemand is slecht’ en 

‘geef mensen een kans, totdat het tegendeel bewezen is’. Hij praatte dan ook graag met 

iedereen. 

Robin heeft tijdens zijn ziekte diverse bijdragen geleverd om anderen te informeren 

over nierziekten en behandelingen in het algemeen, maar uiteraard ook over zijn eigen 

behandeling. 

Ook deed hij volop mee, in het belang van alle nierpatiënten, aan onderzoeken en pro-

jecten.

In willekeurige volgorde noem ik de volgende items:

•	 Het was zijn missie om medenierpatiënten, maar ook artsen en verpleegkundigen 

duidelijk te maken wat het voor hem betekende om thuis te dialyseren of, zoals in ons 

geval, ook op de boot. Dit heeft hij op allerlei manieren verteld tijdens bijeenkomsten, 

informatieavonden maar ook in interviews voor de krant en nierpatiëntenbladen. 

Hij wilde dat iedereen wist hoe goed hij zich voelde, de vrijheid die je er voor terug 

kreeg en de controle over je eigen leven. Dat gunde hij een ander ook. Door zijn 

positieve inslag, enorme wilskracht en doorzettingsvermogen heeft hij alles uit het 

leven gehaald wat voor hem mogelijk was.

•	 Hij heeft meegedaan aan een onderzoek bij CVA-patiënten door het Erasmus MC.

•	 Bij het Leids Universitair Medisch Centrum deed hij mee aan een project om bij 

nierpatiënten als voorzorg een ICD in te brengen. Een ICD (afkorting voor Implan-

teerbare Cardioverter Defibrillator) geeft een schok om het normale hartritme te 

herstellen. Hiermee voorkom je een hartstilstand.

•	 Ook nam hij deel aan het project van de Nederlandse Nierstichting in samenwerking 

met internationale organisaties voor de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. 

•	 Hij was betrokken bij een project thuisdialyse in de vorm van schilderijen die in 

verschillende ziekenhuizen hebben gehangen. 

Als het kon, droeg hij graag zijn kennis en ervaring over aan anderen. Een echte onder-

wijzer: je kennis en ervaring overdragen.

Door de jarenlange diabetes is de schade aan zijn lichaam groot geweest. In januari jl. 

was zijn lichaam op en is Robin in de leeftijd van 61 jaar overleden. 

Het is stil, leeg en het gemis is enorm groot, maar hij heeft de rust gevonden waar hij 

toch soms naar verlangde.

Vanuit zijn naam blijf ik betrokken bij het project ‘draagbare kunstnier’ als ervarings-

deskundige vanuit de partnerrol. 

Voor mij blijft hij het grote voorbeeld hoe je met tegenslagen in het leven om kunt gaan. 

Met positiviteit, wilskracht en doorzettingsvermogen kom je verder in het leven.

Jolanda Droog-Schluep

In memoriam Robin Droog
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Op 28 januari was het weer zover: de 
jaarlijkse vakantiebeurs van de NVN.

Bij aankomst werd ik hartelijk verwelkomd 

door twee ‘niertjes’. En de tent bij binnen-

komst maakte gelijk duidelijk dat het om 

vakantie ging. 

Onder het genot van een kopje koffie of 

thee werden we verwelkomd door Hans 

Bart, directeur van de NVN en tevens uit-

genodigd voor deelname aan de pelgrims-

tocht naar Santiago de Compostella.

Uw redacteur was helemaal enthousiast 

om daaraan deel te nemen, maar heeft 

inmiddels af moeten haken want de licha-

melijke belasting zou te hoog zijn. Wel 

jammer, het had natuurlijk wel een mooi 

verhaal kunnen opleveren, en zou een 

unieke manier geweest zijn om je dank-

baarheid te tonen voor de transplantatie 

en een stuk dialyse af te sluiten.

De markt met vakantiestands kon de hele 

dag bezocht worden. Voor de geïnteres-

seerden waren er diverse presentaties, 

waarvan een ‘s morgens en de andere ‘s 

middags. De te volgen presentaties vari-

eerden van voorlichting over op vakan-

tie met de Nierstichting, op vakantie na 

transplantatie, vakantie bij de diverse 

deelnemers aan de vakantiebeurs tot crui-

ses. Na de bijgewoonde presentaties was 

het genieten van de lunch, waarbij leven-

de muziek was en de markt. Ik had het ei-

genlijk te druk met van de markt genieten 

en informatie verzamelen. Een zeer geva-

rieerd aanbod van mogelijkheden zowel 

voor dialyserenden als getransplanteer-

den. De medewerkers van de stands waren 

zeer hulpvaardig, alleen was het wel eens 

wat lastig communiceren omdat sommige 

medewerkers geen Nederlands spraken. 

Na de middagpresentatie, waar ik per-

soonlijk heel veel aan heb gehad (vakan-

tie na transplantatie), wederom genieten 

van de markt en een kop thee of koffie.

Bij de tombola werden er diverse reizen 

en andere prijzen verloot. Onze vorige re-

dacteur Marcel Melkert en zijn vrouw Elly 

wonnen een reisje in Nederland: een mid-

week naar Ravenstein. 

Zij hopen daar in mei heerlijk van te gaan 

genieten.

Het was al met al een zeer gezellige hap-

pening en ik ging dan ook naar huis met 

letterlijk een rugzak vol informatie. Waar 

mijn vakantie heen gaat weet ik nog niet, 

maar ik heb genoeg om over na te denken 

en uit te kiezen.

Yvonne Kant

De vakantiebeurs
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Bianca’s verhaal
Op een informatiedag van de NVN bezocht 

Bianca een lezing over cystenieren door 

dr. Gansevoort uit Groningen. Hij vertelde 

daar o.a. over het onderzoek naar behan-

deling van cystenieren, met name over 

het gebruik van Lanreotide om de groei 

van cysten te remmen. Omdat zij zelf cys-

tenieren heeft raakte zij geïnteresseerd in 

dit DIPAK onderzoek. Zij zocht uit wat het 

onderzoek inhield en heeft na enig naden-

ken besloten zich aan te melden. 

Haar motivatie voor deelname was:

•	 Hopelijk vertraging van de achteruit-

gang van haar nieren.

•	 De mogelijkheid van een behande-

ling in de toekomst bij haar kinderen, 

mochten zij cystenieren hebben.

•	 Het helpen van de wetenschap.

Zij kreeg een afspraak met drs. Salih in 

het Erasmus MC. Daar werd haar de gang 

van zaken uitgelegd. Het onderzoek zou 

tweeëneenhalf jaar duren. Er waren 300 

deelnemers nodig, verdeeld in twee groe-

pen. De eerste groep zou met het medicijn 

behandeld worden en de tweede groep (de 

controlegroep) zou gevolgd worden zon-

der het medicijn te krijgen. 

Ervaringen van een 
deelnemer aan het 
DIPAK onderzoek
In het septembernummer 2014 
van Levenslijn berichtten wij u 
over het DIPAK onderzoek, waarbij 
we een gesprek hadden met drs. M. 
Salih, onderzoeksarts in het Eras-
mus MC (zie kader).
Daarin vertelden we dat we ook 
gesproken hadden met een van de 
deelnemers aan het onderzoek, Bi-
anca Schoof-Heinsbroek.
Intussen is Bianca klaar met het 
traject en Els ging op bezoek om 
met haar te praten over haar erva-
ringen.

Het traject
Na uitgebreide screening kwam Bianca 

in aanmerking voor deelname en ze werd 

ingedeeld in de groep die Lanreotide zou 

krijgen. 

Er werd een MRI scan van de nieren ge-

maakt als nulmeting. Deze scan zou her-

haald worden na afloop van het onder-

zoek.

Van april 2014 tot augustus 2016 kreeg ze 

maandelijks een injectie met Lanreotide. 

Daarvoor kwam iedere vier weken een ver-

pleegkundige van Eurocept bij haar thuis. 

Haar echtgenoot Sander werd ook inge-

schakeld. Hij moest in de vakanties de 

injecties geven na uitvoerige instructies.

Het geheel verliep volgens een strak pro-

tocol waarbij alles zeer nauwkeurig werd 

geregistreerd. In het begin van de be-

handeling was Bianca nogal misselijk en 

had ze darmklachten maar na verloop van 

tijd raakte ze gewend aan het medicijn en 

vond ze het goed te doen.

Resultaat onderzoek 
In maart 2017 kreeg ze weer een uitge-

breid onderzoek waaronder opnieuw een 

MRI scan.  Het bleek dat de nierfunctie en 

de omvang van de cysten stabiel is geble-

ven tijdens de behandeling met Lanreo-

tide, dus daar was ze heel blij mee.

Verder kreeg ze een lange lijst met vragen 

over de impact van het hebben van cyste-

nieren op haar leven.

Ze heeft ook een stamboomonderzoek ge-

daan om de verspreiding van de erfelijk-

heid in haar familie in kaart te brengen.

Bianca vertelde dat ze nu in het vervolg-

traject zit waarbij ze, gedurende zes jaar, 

ieder jaar gecontroleerd wordt.

Ze zou heel graag doorgaan met de Lan-

reotide maar dat is helaas (nog) niet mo-

gelijk in dit stadium. We hopen met haar 

dat er uiteindelijk een goede behandeling 

gaat komen om de vorming van cysten in 

nieren en lever te remmen, om op die ma-

nier dialyse en transplantatie te kunnen 

uitstellen. 

Els van Dijk en Thea Meijer
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Vier academische ziekenhuizen (Groningen, Nijmegen, 

Leiden en Rotterdam) zijn een samenwerkingsverband 

aangegaan om:

•	 mensen met cystenieren goed in kaart te brengen.

•	 onderzoek te doen naar de werkzaamheid van het 

geneesmiddel Lanreotide, dat de groei van cystenie-

ren mogelijk kan vertragen en hopelijk nierfalen kan 

voorkomen. 

Het onderzoek is gestart in september 2012 en wordt gefi-

nancierd door de Nierstichting.

Een eerder onderzoek, in 2005, was met een vergelijk-

baar middel, Somatostatine. Dit werd toegediend aan een 

Het DIPAK onderzoek
patiënte met een tumor die groeihormoon aanmaakte. 

Deze patiënte had toevallig ook cystenieren. Na twee jaar 

behandeling met het medicijn bleek dat de niercysten niet 

gegroeid waren en dat de nierfunctie stabiel bleef.  

In Nijmegen werd het middel Lanreotide gegeven aan 

patiënten met een cystelever. Na zes maanden bleek dat 

de cysten in de lever kleiner werden. Dit middel werd al 

gebruikt bij mensen met reuzengroei, zodat men wist dat 

het veilig was en wat de bijwerkingen waren.

Het doel van het DIPAK onderzoek is een nieuwe toepas-

sing van Lanreotide voor een andere categorie patiënten.
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In het decembernummer 2015 van Le-
venslijn publiceerden we een lezing die 
was gehouden door prof. dr. R.T. Ganse-
voort, nefroloog in het Universitair Me-
disch Centrum Groningen, UMCG. Deze 
lezing ging over nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van cystenieren.

Deze lezing kreeg een vervolg op de avond 

van 16 februari van dit jaar, toen vier art-

sen/onderzoekers van het Cystenieren Ex-

pertise Centrum van het UMCG resultaten 

van onderzoeken bespraken, verslag de-

den van behandelingen van pijn bij cyste-

nierpatiënten, en een blik richting de toe-

komst wierpen. Het organiseren van deze 

avond was mede ingegeven door het feit 

dat vanaf 1 februari van dit jaar tolvaptan 

vrijgegeven is voor gebruik.

In die zin was er dus sprake van een min 

of meer historisch moment, omdat ver-

wacht wordt dat tolvaptan een begin is 

om cystenieren behandelbaar te maken. 

Aanwezig waren 350 patiënten met cyste-

nieren en vaak ook hun partners, en soms 

ook hun kinderen. Mensen kwamen uit 

heel Nederland, zo waren er patiënten uit 

Limburg, Zeeland en van Texel.

De titels van de bijdragen van de artsen 

luidden als volgt:

•	 De laatste resultaten met tolvaptan, 

drs. Lianne Messchendorp

•	 Wie komt in aanmerking voor behan-

deling, dr. Esther Meijer

•	 De behandeling van pijn bij patiënten 

met cystenieren, dr. Niek F. Casteleijn

•	 Hoe gaat de toekomst er uit zien, 

prof. dr. Ron T. Gansevoort

De laatste resultaten met tolvaptan
Allereerst sprak drs. Lianne Messchendorp, 

arts polikliek cystenieren van het UMCG, 

over de laatste resultaten van tolvaptan.

Zij legde allereerst de werking van tol-

vaptan uit. Het middel is een vasopres-

sineblokker, die de actie remt van vaso-

pressine op de nier. Vasopressine is een 

hormoon dat er normaal gesproken voor 

zorgt dat je water vasthoudt. Door gebruik 

van tolvaptan gaat de nier meer vocht uit-

scheiden, dus meer urine produceren. 

Een historische avond
De werking bij cystenieren berust op het 

gegeven dat bij de vorming van cystes 

een tweetal hormonen een rol spelen, so-

matostatine en vasopressine. Tolvaptan 

blokkeert, simpel gezegd, de negatieve 

invloed die vasopressine heeft op de vor-

ming en groei van cysten. 

Uiteraard is de werking van tolvaptan uit-

gebreid getest, en dat gebeurde via het 

wereldwijde TEMPO-onderzoek. Het on-

derzoek wordt ‘dubbel blind’ uitgevoerd, 

hetgeen wil zeggen dat noch de onderzoe-

ker, noch de patiënt weet welke patiënt 

het geneesmiddel krijgt en welke patiënt 

de placebo, het ‘nepmedicijn’.

Patiënten werden in dit onderzoek, dat 

startte in 2007, drie jaar gevolgd, en er 

hebben wereldwijd 1444 cystenierpatiën-

ten in 134 ziekenhuizen aan het onder-

zoek meegedaan. 

Het UMC Groningen was daarbij de groot-

ste deelnemer.

De resultaten zijn zonder meer hoopge-

vend en zelfs opmerkelijk te noemen: 

voordelen van het gebruik van tolvaptan 

zijn dat de groei van het niervolume af-

neemt met 49%, en de achteruitgang van 

de nierfunctie daalt met 26%. Als gevolg 

van deze resultaten is het in de Neder-

landse situatie mogelijk dat op iedere pe-

riode van drie jaar waarin tolvaptan wordt 

gebruikt, het moment waarop gestart 

moet worden met dialyse een extra jaar 

wordt uitgesteld.

Er zijn nog meer voordelen aan het ge-

bruik van Tolvaptan: nierpijn verminderde, 

er traden minder blaasontstekingen op en 

er werden minder cystebloedingen waar-

genomen.

Helaas zijn er niet alleen positieve zaken 

te melden, er kleven (bijna onvermijde-

lijk) ook nadelen aan het gebruik van 

tolvaptan. Ten opzichte van de gebruikers 

van het ‘nepmiddel’ moeten gebruikers 

van tolvaptan veel plassen (ook ’s nachts). 

Daardoor ontstaat dorst en wordt er veel 

gedronken. Ook moeheid ten gevolge 

van een verstoorde nachtrust door het ’s 

nachts moeten plassen en verhoogde le-

verwaarden werden gerapporteerd. Door 

deze nadelen zijn er ook gebruikers die 

stoppen met de behandeling, voorname-

lijk vanwege het feit dat er veel geplast 

moet worden.

Ook de verhoogde leverwaarden krijgen de 

aandacht van de onderzoekers. Weliswaar 

treden verhoogde leverwaarden slechts in 

de eerste 18 maanden van het gebruik van 

tolvaptan op en had niemand blijvende le-

verschade, maar het is toch een punt van 

zorg. In de praktijk zal dan ook bij mensen 

die tolvaptan gebruiken bloed gecontro-

leerd moeten worden op leverafwijkingen.  

Niet iedere gebruiker van tolvaptan zal 

baat hebben bij de behandeling. De on-

derzoeksresultaten zijn immers gebaseerd 

op gemiddelden, de werking van het mid-

del is niet direct zichtbaar, en er is nog 

niet aangetoond dat het middel ook werkt 

bij patiënten die een lagere nierfunctie 

hebben dan 45%. Vanwege dat laatste 

feit wordt er nader onderzoek gedaan via 

de zogenaamde REPRISE-studie, waarbij, 

eveneens wereldwijd, 1100 patiënten be-

trokken zijn gedurende 15 maanden. In 

het onderzoek worden  maandelijks de le-

verwaarden en  nierfunctie bepaald.

Wie komt in aanmerking voor 
behandeling
Na deze bijdrage refereerde Esther Meijer, 

nefroloog in opleiding, eveneens bij het 

Cystenieren Expertise Centrum van het 

UMCG, over het onderwerp ‘Wie komt in 

aanmerking voor het gebruik van tol-

vaptan?’

Zij opende haar referaat door te stellen 

dat cystenieren, na suikerziekte, hoge 

bloeddruk, en urologische problemen de 

meest voorkomende oorzaak zijn die tot 

de noodzaak van dialyse kunnen leiden. 

Eén op de 10 mensen die dialyseert of een 

niertransplantatie krijgt heeft cystenie-

ren als onderliggend lijden. Middelen zo-

als tolvaptan, die ertoe kunnen leiden dat 

het moment waarop met dialyseren moet 

worden begonnen, wordt uitgesteld, leve-

ren dan ook een belangrijke bijdrage in de 

‘strijd’ tegen cystenieren.
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Wanneer/aan wie kan tolvaptan worden 

voorgeschreven? 

•	 Als de patiënt het veilig kan gebrui-

ken.

•	 Er moet een duidelijk voordeel zijn.

•	 De voordelen moeten opwegen tegen 

de nadelen.

Om met dat laatste te beginnen: met de 

nadelen van tolvaptan, zoals genoemd in 

de bijdrage van drs. Messchendorp (dorst, 

veel drinken, veel (’s nachts) plassen, 

leverfunctie-afwijkingen) moet terdege 

rekening worden gehouden door de arts 

en de patiënt.

De Europese overheid heeft als indicatie 

voor het gebruik van tolvaptan in mei 

2015 vastgesteld dat er sprake moet zijn 

van een nog relatief goede nierfunctie en 

snelle progressie van de ziekte bij volwas-

senen met cystenieren.

Op basis van die richtlijn kan het middel 

voorgeschreven worden.

Allereerst kwam het hebben van een nog 
relatief goede nierfunctie aan de orde.

De gemiddelde mannelijke, blanke, 39-ja-

rige nierpatiënt uit de TEMPO-studie had 

een gemiddelde nierfunctie van 81%, en 

de behandeling met tolvaptan had op 

deze patiënt een goed resultaat. Daardoor 

rijst echter de vraag naar de effectivi-

teit van tolvaptan bij patiënten met een 

slechtere nierfunctie, waarbij ‘slecht’ in 

dit verband betekent dat er sprake is van 

een nierfunctie die gelijk is aan of lager 

is dan 45%. Er waren bijna geen patiën-

ten met een dergelijke slechte nierfunctie 

die deelnamen aan de TEMPO-studie. Het 

lijkt erop dat tolvaptan bij een dergelijke 

slechtere nierfunctie waarschijnlijk even 

effectief is, maar er zijn dus geen gege-

vens beschikbaar over de veiligheid van 

tolvaptan bij dergelijke waarden. 

In deze gevallen wordt dan ook niet ge-

start met de behandeling met tolvaptan. 

De Europese overheid heeft als tweede 

voorwaarde voor het gebruik van tol-

vaptan bepaald dat er sprake moet zijn 

van een bewezen snelle progressie van de 

ziekte.

Om te kunnen bepalen of dat zo is kan op 

de volgende punten gelet worden:

•	 De mate van nierfunctie gerelateerd 

aan de leeftijd.

•	 Als er meerdere nierfunctiewaarden 

beschikbaar zijn moet er sprake zijn 

van een sterkere afname van de nier-

functie dan 2,5% per jaar, gerekend 

over een periode van vijf jaar, of 

meer dan 5% afname in één jaar.

•	 De groei in niervolume moet groter 

zijn dan 5% per jaar.

•	 Als er geen gegevens uit het verleden 

aanwezig zijn, kan er ook gekeken 

worden naar de soort genafwijkingen, 

familie-anamnese of niervolume ge-

relateerd aan leeftijd, om te kunnen 

voorspellen of er later van een snelle 

achteruitgang sprake zal zijn. 

Dokter Meijer sloot haar bijdrage af met 

het geven van een conclusie op de vraag 

wie er in aanmerking komt voor het ge-

bruik van tolvaptan. Er moet dan voldaan 

worden aan de volgende punten:

•	 Tolvaptan is, gelet op de veiligheid 

en de voor- en nadelen, geschikt voor 

volwassenen met cystenieren die een 

nog relatief goede nierfunctie heb-

ben (groter dan 45%) en een bewezen 

snelle achteruitgang, dan wel waar-

van verwacht wordt dat zij snelle 

achteruitgang van de ziekte zullen 

hebben.

•	 Bij individuele patiënten zullen altijd 

bijwerkingen optreden en zullen er 

extra controles nodig zijn. Patiënten 

moeten hier goed over voorgelicht 

worden om ook zelf een keuze te kun-

nen maken of zij in aanmerking wil-

len komen voor behandeling of niet.

De behandeling van pijn bij patiënten 
met cystenieren
Dit onderwerp werd ingeleid door dr. Niek 

F. Casteleijn, en ook hij is werkzaam bij 

het Cystenieren Expertise Centrum van 

het UMCG.

Pijn is een veelvoorkomend symptoom 

bij cystenierpatiënten. Pijn kan acuut of 

chronisch zijn en is soms ook lastig te be-

handelen. 

Acute pijn wordt veroorzaakt door in-

fectie, nierstenen of een bloeding in een 

cyste. 

De behandeling kan plaatsvinden door de 

symptomen te behandelen door pijnmedi-

catie of door het geven van antibiotica 

bij een geconstateerde urineweg- of cys-

te-infectie. Als de pijn gerelateerd is aan 

de groei van cysten kan medicatie met 

een remmende werking op de groei ervan 

worden voorgeschreven, zoals lanreotide 

en ocreotide. Deze middelen worden met 

name verstrekt aan patiënten met een 

sterk vergrote lever. Ook tolvaptan kan 

in een dergelijke situatie worden voorge-

schreven. Uit de TEMPO-studie bleek dat 

het gebruik van tolvaptan een positieve 

invloed heeft op het aantal acute pijnaan-

vallen, door een afname met 36%. 

Er is nog geen goed antwoord beschikbaar 

op de vraag waarom tolvaptan de pijn ver-

mindert bij cystenierpatiënten. Mogelijke 

oorzaken zijn veranderingen in de groei 

van de cystenier, of door een verminde-

ring van pijn veroorzakende aandoenin-

gen, zoals bijvoorbeeld nierstenen of 

blaasontstekingen. 

In principe zou tolvaptan voorgeschreven 

kunnen worden om pijn te voorkomen, 

maar de onderzoekers zijn daar niet voor. 

Er moeten immers relatief veel patiënten 

behandeld worden met tolvaptan om een 

ernstige nierpijnaanval te voorkomen. 

Tolvaptan is dan ook primair bedoeld om 

ziekteprogressie in cystenieren te rem-

men, en niet om acute nierpijnaanvallen 

te voorkomen.

Bij chronische pijn bij patiënten met 

cystenieren speelt een groot niervolume, 

maar met name een groot levervolume 

een rol bij het ontstaan van pijn. Vrou-

wen hebben weliswaar meer en ernstiger 

klachten dan mannen. Als er gecorrigeerd 

wordt voor het feit dat vrouwen over het 

algemeen een grotere lever hebben, dan 

is er geen verschil tussen mannelijke en 

vrouwelijke patiënten met betrekking tot 

pijnklachten. 

In het UMC Groningen is een nieuwe be-

handeling ontwikkeld voor mensen met 

cystenieren en ernstige, chronische pijn. 

Deze behandeling is gebaseerd op de ken-

nis dat bij cysteniergerelateerde pijn er 

twee zenuwknopen verantwoordelijk zijn 
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voor het ‘doorgeven’ van pijn aan de her-

senen, de bovenbuik-zenuwknoop en de 

aorta-zenuwknoop.

Als pijn veroorzaakt wordt door de druk 

van omliggend weefsel, loopt de route 

van de zenuw die pijn doorgeeft aan de 

hersenen via de bovenbuik-zenuwknoop.

Als er sprake is van het uit-/oprekken van 

het kapsel dat de nieren omgeeft, loopt 

deze route via de aorta-zenuwknoop.

Er is echter ook sprake van overlap, dus 

dat er sprake kan zijn van het gelijktijdig 

optreden van pijn door beide oorzaken.

Om te bepalen welke zenuwknoop de pijn 

geleidt naar de hersenen kan de arts een 

proefblok(kade) van de zenuwknoop toe-

passen door middel van verdovingsvloei-

stof.

Als er vervolgens verlichting optreedt, 

maar de pijn wel terugkeert, kan moge-

lijk een blok(kade) met warmte verlichting 

geven. De mogelijkheid om een dergelijke 

behandeling toe te passen wordt thans 

onderzocht. 

Een andere mogelijkheid om pijn te be-

strijden is zenuwbanen die uit de nier 

komen te blokkeren (ofwel renale dener-
vatie). Daarbij wordt de zenuw die de pijn 

doorgeeft aan de hersenen, onderbroken. 

Die onderbreking vindt plaats door via 

een katheter die via de lies wordt inge-

bracht, met behulp van warmte de zenuw 

door te branden.

Door spiraalvormig 8-12 maal te verhitten 

worden alle zenuwen die vanaf de nieren 

naar de hersenen leiden, doorgebrand. 

De vraag kan gesteld worden of de pijn 

van cystenierpatiënten altijd behandeld 

moet worden.

De gedragslijn is daarbij dat pijnbestrij-

ding bij patiënten met deze vorm van pijn 

alleen plaatsvindt: 

•	 Als de pijn langer dan drie maanden 

aanwezig is;

•	 Als de pijnscore (bepaald via VAS, Vi-

suele Analoge Scale, een liniaal met 

links ‘geen pijn’ en rechts ‘ergst denk-

bare pijn’) groter of gelijk is aan 50 

uit 100;

•	 Als de pijn het sociale leven van de 

patiënt beïnvloedt en/of leidt tot het 

onvermogen om te werken;

•	 Als er ook morfine gebruikt wordt;

•	 Als de ‘standaard’ behandelingen ge-

probeerd zijn en onvoldoende effect 

hebben opgeleverd.

Om het effect van een blokkade van de ze-

nuwen te onderzoeken, hebben de artsen 

van het Cystenieren Expertise Centrum 

een groep samengesteld van 60 patiën-

ten, waarvan er uiteindelijk 44 geschikt 

voor deelname aan het onderzoek bleken 

te zijn. Bij hen werd een proefblok van de 

bovenbuik-zenuwknoop uitgevoerd.

De resultaten van het onderzoek zijn als 

volgt:

•	 Na een follow-up van een jaar ervaart 

het merendeel van de patiënten een 

verbetering van hun pijnbeleving;

•	 Ruim driekwart van de patiënten ge-

bruikte niet elke dag meer en zware 

pijnmedicatie;

•	 Dit behandelprotocol met zenuwblok-

kades lijkt effectief te zijn in de be-

handeling van invaliderende chroni-

sche pijn in cystenierpatiënten;

•	 De artsen/onderzoekers adviseren 

eerst een zenuwblokkade uit te voe-

ren voordat chirurgische behandelin-

gen, zoals het verwijderen van een 

nier, worden verricht.

Hoe gaat de toekomst er uit zien
De laatste lezing van deze avond werd ge-

houden door prof. dr. Ron T. Gansevoort.

Zijn bijdrage werd gevormd door een 

blik in de toekomst, waarbij het accent 

lag op de verwachtingen met betrekking 

tot gebruik en doelmatigheid van de ge-

neesmiddelen tolvaptan en lanreotide, de 

eventuele oorzaak tot eerdere screening 

van cystenierpatiënten en de behandeling 

van pijn bij cystenierpatiënten.

Dokter Gansevoort had een aantal kern-

vragen geformuleerd, die we per vraag 

met de bijbehorende beantwoording weer-

geven.

Hoe gaat het zometeen met lanreotide? 
Het DIPAK-onderzoek naar de werking van 

lanreotide eindigt in september van dit 

jaar, en de resultaten worden verwacht 

aan het einde van dit jaar.

Vervolgens kan de werking van lanreotide 

vergeleken worden met die van tolvaptan, 

en mogelijk is er dan ook een antwoord op 

de vraag wie er behandeld kunnen gaan 

worden met lanreotide. Daarbij zou ook 

een gecombineerde behandeling mogelijk 

kunnen zijn, dus zowel met lanreotide als 

met tolvaptan.

Hoe gaat het zometeen met tolvaptan 
in studies?
Er lopen op dit moment nog twee studies, 

de REPRISE-studie en de 211-studie.

Bij de REPRISE-studie zijn er in Groningen 

15 patiënten betrokken (en in Nijmegen 

en Amsterdam ook nog een aantal). Deze 

studie zal worden afgemaakt, en daarna 

zal de studie vervolgd worden met 18 

maanden, en vervolgens zal tolvaptan op 

recept worden verstrekt.

De 211-studie geschiedt in Groningen mo-

menteel nog onder 40 patiënten (en 10 

in Amsterdam). Zij krijgen binnenkort tol-

vaptan verder op recept en worden voort-

aan via de eigen nefroloog gevolgd. 

Hoe gaat het zometeen met tolvaptan in 
de praktijk?
Nu tolvaptan vanaf 1 februari jl. mag wor-

den voorgeschreven, dient iedere patiënt 

zelf te bedenken of hij/zij in aanmerking 
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wil komen voor behandeling met het mid-

del.

Daarbij is vooral van belang dat de pati-

ent zich realiseert hoeveel baat hij denkt 

te hebben bij het gebruik van het middel 

ten opzichte van de bijwerkingen. Daarbij 

moet men beseffen dat het geen wonder-

geneesmiddel is en dat het middel een 

behoorlijke impact heeft op de levens-

stijl van de patiënt. Patiënten dienen dan 

ook hun nefroloog om advies te vragen, 

waarbij dan ook de vraag speelt waar er 

behandeld gaat worden en door wie. De 

eerste 18 maanden zal er in elk geval een 

maandelijkse bloedcontrole plaats moe-

ten vinden bij het gebruik van tolvaptan. 

Alhoewel er beperkingen zijn aan het ge-

bruik en de effectiviteit van tolvaptan, is 

prof. Gansevoort er toch een voorstander 

van om het zoveel mogelijk voor te schrij-

ven aan mensen die ervoor in aanmerking 

komen. Iedere vier jaar dat mensen deze 

behandeling krijgen een extra jaar zonder 

dialyse is toch belangrijke winst. 

Moeten we eerder gaan screenen op de 
aanwezigheid van cystenieren?
Artsen zijn tot nu toe altijd terughoudend 

geweest met het eerder gaan screenen.

Er kleven immers zowel psychologische als 

financiële nadelen aan het eerder ontdek-

ken van cystenieren.

Het psychologische nadeel is dat mensen 

bij wie cystenieren vastgesteld zijn, met 

die kennis belast worden en daar in hun 

functioneren last van kunnen hebben.

Het financiële nadeel is dat iemand die 

weet dat hij cystenieren heeft, dit in prin-

cipe niet mag verzwijgen bij de aanvraag 

van een levensverzekering voor bijvoor-

beeld een hypotheek of voor een arbeids-

ongeschiktheidsverzekering. 

Voordelen zijn er echter ook: Als cyste-

nieren in een vroeg stadium ontdekt wor-

den, kan er ook vroeg gestart worden met 

tolvaptan. Hoe langer men immers behan-

deld wordt, hoe groter het effect is.

En, als voordeel voor vrouwen met een 

kinderwens die niet op natuurlijke wijze 

zwanger kunnen worden, geldt dat een 

IVF-procedure mogelijk is, terwijl zij be-

handeld worden met tolvaptan.

Van de terug te plaatsen embryo’s kan dan 

een embryo gekozen worden waarvan be-

wezen is dat het niet de aanleg voor cys-

tenieren heeft.

Als er toch besloten zou gaan worden om 

eerder te gaan screenen, zal blijken dat 

de helft van de onderzochte personen 

tot hun geruststelling geen cystenieren 

heeft.

Bij de andere helft zullen cystenieren 

vastgesteld worden, waarbij er een deel 

weinig ernstig aan toe is, en ook deze 

mensen zullen deels gerustgesteld zijn.

Uiteindelijk zal slechts bij een kwart spra-

ke zijn van een ernstige aandoening. Bij 

deze patiënten kan behandeling voorge-

steld worden.

Tenslotte moet overwogen worden men-

sen alleen te gaan screenen als zij, na 

het vaststellen van cystenieren, ook in-

derdaad met tolvaptan behandeld willen 

worden. Als dat niet het geval is, heeft 

screening op jongere leeftijd weinig zin...

Zo kwam er een einde aan deze historische 

en zeer leerzame avond, die hoog gewaar-

deerd werd door alle aanwezigen.

Het is een groot compliment voor het 

organiserende team, het Cystenieren Ex-

pertise Centrum van het UMC Groningen, 

dat zij 350 mensen (letterlijk uit het hele 

land afkomstig, van Texel tot Limburg!) 

bereid vonden een hele avond medische 

lezingen aan te horen, die voor de leek 

prima te volgen waren. Het geeft niet al-

leen aan dat er onder patiënten en hun 

partners veel belangstelling is voor de 

behandelde onderwerpen, maar dat het 

publiek ook weet dat deze onderwerpen 

door het team op zeer toegankelijke wijze 

benaderd worden, hetgeen op zich al een 

grote verdienste is. 

 

Dokter Gansevoort en zijn team leveren 

met hun onderzoeken en behandeling een 

zeer belangrijke bijdrage aan de zorg voor 

cystenierpatiënten, met name door de 

nieuwe medicijnen tolvaptan en lanrotide 

die onderzocht, getest en nu ook voorge-

schreven kunnen worden.

Vanaf deze plaats wensen we dokter Gan-

sevoort en zijn gehele team van harte alle 

succes toe bij hun inspanningen om het 

leven van cystenierpatiënten zo dragelijk 

mogelijk te maken. Tenslotte wil ik hem 

hartelijk danken voor het (in recordtijd!) 

nakijken van deze bijdrage, die een be-

werking is van de presentaties zoals deze 

op de bewuste avond gehouden zijn.

Jan Zoutendijk
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Morgen, 30 maart 2017, wordt in het bij-

zijn van Berholt Leeftink (EZ) in het Leids 

Universitair Medisch Centrum (LUMC) het 

startschot gegeven voor RegMed XB, een 

nieuw samenwerkingsverband voor rege-

neratieve geneeskunde. In dit verband 

nemen deel de Nierstichting, het Reuma-

fonds, het Diabetesfonds en de Stichting 

DON.

RegMed XB wil grote ambities waarmaken. 

Met een startbudget van 25 miljoen euro, 

en het voornemen dat de komende 10 jaar 

uit te breiden tot 250 miljoen, trekken 

universiteiten, gezondheidsfondsen, be-

drijven en landelijke en regionale overhe-

den samen op. RegMed XB sluit aan bij de 

route Regeneratieve Geneeskunde van de 

Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en 

is daarvan de eerste concrete vertaling.

In Nederland lijden miljoenen mensen aan 

een chronische ziekte zoals nierziekten, 

diabetes type 1 of de artrose. Onderzoek 

naar deze ziekten richt zich vaak op het 

bestrijden of behandelen van symptomen. 

De partners binnen RegMed XB willen meer 

dan dat. Met regeneratieve geneeskunde 

werken ze aan het genezen van patiën-

ten door het herstellen van beschadigde 

weefsels en organen. Door gebruik te 

maken van de capaciteit van het lichaam 

zichzelf te genezen. 

Uitzicht op genezing

Initiatiefnemer RegMed XB, de Maas-

trichtse universiteitshoogleraar Clemens 

van Blitterswijk: “ Bij chronische ziekten 

zoals nierschade, artrose en diabetes, kan 

reguliere geneeskunde alleen symptomen 

verminderen. Dat betekent: lage levens-

kwaliteit en hoge zorgkosten. Wat je wilt 

is behandelen vervangen door écht her-

stel en dat doet regeneratieve genees-

kunde. De potentie voor patiënten en de 

samenleving is zo groot dat wij verplicht 

zijn op zoek te gaan naar genezing van 

chronische ziektes voor de toekomst. Met 

dit samenwerkingsverband sturen wij aan 

op het versnellen van wetenschappelijke 

doorbraken.”

25 miljoen voor eerste fase

Het onderzoek binnen RegMed XB bestaat 

uit drie onderzoekslijnen, waarvoor in de 

eerste fase 25 miljoen euro beschikbaar is. 

Onderzoekers van het Leids Universitair 

Medisch Centrum (LUMC), Universiteit en 

UMC Utrecht (UU/UMCU), Universiteit en 

UMC Maastricht(UM/MUMC+)en de Techni-

sche Universiteit Eindhoven (TU Eindho-

ven) werken hierin samen. De Nierstich-

ting, stichting DON, het Diabetesfonds en 

het Reumafonds hebben een actieve rol in 

de ontwikkeling, net als bedrijven.

Nieuwe nieren

Onder leiding van prof. dr. Ton Rabelink 

(LUMC) werken de partners aan onderzoek 

naar een oplossing voor nierfalen: het 

bouwen van nieuwe nieren en repareren 

van beschadigde nieren met behulp van 

stamcellen. Zo kunnen we het probleem 

van het grote tekort aan donornieren om-

zeilen. 

Therapie tegen diabetes type 1

Prof. dr. Eelco de Koning (LUMC) leidt 

onderzoek naar oplossingen voor mensen 

met diabetes type 1 zodat zij geen of veel 

Chronische ziekten genezen met regeneratieve geneeskunde

minder insuline hoeven te spuiten. Onze on-

derzoekers werken aan een therapie waarbij 

nieuwe, lichaamseigen cellen die insuline 

produceren in het lichaam worden gebracht. 

Een constructie van biomaterialen moet de 

nieuwe cellen beschermen tegen de afweer-

reactie van het lichaam. 

Kraakbeen implantaat 

Prof. dr. Keita Ito (TU Eindhoven) leidt de 

onderzoekslijn voor de aandoening artrose. 

Samen met onderzoekers van de Universi-

teit Utrecht en Maastricht University en 

deelnemende bedrijven ontwikkelt hij een 

slim en functioneel kraakbeenimplantaat 

voor patiënten met artrose, dat ook nog 

eens de vorming van nieuwe, eigen kraak-

beencellen stimuleert.

bron: Niernieuws.nl

Nieuw samenwerkingsverband RegMed XB wil grote ambities waarmaken.
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Uit onderzoek aan het LUMC blijkt dat ontstekingsremmers mogelijk eraan bij kunnen dragen dat shunts van hemodia-lysepatiënten minder snel dichtgroeien. Het ziekenhuis start een pilot bij pati-enten, samen met andere centra in de omgeving.

Nierpatiënten die met hemodialyse be-handeld gaan worden, krijgen in Neder-land bij voorkeur een shunt aangelegd om toegang tot de bloedbaan te verkrij-gen. Dit is minder infectiegevoelig dan een katheter en gaat gemiddeld langer mee. Zijn de vaten van de patiënt goed genoeg, dan creëert de chirurg de shunt van eigen vaten - een fistel - door een ader rechtstreeks op een slagader aan te sluiten.

Fistel verdient de voorkeurHoewel deze manier van toegang tot de bloedbaan verkrijgen de voorkeur heeft, treden er toch met enige regelmaat com-plicaties op. Bij veel patiënten ontstaat er op enig moment een vernauwing in dit stukje ader. Hierdoor wordt de bloed-stroom naar het dialyseapparaat minder. Het kan zelfs tot een volledige afsluiting komen, door trombose of overmatige weefselgroei. Bij vernauwing kan een dotterbehandeling helpen, maar soms is een operatie noodzakelijk of moet zelfs een nieuwe shunt aangelegd worden.
Oorzaak dichtgroeien niet duidelijkOp het dichtgroeien is aankomend vaatchirurg ChunYu Wong kortgele-den gepromoveerd aan de Universiteit Leiden. ‘Waarom dit stukje ader zo vaak dichtgroeit, weten we niet precies’, zegt Wong. ‘In eerste instantie zet het vat uit onder invloed van de hogere bloeddoor-stroming, en dat is de bedoeling. Maar vervolgens groeien vaak cellen vanuit de vaatwand naar binnen en die verstoppen het vat. Voor dat probleem hebben wij nu als eerste een mogelijke oplossing te pakken.’

Ontstekingsremmer voorkomt veel voorkomend probleem bij dialyse 
Ontstekingen spelen een rolHoewel onderzoekers niet precies begrij-pen waarom een fistel vaak dichtgroeit, vermoeden ze wel dat ontstekingen daar een rol bij spelen. Die kunnen ontstaan door de operatie of ze kunnen een gevolg zijn van de nierziekte. Wong hoopte dat een fistel beter blijft werken, als hij die ontstekingen kan bestrijden. En dat lukte, althans in proefdieren waarin hij een fistel had aangebracht. Als hij een ontstekingsremmer toediende, bleef zo’n fistel inderdaad beter open.

‘Het resultaat ziet er zo goed uit, dat artsen nu in het LUMC en andere zieken-huizen in de omgeving in een pilot gaan onderzoeken of het bij patiënten ook werkt’, zegt Wong. ‘Dat zou prachtig zijn. Wereldwijd zijn er twee miljoen mensen die op een kunstnier zijn aangewezen, dus heel veel mensen zouden ermee ge-holpen zijn als we kunnen voorkomen dat een fistel dichtgroeit.’

Bron: Niernieuws/LUMC
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Patiënten die na een niertransplantatie 

een kaliumarm dieet aanhouden, lopen 

op den duur een verhoogd risico op het 

verliezen van de donornier en op voortij-

dig overlijden. Dat meldt het UMCG naar 

aanleiding van een artikel van onderzoe-

kers uit het ziekenhuis, onder andere van 

de afdeling nefrologie.

De nieren van patiënten met een zeer 

slechte nierfunctie kunnen kalium nog 

maar beperkt uitscheiden en ook drie 

maal per week hemodialyse is niet vol-

doende om grote hoeveelheden kalium 

te verwijderen. Hierdoor kan de hoeveel-

heid kalium in het bloed te groot worden. 

En hoewel kalium voor mensen met een 

goede nierfunctie van belang is voor 

een gezonde bloeddruk, is een overschot 

gevaarlijk. In het ergste geval kan dat 

een hartstilstand veroorzaken. Patiënten 

met geen of een zeer slechte nierfunc-

tie, krijgen daarom een kaliumarm dieet 

voorgeschreven. 

Na een geslaagde niertransplantatie 

kunnen patiënten weer ‘gewoon’ gezond 

gaan eten. Maar nieuwe eetgewoontes 

zijn lastig, ook als het om een normaal 

voedingspatroon gaat. Onderzoekers van 

het UMCG vermoedden dat veel pati-

enten zich na transplantatie aan hun 

kaliumarme dieet bleven houden. Daarom 

onderzochten ze de daadwerkelijke kali-

uminname na transplantatie in een groep 

van ruim 700 niertransplantatiepatiën-

ten en vergeleken dit met een gezonde 

controlegroep.

Uit het onderzoek volgt dat de kaliumin-

name bij de patiënten inderdaad lager 

is dan bij gezonde mensen. Volgens de 

onderzoekers komt dit enerzijds door de 

jarenlange routine van deze patiënten 

om kaliumarm te eten en anderzijds door 

een ingesleten angst om te veel kalium 

Getransplanteerde nierpatiënten 

blijven gevaarlijk kaliumarm eten

te eten. Verder bleek uit het onderzoek 

dat een lage kaliuminname bij niertrans-

plantatiepatiënten gerelateerd is aan een 

duidelijk verhoogd risico op het op den 

duur optreden van transplantaatfalen en 

zelfs een verhoogd risico op voortijdig 

overlijden.

‘We hebben meerdere mogelijke me-

chanismen onderzocht die hieraan ten 

grondslag zouden kunnen liggen, zoals 

een verhoogde ammoniaproductie door 

de nier, een hogere bloeddruk of lagere 

kaliumspiegels in het bloed. Dit zijn 

echter geen factoren die kunnen verkla-

ren waardoor een lage kaliuminname na 

transplantatie zo slecht is. Er is dus nog 

meer onderzoek nodig naar het mecha-

nisme achter het verband dat we heb-

ben gevonden’, aldus Michele Eisenga, 

UMCG-onderzoeker en eerste auteur van 

de publicatie die verscheen in The Ame-

rican Journal of Clinical Nutrition. Dit 

onderzoek suggereert dat niertransplan-

tatiepatiënten na transplantatie genoeg 

kalium moeten innemen door het eten 

van kaliumhoudend voedsel, om de lange 

termijn uitkomsten na transplantatie 

positief te beïnvloeden.

Bron: Niernieuws/LUMC

Uitgeperst
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Voorspellen of een donornier het direct na transplantatie gaat doen, of dat het even duurt voor de nier op gang is. Er zijn wel methodes om daar iets over te zeg-gen, maar de bewijskracht daarvan is niet sterk. Onderzoekers van het UMC Utrecht en het Erasmus MC hebben twee biomar-kers gevonden, die wel een adequate voorspelling geven. En het mooie is: voor de test hoeft de nier niet beschadigd te worden.

Sommige donornieren werken direct als ze aangesloten zijn, terwijl de patiënt nog op de operatietafel ligt. Maar bij andere nieren kan het uren tot soms wel dagen duren. Dat is niet alleen op dat moment vervelend voor de patiënt, die in onze-kerheid leeft of de zware ingreep die een transplantatie is, wel geslaagd is - en met een beetje pech zelfs nog tijdelijk moet blijven dialyseren. Ook op de lange ter-mijn blijkt de kwaliteit van nieren die moeite hadden om op gang te komen, vaak minder goed dan die van nieren die wel meteen werkten.

Dr. Bas van Balkom (UMC Utrecht) is een van de onderzoekers en eerste auteur van het artikel dat vanavond verschenen is in het Clinical Journal of the American Society of Nephrology. Hij vertelt: ‘in nieren die uitgenomen zijn voor transplantatie vin-den nog allerlei processen plaats. Daar-bij worden eiwitten gevormd, die de nier uitscheidt in de bewaarvloeistof. Deze stoffen kunnen daarom iets zeggen over wat er in de nier gebeurt. Wij hebben on-derzocht of we onder alle signaalstoffen die een nier produceert tijdens de periode tussen uitname en transplantatie, markers kunnen vinden die voorspellen hoe de nier zal functioneren. We hebben daarvoor 158 eiwitten bekeken waarvan bekend is dat ze een signaleringsrol vervullen. Bijvoor-beeld groei- en stresshormonen en ont-stekingsfactoren. Die 158 zijn misschien niet alle denkbare stoffen die je zou kun-nen meten, maar wel een heleboel.’

De studie is uitgevoerd in de bewaar-vloeistof van nieren die afkomstig waren van donoren van wie het hart had stilge-staan. De uitkomst is dat een combinatie van twee markers een goede voorspelling geeft over hoe lang de nier nodig zal heb-ben om aan te slaan. Van Balkom: ‘Het mooie aan deze methode is dat je geen stukje weefsel uit de nier hoeft te halen en dat je voor transplantatie al weet waar je aan toe bent. Andere criteria, die nu vaak gebruikt worden, bleken geen sig-nificante invloed te hebben, behalve, beperkt, de BMI van de ontvanger. Onze methode heeft dan ook een veel sterkere voorspellende waarde.’

Meer bruikbare donornieren door nieuwe Nederlandse test

‘We zullen onze resultaten nog in veel gro-tere aantallen donornieren moeten valide-ren, voordat de test in de praktijk gebruikt kan worden. Wat we nu eerst willen onder-zoeken, is hoe het zit bij nieren waarbij perfusie wordt toegepast: het doorspoelen van de nier met een speciale vloeistof. Het wordt nog een uitdaging om daarbij goed te meten, maar als het werkt kun je real time volgen hoe de nier eraan toe is. Als we nog beter weten welke processen er plaats-vinden in nieren die wel of juist niet snel beginnen te werken, zou je in de toekomst zelfs de nier aan de pomp kunnen behan-delen, tot de uitslag goed is, en dan pas transplanteren. Dan is de nier in de best mogelijke conditie als hij in de patiënt in-gebracht wordt.’

‘Het is niet de bedoeling om nieren die op basis van de gebruikelijke criteria worden goedgekeurd voor transplantatie, vanwege de uitslag van onze test af te keuren. Maar je zou wel nieren die anders afgekeurd zou-den worden, alsnog kunnen gebruiken als je ziet dat ze goed scoren op onze test. Per jaar worden er zo’n 50 nieren die wel het traject in zijn gegaan, alsnog afgekeurd. Stel nou dat tien daarvan toch bruikbaar blijken te zijn; dat lijkt niet veel maar het zijn toch weer tien mensen die je geholpen hebt.’

bron: Niernieuws.nl, 5 mei 2017

Door Merel Dercksen

35



36

Levenslijn · 17e jaargang · juni 2017

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

• Bezoekadres
 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 
 Mevr. Anyda van Rijn tel.: 010-7035163, a.vanrijn@erasmusmc.nl
  op maandag afwezig
 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, dietetiek@erasmusmc.nl
 Gerdien van Doorn tel.: 010-7033055, dietetiek@erasmusmc.nl
 Wesley Visser tel.: 010-7033055, dietetiek@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
 Mw. W.A.M. Kelder, tel.: 010-4616001, a.kelder@franciscus.nl (ma, di, do, vr)

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. J.J.P. de Lange tel.: 010-8933610, j.delange@franciscus.nl

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

Elyse Gorinchem
Gildenweg 159, 4204 GG Gorinchem, www.elyseklinieken.nl

 Gildenweg 159,
 4204 GG Gorinchem tel.: 0183-870100, info@elyseklinieken.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 op vakantiedialyse
 Overzicht bungalowparken in  

combinatie met dialyse www.bungalowparkoverzicht.nl  zoek op dialyse

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

 Lid H 30,00  Gezinslidmaatschap H 45,00  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




