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Redactiepraat
Vlak voor Levenslijn gedrukt zou worden, 

bereikte ons het bericht dat de onder ve-

len van ons bekende Nico de Bruin enige 

tijd geleden overleden is.

Nico was iemand  die aan veel activiteiten 

van onze vereniging meedeed. 

Zo sloeg hij, voorzover ik mij kan herinne-

ren, geen boottocht over. In de afgelopen 

jaren hebben we hem echter wel achteruit 

zien gaan als gevolg van zijn toenemende 

gezondheidsproblemen.

In september vorig jaar hadden we in de 

rubriek ‘Uitgeperst’ nog een krantenknip-

sel opgenomen, waarin o.m. stond dat 

Nico leed aan bloedvaatvernauwing (met 

als gevolg een kunstbeen), longemfyseem 

en huidkanker. Dit alles naast de ene wer-

kende nier die hij had, gedoneerd door 

zijn vrouw Lenie.

Hoe de laatste periode van zijn leven was, 

weten we dus niet, we maken hier slechts 

melding van zijn overlijden. 

Aansluitend op dit bericht wil ik u erop 

wijzen, dat we in onze nieuwe rubriek 

‘Nieuws uit de ziekenhuizen’ nabestaan-

den van overleden nierpatiënten de ge-

legenheid bieden terug te blikken op het 

leven van hun overleden dierbare. Dat kan 

bijvoorbeeld door een ‘in memoriam’ te 

schrijven, en dat kunt u zelf doen of door 

ons laten doen. Schroomt u niet van deze 

laatste mogelijkheid gebruik te maken, als 

u dat wilt! Stuur uw verzoek dan naar mij, 

emailadres redactie@npvr.nl, dan zul-

len we in overleg bepalen of u zelf iets 

schrijft, of dat een redacteur uw verhaal 

komt opnemen.

Uiteindelijk vormen we als nierpatiën-

ten toch een beetje een grote familie, en 

daarom is het goed lief en leed met el-

kaar te delen, ook als dat inhoudt dat we 

het overlijden van iemand bekend moeten 

maken, die wij gekend hebben als mede-

nierpatiënt.

Op pagina 9 treft u een artikel aan over 

professor IJzermans, die voor een aantal 

van u geen onbekende zal zijn, als u door 

hem bent geopereerd. In een artikel in 

Monitor, een uitgave van het Erasmus MC 

in Rotterdam (dat wij met toestemming 

overnemen), heeft hij het, samen met een 

tweetal collega-professoren, over high-

tech in de zorg. Voor professor IJzermans 

betekent dat dat hij met zijn team naar 

mogelijkheden zoekt om een donororgaan 

(voor velen onder ons zal het dan gaan 

om een donornier) langer goed te houden 

buiten het lichaam.

Erg interessant om te lezen, want uitein-

delijk gaat het ook hier weer om een ont-

wikkeling die tot doel heeft de kwaliteit 

van leven van (nier)patiënten te verbete-

ren, en hopelijk ook te verlengen.

Een aantal weken geleden kregen getrans-

planteerde nierpatiënten van het Erasmus 

MC een schrijven met een waarschuwing 

voor het eten van leverworst of paté. 

In een toelichting op dat advies werd 

gesteld dat er de laatste jaren in Neder-

land vaker een hepatitis E-virus (HEV)-

infectie wordt geconstateerd. De patiënt 

merkt daar meestal niets van, maar door 

de afweeronderdrukkende medicijnen die 

getransplanteerde nierpatiënten moeten 

gebruiken, kan een dergelijke infectie tot 

chronische leverontsteking leiden, met 

onherstelbare schade als gevolg. Hepati-

tis E komt onder andere voor bij varkens 

en wild, zodat het eten van producten die 

gemaakt worden uit de levers van deze 

dieren, afgeraden wordt door het Rijks-

instituut voor Volksgezondheid en Milieu 

(RIVM). Het transplantatiecentrum van 

het Erasmus MC ondersteunt dit advies, en 

heeft dat dan ook aan getransplanteerden 

bekendgemaakt.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u het 

best uw arts/nefroloog benaderen.   

Verder introduceren we op deze plaats 

onze nieuwe aspirant-redacteur Yvonne 

Kant.

Ik liep Yvonne tegen het lijf op de laatste 

jaarvergadering van onze vereniging, en 

ik vroeg haar of zij interesse had om ons 

redactieteam te versterken.

Omdat Yvonne in de omgeving van Gorin-

chem woont, zal zij, als haar gezondheid 

dat toelaat, onze contactpersoon worden 

voor het nieuwe dialysecentrum dat ‘Elyse 

klinieken voor nierzorg’ volgende maand 

opent in Gorinchem.

Ter kennismaking met Yvonne treft u in 

deze editie van Levenslijn haar bijzondere 

en ook wel bizarre verhaal aan. Bijzonder 

omdat het geen verhaal is van een door-

snee nierpatiënt (voor zover die bestaan!) 

en bizar omdat ook uit dit verhaal blijkt 

dat het voor artsen nog altijd een hele 

toer is om een bepaalde ziekte op het 

spoor te komen, en dat bepaalde medi-

cijnen een heel andere werking kunnen 

hebben dan waar ze oorspronkelijk voor 

ontwikkeld werden. 

Enfin, leest u zelf haar verhaal, en ver-

wonder u over de vechtlust van deze 

vrouw, die een groot deel van haar leven 

met ernstige ziektes en ziekteverschijnse-

len te maken heeft gehad. 

Tenslotte: we hopen dat u met veel ple-

zier dit nummer van Levenslijn weer gaat 

lezen.

De inhoud van de artikelen kan niet altijd 

vrolijk zijn, omdat ‘het leven’ daarvoor te 

ingewikkeld is, en zo vaak anders verloopt 

dan we zouden wensen. 

We hopen in elk geval dat u de kracht en 

de moed krijgt of op kunt brengen om het 

leven te kunnen leiden waarmee u gecon-

fronteerd wordt. 

En verder hopen we, dat het in de natuur 

een mooie nazomer mag worden, met een 

daaropvolgende rustige overgang naar de 

herfst, die alweer akelig dichtbij komt...

Jan Zoutendijk

Eindredacteur
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Het leven stoot je om en helpt je op,

als een horzel steekt het je

en het streelt je als je geliefde

Het versiert je huis

met de guirlandes van het voorjaar

en het doet je vluchten voor de kou

Het jaagt je angst aan

in het holst van de nacht

en zegent je

met de heldere genade van het morgenlicht

Het vult je hart tot aan de rand

met blijdschap

en doet je schreien als een kind

Het rumoert in je

met haar zinnelijke bombardon

en het fluistert je een schietgebedje in

als je aan sterven toe bent

O wonder

dat ik onnozele

dit grandioze leven leven mag

Toon Hermans

Het leven
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Van de bestuurstafel

Ik weet niet of u dat ook wel eens heeft? 

Zo’n woord, een melodie, uitdrukking of 

iets wat in je gedachten blijft hangen, en 

wat op onregelmatige tijden opeens de 

kop opsteekt en om onduidelijke redenen 

keer op keer door je hoofd speelt.

Ik heb dat dus! 

Als je plotseling ziek wordt verandert je 

hele manier van leven, je komt in een we-

reld die niet de jouwe is, je probeert je 

aan te passen aan het nieuwe opgelegde 

ritme van onderzoeken en behandelingen.

In het begin (onwetend als ik was) liet ik 

alles maar over me heen komen, onvol-

doende beseffend wat me overkwam.

Maar na al dat gesleutel om je kwaliteit 

van leven te verbeteren komt er een mo-

ment dat die gelatenheid verdwijnt, en 

plaats maakt voor een soort oude nieuws-

gierigheid (lees eigenwijsheid) om zaken 

en processen te begrijpen waarom ze zijn 

zoals ze zijn en gaan zoals ze gaan...

Met die instelling kwam ik na een dialy-

seperiode in juli 2012 vanuit het Albert 

Schweitzer ziekenhuis voor het eerst in 

het Erasmus MC ter voorbereiding op mijn 

transplantatie.

Na een periode van onderzoeken (ook 

voor mijn vrouw als toekomstige donor) 

moest de laatste barrière bij de professor 

genomen worden en die... was héééééel 

snel klaar: Hebben jullie de folder gelezen, 

de DVD bekeken... (dan ben je één van de 

weinigen...)  Mooi, dan moet alles duidelijk 

zijn... Jullie zijn een match...  Oké, maak 

maar een afspraak bij de secretaresse.

Die afspraak werd gemaakt en in septem-

ber meldden we ons op 9-noord respectie-

velijk 9-zuid. In de fase van voorbereiding 

werd ik al op een of andere manier geraakt 

door dat blauwe bordje met dat woord 

‘prikkamer’...Waarom? Ik weet het niet. 

Misschien was het de bijna Belgische be-

nadering van het zo direct mogelijk om-

schrijven van een handeling de oorzaak?

Helaas is het niet bij dat ene bezoek in de 

prikkamer gebleven, en mag ik wel zeggen 

dat ik een meer dan regelmatige, trouwe 

bezoeker van de prikkamer geworden ben. 

Inmiddels lijkt het erop dat er bij mij een 

fascinatie voor dat woordje ‘prikkamer’ is 

ontstaan, die zover gaat dat ik, in elk zie-

kenhuis waar ik kom, moet kijken hoe de 

bloedafname genoemd wordt.

Het bleef niet bij dat woordje prikkamer 

want in het Erasmus MC gaat men nog ver-

der... 

Gedurende verschillende opnames helaas 

heb ik ook kennis mogen maken met 

‘de prikzuster ’. Gelukkig doet hun titel 

geen recht aan de handelingen die ze ver-

richten, en in het ‘echt’ zijn ze een stuk 

liever en vriendelijker dan hun titel doet 

vermoeden. 

Ik dwaal af... terug naar waar ik mee be-

gon: mijn fascinatie voor de prikkamer 

waar de dingen gaan zoals ze gaan...

Direct komt dan in de prikkamer het ‘prik-

proces’ (misschien een nieuw Erasmus 

woord) in mijn gedachten. 

Herkent u dan het volgende?

- Als je trouw, zoals geïnstrueerd op de 

verpleegafdelingen en poli’s, je mee-

gekregen stickertje op je buisje of 

potje plakt... 

- Als je trouw je ontvangen buis-

je/potje met meegekregen stic-

ker van een andere Erasmuspoli 

zou willen inleveren op de 

prikkamer...

- Als je trouw het opgege-

ven aantal buisjes inlevert 

en ziet dat men er zo 

maar eentje weggooit...

- Als men opeens meer 

buisjes van je wil dan 

afgesproken...

... word je steevast 

teruggefloten en ver-

dwijnt jouw zorgvuldig 

recht geplakte stickertje 

voor eeuwig, om plaats te maken voor een 

nieuw routinematig geplakt exemplaar.

Op mijn vragen/protesten wordt geant-

woord met ‘dat is de verkeerde sticker’ en 

over het waarom laat men mij voor altijd 

in het ongewisse.

Ik blijf maar dromen en scenario’s verzin-

nen om het te kunnen begrijpen.

Maar ach, zeg nou zelf, wie zou dit alle-

maal willen missen ?

Frits Hagenaar

De kopij voor het volgende nummer van Levenslijn
dient uiterlijk 24 oktober 2016 bij de redactie te zijn ingeleverd.

10 september
Patiëntenuitje

18 oktober
Nierdialoog - PD voorlichting

5 november
Themadag

26 november
Kookworkshop

15 november 
Nierdialoog - Ontwikkelingen in de 

behandeling

20 september
Nierdialoog - Leefstijl

De prikkamer
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Dit jaar ben ik voor het eerst naar 
de jaarvergadering van de NPVR 
geweest, daarvoor was ik te ziek. 
Hier leerde ik redacteur Jan Zou-
tendijk kennen en hij vroeg me een 
stukje over mijn ziektegeschiede-
nis te schrijven. Prima, alleen het 
is niet snel verteld...

Het bijzondere verhaal 
van Yvonne

Mijn naam is Yvonne, ik ben 53 jaar en 

inmiddels getransplanteerd.

Van kinds af aan was ik ziek of onderweg 

om ziek te worden. Maar van mijn nieren 

had ik nooit last, alleen mijn longen en 

darmen waren vervelend. Gelukkig werd ik 

door mijn gekwakkel niet anders behan-

deld dan mijn broers.

Na mijn middelbare school heb ik met 

vallen en opstaan, vanwege mijn ziekte, 

mijn verpleegkundige opleiding gedaan 

en afgerond met een diploma. Mijn werk 

was mijn lust en mijn leven. Op een ge-

geven moment ging dit niet meer; mijn 

darmziekte speelde me dermate parten 

dat ik voor 100% werd afgekeurd. Uitein-

delijk toch weer gaan werken, en ik zou 

daarnaast geneeskunde  gaan studeren in 

Nijmegen. Nu zeiden echter mijn longen: 

Stop, genoeg! Hierna volgde een peri-

ode met veel ziekenhuisopnames in UMCU 

(UMC Utrecht).

Ik kreeg continu hoge doses prednison, ik 

was altijd benauwd en had altijd darmpro-

blemen. Was vaste klant, kreeg al stan-

daard een eenpersoons kamer van april 

tot oktober en met de feestdagen, dat was 

dan wel een bijkomend voordeel. Alleen 

die 75 kilo aankomen in drie maanden tijd 

was knap shit! Ik mocht zelfs verplicht 

naar het astmacentrum in Davos (Zwitser-

land). Dit gebeurde regelmatig in de pe-

riode van 1992-2000. Ik zat ondertussen 

in een rolstoel, want door de prednison 

waren mijn heupen kapot (botnecrose, net 

een appel die van binnenuit wegrot). Ben 

weer uit de rolstoel gekomen, want de or-

thopeed zei dat ik na operatie weer zou 

kunnen lopen, dus ervoor gegaan.

Ik werd steeds zieker qua longen en dar-

men, maar mijn nieren bleven goed. In 

2001 op 9/11 begonnen met immunosup-

pressiva (die pillen die je na transplan-

tatie krijgt). Dit was de laatste optie die 

er was. Ik ging zo hard achteruit, dat de 

specialisten  dachten dat ik nog maximaal 

een jaar te leven had. Slecht plan, dat 

vooruitzicht, ik was het er natuurlijk niet 

mee eens. 

Ik zou wel even laten zien wie de baas 

was, mijn ziekte of ik. Gelukkig sloegen 

de medicijnen aan, maar ik had ondertus-

sen ook suikerziekte gekregen  door de 

prednison. Een voordeel was dat ik al kon 

spuiten, toch handig als je verpleegkun-

dige bent.

De artsen snapten maar niet waarom ik 

toch zo ziek was; mijn longen, mijn dar-

men, mijn hoofd (ik had uitvalsverschijn-

selen en ontstekingspuntjes in mijn her-

senen). 

Uiteindelijk werd er bedacht dat ik een 

afweersysteemziekte had, die de oorzaak 

was van alles. Ik blij: mijn ziekte had een 

naam, en het zat niet tussen mijn oren. 

Goed, het had me ondertussen mijn baan, 

mijn studie, mijn relatie en mijn woning 

gekost, maar ik kon weer verder. Ik knapte 

op, nog wel niet optimaal, maar ik kon me 

weer redden. 

Mijn specialist, die ik al jaren had in het 

UMCU, nam mij als patiënt mee naar zijn 

nieuwe werkplek, het LUMC, het Leids 

Universitair Medisch Centrum .

In augustus 2010 trouwde mijn broer, 

hartstikke gezellig. Op de terugweg werd 

ik beroerd, dus ik dacht dat ik voedselver-

giftiging had. De volgende dag het LUMC 

gebeld dat ik niet op controle kwam om-

dat ik zo ziek was. Ik moest echter toch 

komen van mijn specialist die me al lan-

ger kende, hij dacht dat ik wel weer eens 

wat raars had. Dus naar Leiden - arts, 

bloedprikken, arts. Zijn gezicht vergeet ik 

nooit: dit was niet goed. De bloeduitsla-

gen waren op alle fronten niet goed. Mijn 

nieren deden het nog een beetje, maar na 

een uur helemaal niet meer. Ik voelde me 

ziek, had pijn en was extreem moe. 

Ik had gelukkig niet door hoe ernstig het 

was. Mijn ouders en broers wel, die had-

den te horen gekregen dat ze pas na drie 

of vier dagen konden zeggen of ik zou blij-

ven leven...

Ik was weer vreselijk optimistisch: de prof 

zou me er wel doorheen slepen, ik ver-

trouwde er echt op dat ik zou genezen, hij 

had me er al zo vaak bovenop geholpen. 

Ik kreeg een lieskatheter en ging voor het 

eerst naar de dialyse; ik had nog niet door 

dat dit niet voor tijdelijk was. Ik knapte 

ervan op, dus ik vond dialyse helemaal 

niet erg (op dat moment). Na de kritische 

dagen een jug-katheter gekregen, ik on-

derging alles stoïcijns en elke dag waren 

er de nodige biopten, scans en bloedprik-

ken. Kreeg elke dag plasmawisseling, zo 

hoopten ze mijn nieren weer op gang te 

krijgen; ik werd toen ook vrijwel dagelijks 

gedialyseerd. Ik liet dit allemaal gebeu-

ren, vond het allemaal best, maar dat ik 

een vochtbeperking kreeg, was de groot-

ste straf die ze me ooit konden geven. 

Na een week bleek dat de plasma niet 

geholpen had. Mijn nieren waren afge-

schreven, ik was nu afhankelijk van dia-

lyse. Mijn broer en moeder boden gelijk 

een nier aan, maar dat werd afgewezen om 

medische redenen. Ik vond het erg, maar 

ik ben ze nog steeds dankbaar voor hun 

gebaar. 

Ik bleef de eeuwige optimist: met die di-

alyse kon ik wel leven. Driemaal per week 

naar Leiden met de trein, best te doen. 

Oeps, foutje, Leiden was te ver weg, ik 

moest naar een dialysecentrum dichter bij 

huis (Gorinchem). Er was nergens plaats, 

mocht toen uiteindelijk naar het ASZ in 

Dordrecht. Daar zou verder gekeken wor-

den welke dialysevorm bij mij paste. Ik 

bleef ook onder controle in Leiden, want 

er was nog steeds geen duidelijkheid over 

mijn acute nierfalen en waarom mijn nie-
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ren vol met stolsels zaten, en alle afwij-

kende lab-uitslagen.

In september 2010 ben ik begonnen met 

dialyse in het ASZ. Had gelijk bonje over 

mijn vochtbeperking, ik mocht in Leiden 

300 ml meer drinken en dat is heel veel. 

Irritant dat niet alle ziekenhuizen het-

zelfde beleid hebben. Bij mijn derde di-

alyse in het ASZ ging het al mis, ik kwam 

beroerd binnen, spuugde bloed en floep, 

daar lag ik. Ik mocht gelijk blijven, ik had 

een slokdarmbloeding. 

Dit was de eerste van vele opnames die 

nog zouden volgen in het ASZ. Ik moest 

heel hard wennen in het ASZ, was gewend 

dat ik veel zelf mocht regelen en nu mocht 

dat niet meer. 

Ik moest ook een band opbouwen met 

de verpleging en de artsen. Ik had im-

mers al meer dan 20 jaar dezelfde artsen 

in Utrecht en Leiden. Van mijn kant was 

er weinig vertrouwen, dat moest groeien. 

Mijn behandeling begon met het afbou-

wen van de prednison en de juiste dialy-

sevorm voor mij zoeken. Zoals gewoonlijk 

had ik weer extreem last van de bijwerkin-

gen van de prednison, wat men daar niet 

kende. Ik wilde graag buikspoelen maar 

daar werd van 

afgezien, nadat ze mijn medische geschie-

denis zagen. Dat was een enorme teleur-

stelling:

die afhankelijkheid op de dialyse-afdeling 

vond ik helemaal niks. Op naar de volgen-

de stap, een shunt. Ik ging uiteindelijk 

pas na vijf maanden via de shunt dialy-

seren, heb het wel geprobeerd, maar het 

ging niet. Vond mijn lieslijn niet erg, ik 

kon nu borduren tijdens mijn dialyse.

Ondertussen liepen de onderzoeken in 

het LUMC door, maar er werd maar geen 

oorzaak voor mijn nierfalen gevonden. 

Na bijna een jaar werd bekend dat het 

niet erfelijk was en niet genetisch. Voor 

mij een opluchting, want mijn broer had 

kinderen. Ik dacht in rustiger vaarwater 

terecht te zijn gekomen, tot mijn eerste 

jaarcontrole………..

Er werd onverwachts een flinke hartafwij-

king gevonden: twee lekke hartkleppen. 

Ik moest rust houden van de cardioloog 

en zou waarschijnlijk zeer snel geopereerd 

moeten worden. De wereld stortte in, het 

betekende niet op de transplantatielijst. 

Na verder onderzoek mocht er afgewacht 

worden en verbeterde het na een jaar.

De dialyse liep wel, maar ik had wel last 

van mijn longen en darmen. Ik logeerde 

op zijn tijd in het ziekenhuis, zoals veel 

dialysepatiënten. Voor mijn gevoel kon ik 

nog best veel: ik fietste, ging driemaal per 

week naar de fitness. Ik kon alleen niet 

meer voor mijn oma zorgen van bijna 100 

jaar, dat deed wel pijn.

Zoetjes aan werd ik weer ziek, erg ziek. Na 

beraad met Leiden heb ik heel lang plasma 

gehad tijdens de dialyse; achteraf gezien 

heeft dit mijn leven gered. Mijn darmen 

gingen heel hard opspelen, ik lag om de 

haverklap in het ASZ. Ik kreeg een dunne 

darmstoma, in principe tijdelijk. Wat een 

opluchting: geen pijn meer en ik kon weer 

eten. 

Maar de vreugde was van korte duur, in 

plaats van de stoma eruit, moest de stoma 

blijven zitten. Ik had weer ernstige ont-

stekingen en daarbij gingen ook mijn lon-

gen hard achteruit. 

De dialyse op zich was geen probleem, al-

leen dat lekkende stoma tijdens de dia-

lyse was heel naar. In  mijn ogen leverde 

ik heel veel in. Ik ging naar de dialyse, 

kwam thuis en ging naar bed, en op mijn 

dialysevrije dag was ik te moe om wat te 

doen. Ik had ook weer een rolstoel nodig. 

En die transplantatielijst kwam maar niet 

in zicht. 

Desondanks genoot ik wel van dingen 

die ik nog wel kon. Door omstandighe-

den kwam mijn broer tijdelijk bij mij in 

huis, daardoor moest ik meer doen en mijn 

broer had me nodig: 

geen tijd voor zelfmedelijden.

Ik bleef in het LUMC onder controle, en 

er was nog steeds geen oorzaak gevon-

den voor mijn nierziekte. Ondanks mijn 

longproblemen en stoma is men toch gaan 

kijken naar transplantatiemogelijkheden. 

Ik ging toen beginnen met nachtdialyse, 

want ik moest opknappen, anders mocht 

ik niet op de lijst. Helemaal geweldig, ik 

ging wekelijks met sprongen vooruit. De 

rolstoel was niet meer nodig, ik kon weer 

wandelen en fietsen. 

Ik geloofde weer in de toekomst. De 

transplantatieonderzoeken werden ge-

start, maar ik moest eerst flink afvallen en 

na de nodige onderzoeken mocht ook mijn 

stoma verwijderd worden. Dat betekende 

oud en nieuw in het ziekenhuis vieren, 

maar dat had ik er graag voor over. 

Nu richtte mijn behandeling zich er op om 

mij klaar te maken voor transplantatie; 

ik had geen donor, maar in februari 2015 

gaf de transplantatiechirurg toestemming 

voor plaatsing op de lijst. En ja, op 23 

juni, vlak voor mijn verjaardag werd ik ’s 

nachts om 3.30 uur op de dialyse gebeld 

door dokter Smak Gregoor: er is een nier 

voor je, je moet naar Leiden!

Gauw van de dialyse af en mijn broer ge-

beld dat we naar Leiden moesten. Daar 

volgden eerst de nodige onderzoeken en 

kreeg ik een plasma-infuus gezien mijn 

verleden. De rest van de familie en mijn 

beste vriendin ingelicht. De nier was nog 

steeds niet gearriveerd. Ik was blij maar 

ik durfde aan mijn blijheid pas echt toe te 

geven toen ik om 13.30 uur naar de ope-

ratiekamer mocht. De operatie ging goed, 

zelfs boven verwachting want ze hadden 

me eerst een paar dagen in slaap willen 

houden en dat hoefde lekker niet. Ik ben 

even wakker geweest op de IC, herinner 

me vaag mijn familie, meer niet. De vol-

gende ochtend mocht ik al naar de afde-
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ling. Mijn herstel ging zeer goed, ik liep na twee dagen al op, 

alleen de nier wilde het niet doen. Van de dialyse-afdeling 

belden ze regelmatig op hoe het ging, dat deed me geweldig 

goed. Na twee weken is mijn nier het toch gaan doen, en toen 

gelijk goed. 

Wow, ik was helemaal opgelucht. Uiteindelijk mocht ik na 

tweeëneenhalve week naar huis, met de nodige leefvoor-

schriften.

Ik was wel zo verschrikkelijk gelukkig, volgens mij de geluk-

kigste mens op aarde. Ik had mijn leven terug en meer dan 

terug, ik kon meer dan in de laatste 25 jaar. 

Na twee maanden kreeg ik aan mijn nier nierbekkenontste-

king, dat was balen. Maar infuus met medicijnen doet wonde-

ren. Toen ik daar lag werd er weer extra onderzoek gedaan naar 

mijn ziekte. Hiervoor moest mijn bloed opgestuurd worden 

naar Amerika. De arts had gezegd dat maar 1 op de 500.000 

mensen deze ziekte heeft, de kans was dus klein. In oktober 

bleek dat ik het wel had, een complementstoornis.

Een complement is een eiwit in het bloed, dat een rol speelt 

bij de afweer. Deze stoornis tast de organen aan waardoor 

deze niet goed of helemaal niet meer werken. Eindelijk, na al 

die jaren, is er bekend wat ik echt heb (niet de ziekte die ze in 

het verleden bedacht hadden). 

Nu was er een hoop verklaard, want, zeer opmerkelijk, had ik 

sinds de transplantatie vrijwel geen longklachten meer en to-

taal geen darmklachten. De medicatie die je na transplantatie 

moet gebruiken, houdt tot nu toe de boel rustig. Al mijn ziek-

tes houden verband met die stoornis. Mijn ziekte komt terug, 

dat is zeker, we weten alleen niet wanneer.

Gelukkig zijn er medicijnen tegen deze ziekte, die gegeven 

kunnen worden als de ziekte weer opvlamt. Alleen: de zorgver-

zekeraar betaalt niet. Het LUMC vergoedt nu de medicijnen als 

ik ze nodig hebt. De trigger voor mijn ziekte is een infectie, 

dus dan is het oppassen geblazen. 

Drie weken geleden lag ik weer in het LUMC met een infectie, 

maar alles liep goed af. Ik ben onlangs bij dokter Korte in het 

ASZ langs geweest, om hem op de hoogte te brengen van de 

laatste ontwikkelingen. Hij zat in 2012 al op het goede spoor 

met mijn ziekte, en als hij er niet voor gezorgd had dat ik al 

die plasma kreeg, had ik dit verhaal niet kunnen vertellen. 

Ik kom niet terug in het ASZ als patiënt, dat is niet reëel, maar 

mijn dialysegenoten en de medewerkers zal ik niet vergeten.

Ik geniet van mijn leven, elke dag is een dag vol vreugde. 

Ik ben mijn donor intens dankbaar voor mijn nieuwe leven, 

en mijn familie en vrienden voor alle steun gedurende al die 

jaren. 

Ik zal weer ziek worden, maar alles wat ik nu heb, kan niemand 

me afnemen. En ondanks deze wetenschap zie ik de toekomst 

vol vertrouwen tegemoet.

Ik gun elke nierpatiënt wel dat er een oplossing komt voor 

zijn/haar ziekte, maar dat is niet aan mij om dat te bieden.

Voor iedereen alle goeds gewenst, en dank jullie wel voor het 

delen van mijn verhaal.

Yvonne Kant

Korte Hoogstraat 6a, 3131 BK Vlaardingen
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Wat gebeurt er nu als een donororgaan uit het 
lichaam gehaald wordt?
“We kunnen het orgaan nu een aantal uur in een perfusie-
systeem bewaren. Zo’n systeem pompt zuurstof en voe-
dingsstoffen door het orgaan. Het ziet er ongeveer uit als 
een couveuse. De huidige systemen werken op vier graden 
Celsius. Op die lage temperatuur wordt de stofwisseling van 
de cellen heel traag. Ze gaan als het ware op de waakvlam. 
Het orgaan kan daardoor niet herstellen van de schade 
die het in de donor heeft opgelopen. Wij willen het orgaan 
liever op 37 graden houden, dus op lichaamstemperatuur.”

Wat is daarvoor nodig?
“Op 37 graden zijn de cellen van het orgaan actief. Dat 
betekent enerzijds dat ze schade kunnen repareren. Maar 
anderzijds zijn ze op deze temperatuur ook gevoeliger voor 
de omstandigheden, bijvoorbeeld de beschikbaarheid 
van zuurstof en voedingsstoffen. Een perfusiesysteem op 
37 graden moet dus heel zorgvuldig gereguleerd worden. 
Dat vereist elegante meet- en regeltechniek. Samen met 
prof. Dankelman verkennen wij de mogelijkheden om een 
dergelijk systeem te ontwikkelen. We zijn nu in de oriënta-
tiefase: een Masterstudent onderzoekt wat voor machines 
er al bestaan en stafarts dr. Jeroen de Jonge onderzoekt de 
mogelijkheden van die bestaande machines.”

U wil het orgaan ook langer aan de pomp leggen?
“Ja, dat zou grote voordelen opleveren. Het belangrijkste 
voordeel is dat we het orgaan bij zouden kunnen sturen. 
Een donororgaan raakt namelijk altijd beschadigd tijdens 
de transplantatie, onder andere door zuurstofgebrek. In het 
lichaam van de ontvanger raakt het opnieuw beschadigd 
wanneer de doorbloeding weer start. Als we het orgaan bui-
ten het lichaam extra zuurstof en voeding kunnen geven, 
kan het herstellen. De transplantatie heeft dan meer kans 
van slagen. Zeker bij een lever is dat essentieel. Een nier-
patiënt kan tijdelijk aan de dialyse als een donornier niet 
direct goed werkt. De donornier kan dan in de ontvanger 
herstellen. Maar als een donorlever niet goed werkt, over-
lijdt de patiënt. Verder zouden we medicijnen toe willen 
voegen aan het perfusiesysteem. Als de lever bijvoorbeeld 
afkomstig is van een donor met overgewicht en leververvet-
ting, kunnen we het orgaan wellicht ontvetten met medicij-
nen. Dat verbetert de conditie van het orgaan.”

Zijn er nog meer voordelen?
“Transplantaties zijn veel beter te plannen als we donor-
organen langer buiten het lichaam kunnen bewaren. Nu 
moeten we meteen na het overlijden van de donor een 
transplantatieteam van acht tot tien personen oproepen. 
Die gaan dan tien tot twaalf uur opereren, soms midden in 
de nacht. Als we het orgaan langer aan de pomp kunnen 
leggen, valt dit veel beter te organiseren. Het wordt minder 
hectisch en dat is voor alle betrokkenen beter. Dit project 
staat nog in de kinderschoenen, maar het toekomstper-
spectief is fantastisch.”

Oppepper voor 
donororgaan

Prof. dr. Jan IJzermans is transplantatiechirurg in 

het Erasmus MC. Hij werkt ook samen met prof. dr. 

Jenny Dankelman. “We willen met de TU Delft een 

perfusiesysteem maken waarin een donororgaan 

langer goed blijft buiten het lichaam. Zo lang 

als nodig is om een beschadigd orgaan te laten 

herstellen. We kunnen het orgaan dan versterken 

met zuurstof, voedingsstoffen en medicijnen”, vertelt 

IJzermans. Daar is behoefte aan, want de kwaliteit 

van donororganen wordt minder doordat de 

Nederlandse bevolking ouder en zwaarlijviger wordt.
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Wel of geen splint bij 
niertransplantatie?

Momenteel loopt er een weten-

schappelijk onderzoek in het 

Erasmus MC naar het wel of niet 

plaatsen van een splint bij een 

niertransplantatie. Er zal worden 

onderzocht of het weglaten van 

een splint een vergelijkbare of be-

tere uitkomst geeft dan het stan-

daard plaatsen van een splint. Het 

onderzoek zal antwoorden geven 

op de vraag: is de kans op urolo-

gische complicaties, zonder het 

plaatsen van een splint, gelijk aan 

of kleiner dan de kans op urolo-

gische complicaties na het wel 

plaatsen van een splint? 

We gaan hierover in gesprek met 

Liselotte Ooms.

Liselotte Ooms studeerde geneeskunde 

aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, 

en is sinds 2014 werkzaam in het Erasmus 

MC als arts-onderzoeker. Ze coördineert 

het wetenschappelijk onderzoek en legt 

het contact met nierpatiënten die een 

niertransplantatie ondergaan. 

Ze staat onder supervisie van dokter Tür-

kan Terkivatan (transplantatiechirurg) en 

prof. dr. Jan IJzermans (hoofd afdeling 

transplantatiechirurgie).

Een niertransplantatie is nog altijd de 

beste behandeling bij nierfalen. Gelukkig 

gaat deze operatie vaak goed, maar zoals 

bij elke operatie kunnen ook hier compli-

caties voorkomen. Een bekende complica-

tie na niertransplantatie is bijvoorbeeld 

afstoting. Minder bekende complicaties 

zijn de urologische complicaties. Een uro-

logische complicatie is bijvoorbeeld een 

probleem met de aansluiting tussen de 

urineleider van de getransplanteerde nier 

en de blaas van de ontvanger. Er kan hier 

bijvoorbeeld urine gaan lekken of deze 

aansluiting kan gaan vernauwen.

Momenteel wordt er standaard een splint 

(plastic buisje) geplaatst in de urineleider 

van het transplantaat, met het idee dat 

deze helpt bij de vorming van de nieuwe 

aansluiting tussen urineleider en blaas. 

De splint wordt geplaatst in het verzamel-

systeem van de nier en komt via de blaas 

boven het schaambeen naar buiten. Via 

een slang wordt de urine afgevoerd naar 

een opvangzak. De splint blijft negen da-

gen zitten en wordt daarna verwijderd. 

Helaas kan de splint ook problemen ver-

oorzaken zoals verstoppingen, het ver-

plaatsen ervan of infecties. Op dit mo-

ment is er een onderzoek, de splint-trial, 

in volle gang om te ontdekken of mensen 

die geen splint krijgen, hetzelfde functi-

oneren en herstellen als mensen die wel 

een splint krijgen.

Voor dit onderzoek zijn 200 (volwassen) 

nierontvangers nodig die een niertrans-

plantatie ondergaan. Het doel van het 

onderzoek is om te kijken of het weglaten 

van een splint een vergelijkbare of betere 

uitkomst geeft als het standaard plaatsen 

van een splint. 

Aan de ontvangers van een nier wordt ge-

vraagd of ze vrijwillig aan dit onderzoek 

mee willen doen. Het onderzoek geeft 

geen extra gezondheidsrisico’s, en de 

nierontvanger mag stoppen met het on-

derzoek wanneer hij/zij wil.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk? Van 

de 200 mensen die meedoen aan het on-

derzoek, zullen er 100 wel een splint krij-

gen en 100 niet. Of de nierontvanger wel 

of niet een splint krijgt, wordt geloot op 

de operatiekamer. De nierontvangers wor-

den een jaar lang gevolgd. 
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In dat jaar vullen de deelnemers zeven 

keer dezelfde vragenlijst in over hun kwa-

liteit van leven. Er wordt gevraagd hoe 

ze zicht voelen, hoe het herstel gaat, of 

ze extra zorg nodig hebben, of er extra 

ziekenhuisopnames nodig waren etc. Door 

deze vragenlijsten steeds in te vullen, is 

er na een jaar een beeld hoe de nieront-

vanger met of zonder splint zich voelt en 

functioneert. En of er meer of minder ver-

schil zit in mogelijke complicaties bij het 

wel of niet plaatsen van een splint, en of 

de kwaliteit van leven anders is. 

Het wetenschappelijk onderzoek vindt al-

leen plaats in het Erasmus MC, omdat hier 

momenteel de meeste donaties (bij leven) 

plaatsvinden.

Op het moment van dit schrijven, half juli, 

lijkt het erop dat er tot januari 2017 nog 

nierontvangers nodig zijn om het weten-

schappelijk onderzoek compleet te maken. 

Een voorlopige uitslag van het onderzoek 

wordt verwacht in de zomer van 2017. 

De uiteindelijke resultaten van dit weten-

schappelijk onderzoek zullen worden ge-

deeld met de deelnemers via een algeme-

ne brief. De uitkomst (wel of geen splint) 

van dit wetenschappelijk onderzoek zal na 

afloop van het onderzoek als standaard 

gebruikt worden bij niertransplantaties in 

het Erasmus MC.

L.Ooms / EMC

Sinds 11 mei 2011 ben ik lid van de pa-

tiëntenraad (PR) van Franciscus Gast-

Huis & Vlietland (het vroegere Sint 

Franciscus Gasthuis).

De patiëntenraad moet niet verward 

worden met de cliëntenraad (CR). Ie-

dere zorginstelling dient een CR te 

hebben, die de belangen van alle cli-

enten van de instelling behartigt. 

De PR is een raad die uitsluitend ac-

tief is binnen de dialyse-afdeling van 

een zorginstelling en heeft geen wet-

telijke basis.

De PR van het Sint Franciscus Gasthuis 

(SFG) was destijds iets slapend. Er was 

nog een dame lid, en verder was er fei-

telijk niets.

Ik heb sindsdien de nodige energie ge-

stopt in deze PR, en denk dat dat met 

enig succes is gelukt. Er is nu iedere 

twee maanden een bijeenkomst van de 

PR.

Daarbij zitten aan: 

• Het management van de dialyse-

 afdeling 

• De twee teamleiders 

• Een (te) klein aantal patiënten

• De diëtisten 

• De poli-apotheek

• Het maatschappelijk werk 

• Twee bestuursleden van de NPVR 

• Een nefroloog.

De patiëntenraad 
van Franciscus Gasthuis & 
Vlietland

Zo’n samenstelling is niet standaard, en 

andere dialyse-afdelingen hebben wel-

licht een totaal andere bemensing/samen-

stelling.

De hoofdtaak, zoals die in Franciscus 

geldt, is dat er in alle openheid met alle 

betrokkenen van gedachten gewisseld 

wordt over lopende en toekomstige zaken. 

Verder worden er gevraagd en ongevraagd 

adviezen gegeven.

De onderwerpen, die daar zoal ter tafel 

komen zijn uiteraard zeer divers.

Hierbij een aantal voorbeelden:

• Schoonmaak

• Nieuwe dialysemachines

• Regels over voeding

• Inhoud van de nieuwsbrief

• Buttonholes

• Fusie met het Vlietland Ziekenhuis in 

 Schiedam.

• Informatie van en over de Nierstich-

 ting, de Nederlandse Vereniging van 

 Nierpatiënten alsmede de NPVR.

• Klachten/kritiek.

In 2015 is er een reglement opgesteld, dat 

als basis dient van de werkzaamheden/ac-

tiviteiten van de PR. Dit reglement is op 

verzoek beschikbaar voor andere dialyse-

afdelingen.

Peter Hamerslag

Dialysepatiënt Francis Gasthuis en Vlietland

Locatie Franciscus
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Vrijwilligerswerk in Suriname
In het maartnummer van Levens-
lijn heeft u een artikel kunnen 
lezen over de dialyseafdeling in 
het Franciscus Gasthuis, geschre-
ven door Pedro Lopes Landim.  Een 
van de mensen die Pedro daarvoor 
geïnterviewd heeft is Ina van de 
Lande, teammanager van het  dia-
lysecentrum.
Zij gaf na dat gesprek aan dat ze 
binnenkort weer naar Suriname 
zou gaan waar ze als vrijwilliger 
actief is voor het dialysecentrum 
daar. Ze dacht dat het misschien 
een leuk verhaal zou opleveren 
voor Levenslijn.
Omdat we altijd op zoek zijn naar 
interessante onderwerpen voor ons 
blad, maakten we in juni 2016 een 
afspraak met haar in haar kamer 
in het Gasthuis. Na het inschenken 
van de thee begon ze met vertel-
len en ze had heel wat te vertellen

Hoe is het begonnen?
Sinds 2000 bestaat de mogelijkheid om in 

Suriname te dialyseren. 

Glenn Pode, opgeleid in het Franciscus 

Gasthuis tot dialyseverpleegkundige, is 

hiermee begonnen. 

Tijdens zijn opleiding, twintig jaar gele-

den, kwam hij tot de ontdekking dat Suri-

naamse nierpatiënten in Nederland nooit 

op familiebezoek of  met vakantie konden 

naar Suriname.

Er was daar namelijk geen mogelijkheid 

om te dialyseren. Glenn heeft de Stich-

ting Vakantie Dialyse Suriname (SVDS) 

opgericht, een non-profit organisatie. Hij 

organiseert sindsdien vakantiereizen naar 

Suriname voor nierpatiënten. Hierover 

heeft in Levenslijn al een artikel gestaan 

in het juninummer van 2014. 

Behalve op vakantiereizen richt de organi-

satie richt zich op ontwikkeling, opleiding 

en professionalisering van de hemodialy-

sebehandeling in Suriname. Het mooie is 

dat, dankzij deze stichting, niet alleen 

vakantie mogelijk wordt, maar dat ook de 

nierpatiënten in Suriname gebruik kunnen 

maken van de voorzieningen. 

In november 2010 was Ina met haar gezin 

in Suriname op vakantie. Glenn vroeg haar 

om te spreken op een seminar in Parama-

ribo. Toen is haar liefde voor Suriname 

begonnen. Ze besloot mee te gaan helpen 

met het opzetten van actieve dialyse in 

het dialysecentrum van de SVDS in Para-

maribo aan de Moyweg 22.

Bij het opzetten van het centrum was het 

heel belangrijk dat het een betrouwbaar 

centrum zou zijn, bijvoorbeeld voor wat 

de hygiëne betreft en de juiste materia-

len. De patiënten moeten de voorzienin-

gen krijgen waar ze recht op hebben. Het 

hele proces moet goed verlopen. 

In Suriname is veel minder mogelijk om-

dat er minder financiële middelen zijn. 

Mensen hebben minder te besteden en 

moeten een deel van de nodige spullen 

zelf betalen en ook zelf het vervoer rege-

len. Het staatsziekenfonds dekt lang niet 

alle kosten. Dit is echt een probleem voor 

veel patiënten. 

Een van de dingen  die Ina in Nederland 

doet is het verzamelen van afgedankte 

spullen, zoals  machines, zuurstofmeters 

en andere medische apparatuur. Na be-

oordeling en administratieve afhandeling 

door technicus Frans Favejee wordt er in 

Suriname nog graag en dankbaar gebruik 

van gemaakt. 

In haar vakanties gaat zij nog steeds te-

rug naar Suriname om daar lokale men-

sen te trainen,  voorlichting te geven 

over ziektebeelden en de behandelin-

gen. De laatste keer heeft ze vier men-

sen getraind, waaronder een moeder 

van een kindje, zodat ze zoveel 

mogelijk zelf kunnen doen. 

Ook in Suriname wordt zelfma-

nagement bevorderd. De mensen 

moeten leren om het hele proces 

zelf goed te laten verlopen. Een 

van de patiënten is zo gemoti-

veerd dat hij ‘s morgens om half 

zeven al komt. Trots laat hij op 

een van de foto’s het certificaat 

zien dat hij heeft gekregen na 

zijn geslaagde opleiding.

Op onze vraag of ze ook nog 

aan vakantie toekomt moet ze 

lachen. ”Ja, hoor, ik werk vier 

of vijf dagen en de rest ben ik vrij. Ik lees 

dan veel, geniet van de natuur en ga re-

gelmatig het binnenland in”, antwoordt 

ze. 

Inzetten van de computer 
Bij haar bezoek in november 2015 heeft 

ze het dialyseprogramma in de computer 

opgezet. Het team werkt aan de certifi-

cering van het centrum en dat gaat wat 

anders dan in Nederland, omdat bij ons de 

vloeren bijvoorbeeld van lasnaden moe-

ten zijn voorzien. 
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In Suriname liggen tegels op de grond. 

Onze normen zijn niet altijd mogelijk. 

Het personeel wordt wel geleerd dat 

de haren vast moeten, en de uniformen 

mogen niet op straat gedragen worden 

in verband met de hygiëne. Dergelijke 

dingen kosten niets, maar zijn wel heel 

belangrijk, omdat het gaat om de bewust-

wording. 

Ina heeft bijvoorbeeld ook een reanima-

tietraining gegeven aan het team.

Ina vertelt dat ze het ook heel prettig 

vindt om op deze manier weer actief te 

zijn op de werkvloer en patiëntencontact  

heeft. In Rotterdam heeft ze nu een ma-

nagersfunctie en dat is heel ander werk!

Nieuw centrum in Groningen
In Groningen, dat 40 kilometer ten wes-

ten van Paramaribo ligt, is een tweede 

centrum opgezet en in april jl. geopend in 

aanwezigheid van diverse hooggeplaats-

te mensen, o.a.  oud-president de heer 

Wijdenbosch, de minister van openbare 

werken en de districtscommandant van 

Saramacca. 

Dit centrum is speciaal voor de lokale be-

volking gestart, omdat de mensen soms 

drie uur moesten reizen naar Paramaribo. 

En niet zo comfortabel als in Nederland 

natuurlijk, nee, soms op een brommertje. 

Dit zorgde er soms voor dat ze af en toe 

gewoon niet konden komen. Natuurlijk 

kunnen hier ook vakantiepatiënten dialy-

seren.

Ina begeleidt vanuit Nederland een jon-

getje dat PD doet. De laatste keer heeft 

Ina een warmtebox voor hem meegeno-

men, want die hadden ze niet voor hem 

in Suriname.

Buitenpoli
Samen met Glenn Pode en een arts geeft 

Ina voorlichting op openbare markten. 

Ze meten dan de bloeddruk van mensen, 

prikken glucose en bepalen de BMI, en bij 

afwijkingen worden ze doorverwezen naar 

de polikliniek. Hier krijgen ze uitgebrei-

dere voorlichting en eventuele nadere on-

derzoeken. Op deze manier worden steeds 

meer mensen met nierproblemen ontdekt, 

die dan weer geholpen kunnen worden.

Op 3 november a.s. vertrekt Ina weer naar 

Suriname om daar haar mooie vrijwilli-

gerswerk voort te zetten.

Foto’s
Nu laat ze ons nog van haar vele prach-

tige foto’s genieten. We krijgen er een 

paar van haar mee om bij het artikel te 

plaatsen. Wij beloven Ina om een 

aantal Levenslijnen mee te geven naar 

Suriname. Het is voor de patiënten daar 

ook leuk om te zien dat nierpatiënten 

in Nederland belangstelling voor hen 

hebben!

Wij danken Ina hartelijk voor haar 

prachtige verhaal en we hopen dat u er 

ook van kunt genieten. Een kijkje over 

de grenzen naar de wederwaardighe-

den van medepatiënten ergens anders 

op de wereld. 

Thea Meijer en Els van Dijk
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In de vorige uitgave van Levens-
lijn heeft u kunnen lezen dat Anja 
van Giels en Sonja Faber, maat-
schappelijk werkers in het Albert 
Schweitzer ziekenhuis, de tweede 
plaats hebben behaald bij de strijd 
om de Maria Terwelle prijs. Ze heb-
ben een project opgezet, samen 
met studenten van de opleiding 
gezondheidszorg technologie Ho-
geschool Rotterdam, waarbij ge-
bruik gemaakt wordt van een vir-
tual reality bril bij het aanprikken 
van de shunt. 
Hoe ver zijn ze nu met dit project? 
En hoe zijn de reacties van dialy-
sepatiënten? Met deze vragen ben 
ik bij hen langs gegaan.

Sonja en Anja vertellen vol enthousiasme 

hoe ze op het idee kwamen om de virtual 

realitybril in te zetten bij het aanprikken 

van de shunt. Ze waren op een presenta-

tie van studenten van Hogeschool Rotter-

dam, waarbij te zien was dat de virtual 

realitybril ingezet wordt als afleiding bij 

het bloedprikken. Sonja en Anja stootten 

elkaar aan, zeiden tegelijk: dit is iets om 

te gaan inzetten bij het aanprikken van 

de shunt bij dialyse, om patiënten af te 

leiden en mooie 3d-beelden te laten zien. 

Het werkt als volgt: je zet een grote vir-

tual realitybril op en daarin zit een smart-

phone, de smartphone laat een 3d-beeld 

zien van een mooie locatie of attractie, 

en dat wordt in 360 graden getoond. Je 

kan dus om je heen kijken, en het beeld 

verandert mee in de 3d-wereld.

Eenmaal terug van de presentatie gingen 

ze in overleg met hun leidinggevende met 

de vraag hoe bruikbaar de virtual reality-

bril is op de dialyseafdeling. Het principe 

van zo’n bril met 3d-beelden is niet nieuw, 

maar het gebruik hiervan bij het aanprik-

ken van de shunt is dat wel. In 2015 heeft 

Thom Schermers zijn afstudeeronderzoek 

gedaan in het ASZ, over het gebruik van 

de virtual realitybril. Er is een virtual re-

alitybril en telefoon (om het beeld op te 

bekijken) aangeschaft en er wordt nu ge-

werkt met (illustratie)filmpjes. 

Dialysepatiënten die dat willen, kunnen 

nu gebruik maken van de bril. Door hem 

op te zetten, wanen ze zich even in een 

andere, 3d-wereld. De filmpjes zijn simpel, 

maar geven zeker het effect van afleiding. 

Er zijn al een aantal patiënten die bij het 

aanprikken van de shunt steeds vragen om 

het gebruik van de bril, anderen hebben 

het geprobeerd en doen het nu zonder. 

Voorheen werd er ook al, indien gewenst, 

gebruikt gemaakt van afleiding bij het 

aanprikken. Denk hierbij aan muziek luis-

teren, meditatie, verdovende zalf, etc. 

Met het opzetten en al in praktijk brengen 

van dit projectzijn Sonja en Anja geno-

mineerd voor de Maria Terwelle prijs. He-

laas grepen ze net naast de eerste plaats 

en behaalden ze de tweede plaats. Naast 

eeuwige roem was hier helaas geen geld-

prijs aan verbonden. 

Ze hebben na het behalen van deze prijs 

wel veel aandacht gekregen, landelijk en 

regionaal. Het ASZ was hier zo tevreden 

over, dat Sonja en Anja twee professione-

le virtual realitybrillen en twee telefoons 

mochten aanschaffen. Nu ze echt profes-

sioneel materiaal hebben, moet alles nog 

verfijnd en vervolmaakt worden. De lande-

lijke bekendheid wordt mogelijk nog gro-

ter, nu ze later dit jaar op het vaatcongres 

in Groningen over hun project mogen gaan 

vertellen. 

Het zou mooi zijn als de brillen ook bui-

ten het ASZ gebruikt zouden worden, mis-

schien wel in meerdere ziekenhuizen/dia-

lyse centra in Nederland.

Sonja en Anja benadrukken dat het project 

eigenlijk nog in de kinderschoenen staat, 

al zijn zijzelf, de patiënten en nefrologen 

al erg enthousiast. 

Ze zijn nog volop bezig met onderzoeken 

welke filmpjes ze het best kunnen gebrui-

ken, om de dialysepatiënten een zo mooi 

mogelijke afleiding te geven. Nu helpen 

Sonja en Anja de dialysepatiënten vaak 

zelf met het opzetten van de bril, maar in 

de toekomst hopen ze dat het verplegend 

personeel dit kan gaan doen. Dit is van 

belang omdat het verplegend personeel 

ook in het weekend en op feestdagen aan 

Bijna pijnloos aanprikken...
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De Nierstichting is enorm blij met alle collectevrij-

willigers. Tijdens de collecteweek halen collectan-

ten jaarlijks zo’n 4 miljoen euro op. Dat is ongeveer 

25% van onze totale inkomsten. Als collectevrijwil-

liger lever je dus een directe en essentiële bijdrage 

aan het werk van de Nierstichting.

De collectecoördinator en de wijkcoördinator onder-

steunen de collectanten en de organisatie van de 

collecteweek. Ben je nog geen collectant, maar wil je 

het wel worden? Meld je aan: 

www.nierstichting.nl/collectant

Collecteert u mee?

het werk is, terwijl maatschappelijk werk 

dan niet aanwezig is. Als de dialysever-

pleegkundigen eenmaal de brillen kunnen 

opzetten bij patiënten, kunnen deze op-

timaal gebruik maken van de virtual rea-

litybrillen. 

Ook mocht ik zelf de virtual realitybril 

uitproberen, en stapte virtueel in een 

achtbaan. Ongelofelijk dat het gevoel en 

het beeld zo realistisch is, dat het leek 

als of ik echt in de achtbaan zat, omhoog 

en over de kop ging. Ik kan mij heel goed 

voorstellen dat dit de perfecte afleiding is 

bij het aanprikken van de shunt. Momen-

teel zijn er nog maar een beperkt aantal 

filmpjes beschikbaar, maar ik weet zeker 

dat Sonja en Anja hele mooie beelden uit 

gaan zoeken om te laten zien.

Omdat het project nog niet helemaal af 

is, heb ik afgesproken om nog eens langs 

te komen als het naar volle tevredenheid 

werkt. Het zou leuk zijn om dan te horen 

en te zien hoe het in de praktijk werkt. 

Ook zou ik graag iemand die op dat mo-

ment gebruik maakt van de virtual reali-

tybril, willen vragen naar zijn/haar erva-

ringen. 

Sonja en Anja, hartelijk dank voor het 

interview. Ik wens jullie heel veel succes 

met dit project en we gaan elkaar hier ze-

ker nog over spreken.

Willeke Kielenstijn

Via onderstaande links kunt u zien hoe 

patiënten de virtual reality-bril ervaren:

https://www.youtube.com/

watch?v=2TydjDZAIO4

https://www.instagram.com/p/

BCimHj6Ovx_/?taken-at=23483658

Maak de wereld van nierpatiënten weer groot
De collecteweek van 2016 is van 18 tot en met 24 september. We hopen op 

jouw inzet; zo kunnen we samen alles op alles blijven zetten, zodat mensen 

met een nierziekte in leven blijven en écht blijven leven. Leven gaat voor!

Een dialyseapparaat is groots. Het houdt nierpatiënten zoals Fabian in leven. 

Maar je zult er maar aan vastzitten. 40 uur per week. Dat is zwaar en maakt 

je wereld klein. Daarom heeft de Nierstichting grote ambities. Wij maken de 

kunstnier klein. En we krijgen nierziekten klein. Elke bijdrage, groot of klein, 

maakt de wereld van nierpatiënten weer groot.
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Om nog een keer aan de vakantie terug 

te denken volgt hier het recept voor 

een lekkere salade. Zo lekker dat ik hem 

aanspreek met z’n Griekse naam: Piperies 

orektiko.

U kunt deze salade, die ik aantrof in een 

kookboekje van Genzyme, als voorge-

recht maar natuurlijk ook als bijgerecht 

serveren.

Voor twee personen heeft u nodig:

- 1 grote rode paprika

- 1 middelgrote ui

- 2 eetlepels olijfolie

- 1 theelepel wijnazijn

- peper en oregano

• Verwarm de oven voor op 225º.

• Rooster de paprika op het rooster tot ze 

 zacht is geworden en het vel geblakerd.

Recept
• Verwijder het vel en de zaadlijsten

 en snijd de paprika in reepjes. 

• Snijd de ui in kleine stukjes.

• Mix in een kom de olijfolie en de 

 wijnazijn en schep hier de paprika en 

 ui door. 

• Strooi voor het serveren de (versgema-

 len) peper en oregano over de salade.

Smakelijk eten! 

Per persoon / gemiddelde portie bevat 

dit gerecht: 

0,9 gram eiwit, 33 mg fosfaat, 7 mg 

natrium en 193 mg kalium.

De voedingswaarde bedraagt 116 Kcal.

Kok: Kleis Willemstein

Griekse salade
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Mutaties Albert Schweitzer ziekenhuis

Geboren: 
26-05-2016 Hanna Cornelia, roepnaam Hadassah, dochter van

 Peter en Mariëlle Kalkman

In dienst:
01-05-2016 Irene Vijfschaft, dialyseverpleegkundige i.o.

01-06-2016 Annemiek van de Ree, dialyseverpleegkundige i.o.

Getrouwd:
13-05-2016 Anne de Rooy met Elbert Jan Colijn

Mutaties Erasmus Medisch Centrum

In dienst:
01-02-2016 Judith Visscher, dialyseverpleegkundige i.o.

01-06-2016 Sandra de Haas, regieverpleegkundige

01-07-2016 Dr. De Beus, internist-nefroloog

Uit dienst:
01-06-2016 Dr. Boerrigter, internist-nefroloog

Jubileum: 
01-09-2016 Froukje de Bruin, 25 jaar in dienst

Personalia
Mutaties Maasstad Ziekenhuis

In dienst:
01-06-2016 Marlies Huiskamp-den Hartog, dialyseverpleegkun-

dige i.o.

01-06-2016 Judith van Noort, dialyseverpleegkundige i.o. 

Uit dienst:
01-08-2016  Haye van Noord, dialyseverpleegkundige

Diplomering:
19-05-2016 Christina Knop, dialyseverpleegkundige                                                             

Mutaties Franciscus Vlietland Ziekenhuis, Schiedam

In dienst:
01-08-2016 Mariska Blom, secretaresse

Uit dienst:
01-07-2016 Lies Eliasberg, dialyseverpleegkundige  

 (met pensioen gegaan)

01-07-2016 Alianne Ballemans, secretaresse

Mutaties Franciscus Gasthuis, Rotterdam

In dienst:
01-07-2016 Desiree Borghuis, dialyseverpleegkundige i.o.

Geboren:
08-05-2016 Thijn, zoon van Corina en Jan Willem van Spanje

• Het nu eindelijk zomer is geworden?

• Het meteen doorslaat naar tropische 

temperaturen?

• Het in Nederland altijd hollen of 

stilstaan is met het weer?

• We op die manier nooit de kans krij-

gen om er aan te wennen?

• We toch eens een bezoek moeten 

brengen aan het KNMI?

• De bootreis weer op het programma 

staat op 10 september?

• We deze keer naar Heusden gaan?

• Iedereen van harte welkom is?

• Er altijd ook plaats is voor u?

• De redactieleden zoals altijd ook weer 

aanwezig zullen zijn?

 o En niet te vergeten de bestuurs- 

 leden?

 o En een arts en verpleegkundigen?

 o En... u toch ook?

Wist u dat..?
• Heel Nederland op vakantie lijkt te 

zijn nu we dit schrijven?

• We een bezoek aan de drukker hopen 

te brengen als dit nummer gedrukt 

wordt?

• U dat wel merkt in het decembernum-

mer?

• We u graag helpen met uw verhaal 

voor Levenslijn?

• Er nog heel veel ruimte is om nieuwe 

leden in te schrijven?

• U daarvoor een aanmeldformulier 

kunt invullen dat u achterin het blad 

vindt?

• U dan tevens zonder extra kosten lid 

wordt van de landelijke Nierpatiën-

tenvereniging?

• U ook een mail kunt sturen naar de: 

ledenadministratie@npvr.nl ?
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Van 17 juni tot 19 juni vond het 
jaarlijkse NVN jongvolwassenen-
weekend plaats. 
Er was een mooie locatie geboekt 
in Utrecht, bij Fort aan de Klop. 
Dit weekend is bedoeld voor jong-
volwassen nierpatiënten/getrans-
planteerden in de leeftijd van 18 
tot 35 jaar. 
Het geeft deze jongvolwassenen 
de gelegenheid elkaar te ontmoe-
ten, ervaringen uit te wisselen en 
vooral een gezellig en actief week-
end met elkaar te hebben.

Jongvolwassenenweekend

Op vrijdagavond werd iedereen rond 18 

uur verwacht. Voor sommigen waren er 

bekende gezichten, maar voor anderen 

een hoop nieuwe. Toen iedereen de lo-

catie gevonden had, was het tijd voor de 

gezamenlijke maaltijd. Al tijdens de maal-

tijd vonden er leuke gesprekken plaats, 

een goede voorbode voor de rest van het 

weekend. Na de maaltijd de huishoude-

lijke klusjes en bedden opmaken, daarna 

was iedereen vrij om te doen wat hij/zij 

wilde. Er werden bordspelletjes gedaan, 

tv gekeken, gezellige gesprekken vonden 

plaats en de activiteit voor zaterdag werd 

besproken.

Na een goede nachtrust en een goed ont-

bijt ging iedereen richting de auto’s voor 

de zaterdagactiviteit. Er werd met elkaar 

meegereden naar de Loosdrechtse plas-

sen, waar een dag op het water gepland 

stond. De jongeren werden welkom gehe-

ten op watersporteiland Robinson Crusoe, 

waar organisatie Sailwise hen zeilles 

ging geven. 

Sailwise organiseert vakanties en/

of dagactiviteiten voor mensen 

met een lichamelijke of zintuiglij-

ke beperking. Er waren diverse bo-

ten waarmee gevaren kon worden. 

In kleine groepjes ging je in een 

boot, onder leiding van een zeil-

leraar. Deze gaf uitleg en leerde je 

een aantal dingen over het zeilen. 

Na de lunch kon iedereen in een 

andere boot gaan varen. Je kon 

in een klein zeilbootje zelf le-

ren zeilen, relaxen op een boot 

met zitzakken of kanoën. De geslaagde 

dag werd afgesloten met een gezellige en 

smakelijke barbecue en, voor degenen die 

wilden, een film.

Zondag was de afsluitende dag van dit 

weekend. Na het ontbijt en opnieuw de 

huishoudelijke klusjes ging de groep naar 

een ander gebouw, op dezelfde locatie, 

waar een djembéworkshop werd gegeven. 

Deze workshop werd gegeven door djembé 

Frans. Iedereen kon zijn/haar muzikale 

energie hierin kwijt. De één had wat meer 

gevoel voor het ritme dan de ander, maar 

als groep klonk het lang niet verkeerd. 

Het was een leuke en gezellige afsluiting 

van het jongvolwassenen weekend 2016. 

De fotocollage geeft een goed idee van 

wat er tijdens het weekend te beleven 

viel.

Rond 13 uur was het tijd om elkaar gedag 

te zeggen en weer richting huis te gaan. 

Iedereen kijkt terug op een leuk, gezel-

lig en actief weekend! En wie weet ziet 

de groep elkaar volgend jaar 

weer, met hopelijk nog 

meer nieuwe mensen. 

Want het is erg fijn om 

mensen van dezelfde 

leeftijd te ontmoeten, 

waarmee je zaken over 

je nierziekte/niertrans-

plantatie kan bespreken, 

maar vooral om een leuk 

weekend met elkaar te 

hebben.

Willeke Kielenstijn
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Fresenius Medical Care Nederland B.V.  •  T +31 (0)88 122 33 44  •  www.fmc.nl

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 
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Bij een voedingspatroon dat geschikt is 

als u dialyseert, moet u aan een paar din-

gen denken. Zo vermijdt u onnodige fou-

ten, zodat u gezond kunt genieten van uw 

voedsel.

Belangrijke doelen daarbij zijn:

- Het vermijden van een ontoereikende 

voeding, ondersteund door voldoende 

hoeveelheden energie en eiwit;

- Het vermijden van een verhoogde fos-

faat- en kaliumspiegel.

Met een op de diëtetiek gebaseerde ken-

nis laat zich de dagelijkse voeding geva-

rieerd bereiden. Ook lievelingsgerechten 

en familiaire eetgewoontes kunnen in het 

voedingsplan meegenomen worden.

Of het nu om hemodialyse of peritoneaal-

dialyse gaat: het doel is een toereikende 

voedingstoestand te bereiken, en dat is 

onder meer noodzakelijk omdat de dialy-

sebehandeling zijn grenzen heeft.

Voeding: eiwit en fosfaat
De manier waarop u leeft en in het bij-

zonder uw voeding zijn van niet te onder-

schatten belang. 

Zo is de eiwitbehoefte bij elke dialyse-

vorm hoog, maar de fosfaatinname moet 

zo gering mogelijk zijn. Bij peritoneaal-

dialyse bestaat daarvoor echter een wat 

grotere tolerantie dan bij hemodialyse.

Bij beide behandelingen moet de kali-

uminname en de vochthoeveelheid aan 

de individuele situatie aangepast worden. 

Het gebruik van zout in het kookwater van 

bijvoorbeeld de aardappels is in beide ge-

vallen beperkt.

Eiwit
Eiwit is voor het gehele lichaam een be-

langrijke bouwstof, die dagelijks in vol-

doende hoeveelheden gebruikt moet 

worden om te bereiken dat uw voedings-

toestand voldoende is en blijft. Een ge-

brek aan goede voeding betekent eenvou-

dig een verlies  aan kwaliteit van leven.

Op basis van de veranderde stofwisseling 

bij een nierpatiënt ontstaat ongewild een 

afbouw van lichaamseigen eiwit.

Daarnaast gaan per dialysebehandeling 

10-12 gram eiwit verloren via de dialyse-

vloeistof.

Als de dagelijkse hoeveelheid eiwit be-

hoorlijk overschreden wordt, stijgt het 

aandeel uit te scheiden stoffen in het 

bloed.

Bedenk ook dat een teveel aan eiwit ook 

een bovenmatige inname van fosfaat be-

tekent...

Dagelijkse eiwitbehoefte
Om een gebrek aan eiwit te voorkomen 

wordt bij hemodialyse de inname van 1,2 

gram eiwit per kilo lichaamsgewicht aan-

bevolen, hetgeen bij de meeste mensen 

neerkomt op 70 tot 90 gram per dag.

Eiwitkwaliteit
Het is zinvol plantaardig en dierlijk ei-

wit bij de voeding te combineren, omdat 

daardoor de verwerking door het lichaam 

verhoogd wordt.

Praktische voorbeelden zijn de combina-

ties aardappels en ei, pasta bij vleesge-

rechten, enzovoort.

Een juiste grootte van de maaltijd garan-

deert dat u de dagelijkste benodigde por-

tie eiwit binnenkrijgt.

Weer een aantal voorbeelden:

- drie boterhammen leveren 11 gram ei-

wit op;

- 120 gram broodbeleg (kaas, worst) le-

vert 18 g eiwit op;

- een schnitzel van 120 gram levert, na 

gebakken te zijn, 24 g eiwit op. 

Fosfaat
Fosfaat is in verbinding met calcium een 

belangrijk bestanddeel van botten en tan-

den, en tegelijk een noodzakelijke ‘motor’ 

voor diverse processen die met de spijs-

vertering te maken hebben.

Via een kunstnier of via het buikvlies 

wordt fosfaat slechts ontoereikend ver-

wijderd.

Enkele regels voor fosfaatarme voeding:
- kies de juiste levensmiddelen;

- let op de portiegrootte;

- let ook op toegevoegd fosfaat in levens-

middelen;

- het effect van fosfaat laat zich door ko-

ken en braden niet teniet doen.

Fosfaatbinders innemen!
De dagelijkse eiwittoevoer moet geneu-

traliseerd worden. Tegelijk met het eiwit 

wordt ook een overeenkomstige hoeveel-

heid fosfaat ingenomen. Bij een ver-

hoogde fosfaatspiegel (waarvan vrijwel 

elke nierpatiënt last heeft) moeten me-

dicijnen, de zogenaamde fosfaatbinders, 

consequent bij de maaltijden ingenomen 

worden. 

De dosering wordt door de nefroloog voor-

geschreven en zal in het persoonlijke voe-

dingsplan een plaatsje moeten hebben.

Het gebruik van fosfaatbinders geldt ook 

voor het eten onderweg, bijvoorbeeld 

bij het eten van een broodje kaas of een 

maaltijd in een restaurant,

Als er slechts fruit of vruchtensap ge-

bruikt wordt, zijn fosfaatbinders niet no-

dig, beide zijn fosfaatvrij.

Dialysepatiënten doen er goed aan te 

proberen niet meer dan 1.000 tot 1.200 

mg fosfor (het scheikundige ‘voorstadium’ 

dan wel de grondstof van fosfaat) per dag 

binnen te krijgen.   

Gezonde voeding bij dialyse
Wie gezonde voeding gebruikt, zal een 
groter lichamelijk welbevinden ervaren, 
en dat geldt ook voor dialysepatiënten.
Met eenvoudige tips en richtlijnen ge-
ven we hieronder weer hoe dialysepa-
tiënten afwisselend en uitgebalanceerd 
kunnen eten.
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Eiwitrijke levensmiddelen: soja en tofu
Aanbevelenswaardige dierlijke ‘eiwitdra-

gers’ zijn: vlees, vis, eieren (alleen het 

eiwit, niet de dooier) kaas (naast ‘vaste’ 

kaassoorten ook de zachtere, zoals ca-

membert en brie) en verder kwark, worst 

en ham zonder toegevoegd fosfaat.

Voor wat betreft plantaardige eiwitdragers 

zijn aanbevelenswaardig: tarwebrood, 

bladerdeeg, matses, witte rijst, couscous, 

sojadranken (zonder toegevoegd fosfaat), 

tofu etc.

Alle genoemde levensmiddelen bevatten 

in meerdere of mindere mate fosfaat, met 

uitzondering van gelatine, dat geen fos-

faat bevat.

Levensmiddelen met een van nature 
hoog fosfaatgehalte 
De volgende levensmiddelen moet u met 

mate gebruiken: melk, karnemelk, yoghurt 

(bij benadering van alles ca. 100 gram per 

dag, bijv. een kleine portie vruchtenyo-

ghurt).  

Ook mag u van ‘harde kaas’, zoals emmen-

taler of gruyère, of van smeerkaas, lever, 

cacao, chocola, noten en zaden niet veel 

gebruiken.

De volgende fosfaatrijke voedingsmid-

delen bevatten ook kalium, zodat u daar 

beter van af kunt blijven: volkorenbrood 

(maximaal één boterham per dag, of een 

vergelijkbare portie muesli), havervlok-

ken, mueslirepen, volkorenpasta, roggen-

brood.

Dat laatste wordt met zuurdesem bereid. 

Tijdens het bakproces komt het fosfaat, 

dat aan de stof fytine gebonden is, vrij 

door de werking van het enzym fytase.

Calcium
De calcium- en fosfaathuishouding han-

gen nauw met elkaar samen. Calcium be-

vindt zich voornamelijk in de botten. Bij 

een chronische nierziekte is de balans 

tussen calcium en fosfaat verstoord.

De calciumbehoefte van een volwassene 

ligt bij ca. 1.000 mg per dag. Een onvol-

doende calciuminname is voor een nier-

patiënt vrij ongebruikelijk, omdat fos-

faatbinders en de dialysevloeistof allebei 

calcium bevatten, waardoor een nierpati-

ent zelfs nog wat meer calcium binnen-

krijgt dan een gezond mens.

Afwisselende dagelijkse voeding met 

vlees, vis, worst, brood, pasta, rijst, 

groente en fruit bevat ca. 300 tot 350 mg 

calcium. Hierin zijn melk, melkproducten 

en kaas niet meegenomen.

Daarbij is kaas de belangrijkste calcium-

bron in de voeding van dialysepatiënten, 

zoals Goudse kaas, camembert en brie.

Kalium
Niet altijd hoeft de voeding kaliumarm te 

zijn, dat geldt in het bijzonder in de pré-

dialysefase, als patiënten zelf nog plas-

sen. Houdt u zich daarbij wel aan de ad-

viezen van uw arts!

Kalium komt voor in bijna alle voedings-

middelen.

Kaliumarme voeding bevat in het alge-

meen 1.800 tot 2.000 mg kalium per dag. 

Naast maatregelen op het gebied van de 

diëtetiek worden ook kaliumbinders ge-

bruikt om een teveel aan kalium te be-

strijden. Vaak gebeurt het dat er na het 

weekend, als de interval tussen twee di-

alysebehandelingen een dag langer duurt 

dan anders, sprake is van een verhoogde 

kaliumspiegel. 

In die situatie kunt u het best kiezen voor 

kaliumarme levensmiddelen, en gebruik 

dan liever ook geen koffie en geen aard-

appels.

Vocht
De dagelijks toegestane hoeveelheid 

vocht is voor veel dialysepatiënten een 

gevoelig onderwerp.

Deze hoeveelheid wordt individueel sa-

men met de arts bepaald. Bepalend is 

eigenlijk wel de restuitscheiding (de hoe-

veelheid urine per 24 uur) die de patiënt 

nog heeft, alsmede de mate waarin de 

patiënt de vochtonttrekking verdraagt 

tijdens de dialyse.

Daarnaast moet de patiënt zich steeds re-

aliseren dat er zich ook in droog voedsel 

vocht bevindt.

Enkele vuistregels: 
- bij een nog normale urine-uitscheiding, 

over de gehele dag genomen, is de 

dagelijkse hoeveelheid vocht niet be-

perkt. 

- bij een volledig ontbrekende nierfunc-

tie is bij de gemiddelde nierpatiënt de 

hoeveelheid vocht die dagelijks ge-

bruikt mag worden, beperkt tot 800 ml.

Tips voor een beperking van de vochtin-

name:

- Bepaal de inhoud van vaak gebruikte 

kopjes, bekers, schaaltjes;

- Vermijd het eten van soep; 

- Gebruik slechts kleine hoeveelheden 

pudding;

- Beperk het eten van fruit tot maximaal 

150 tot 250 gram per dag;

- Neem medicijnen met het eten in.  

Zout
Het gebruik van veel zout bij het bereiden 

van het voedsel leidt onvermijdelijk tot 

een versterkt dorstgevoel. Probeer u daar-

om te beperken bij het gebruik van zout, 

4 tot 6 gram zout per dag is voldoende. 

Deze aanbeveling is doorgaans voor iedere 

nierpatiënt geschikt, tenzij uw arts iets 

anders voorschrijft.

Van bijzondere betekenis is het lange di-

alysevrije interval in het weekend. Let 

juist dan op de hoeveelheid zout die u 

gebruikt.

Probeert u bij het inkopen van voeding 

er op te letten dat u onbewerkt voedsel 

koopt.

Om bij het koken het gebruik van zout te 

beperken, kunt u gebruik maken van spe-

cerijen en kruiden.

In de wintermaanden is het gebruik van 

ingevroren kruiden aanbevelenswaardig.

Als u al deze richtlijnen en tips in aanmer-

king neemt, kunt u niet alleen uw licha-

melijk welbevinden verbeteren - gezonde 

voeding bevordert ook de levensvreugde! 

Bron: Der Nierenpatient, Bundesverband 

Niere e.V. 
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Maak grote stappen
voor nierpatiënten
Loop de Dam tot Damloop voor de Nierstichting. 
Elke bijdrage, groot en klein, maakt de wereld van nierpatiënten 
weer groot: actie.nierstichting.nl/damtotdam2016
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Franciscus Gasthuis 

In memoriam Dammy van der Ent

In Levenslijn van juni 2016 is een artikel 

geplaatst over de heer A.D. van der Ent, 

waarin hij zijn verhaal vertelt over zijn 

nierziekte en zijn drive om zijn lichaam in 

een goede conditie te houden. Zijn doel 

daarbij was dat hij, op het moment dat hij 

in aanmerking zou komen voor een nier, 

weer snel zou herstellen. 

Op 18 maart jl. was het zover, zoals ook 

in het naschrift van de redacteuren ge-

schreven is. Dammy was aan het dialyse-

ren in het Franciscus Gasthuis toen hij te 

horen kreeg dat er een nier beschikbaar 

was. Deze kwam vanuit Duitsland. Hij was 

superblij. 

Na een succesvolle transplantatie en met 

een goed werkende nier is Dammy na een 

korte herstelperiode naar huis gegaan. Er 

waren nog wel problemen met zijn urine-

wegen, maar met zijn tomeloze optimisme 

ging hij er vanuit dat dat ook wel zou wor-

den opgelost. 

De urinewegproblemen zorgden ervoor dat 

Dammy regelmatig in het ziekenhuis lag 

met een bacteriële infectie. 

Op 22 juni was hij weer aan het opknap-

pen van een infectie toen hij getroffen 

werd door een longembolie, gevolgd door 

een hartstilstand. Ondanks verwoede po-

gingen van de artsen is Dammy op 26 juni 

in het bijzijn van zijn familie overleden. 

Zijn nieuwe toekomst met nier, waarin hij 

nog zoveel wilde doen, was hem niet ge-

gund. Hij was een vechter en niet te stop-

pen, helaas is een klein propje hem fataal 

geworden. 

Rust in vrede, kanjer! 

Albert Schweitzer ziekenhuis 

In memoriam Joke Heiden

Tijdens de afgelopen ledenvergadering op 

28 mei jl. hebben mogelijk veel leden c.q. 

lezers moeten constateren dat de heer 

Henk Heiden deze vergadering alléén be-

zocht.

Een aantal weken voor de ledenvergade-

ring had ik contact met hem, en vertelde 

hij dat zijn vrouw Joke op 20 maart 2016 

overleden was.

Velen van u zullen Henk en Joke gekend 

hebben; ze bezochten altijd samen de ac-

tiviteiten van de vereniging, of het nu om 

de ledenvergadering of om de kookwork-

shop ging, ze waren er allebei steeds bij. 

In de vorige Levenslijn vermeldden we 

nog dat Joke figureerde in een filmpje, dat 

gemaakt was bij de presentatie van de vir-

tual realitybril, die door maatschappelijk 

werk van het Albert Schweitzer ziekenhuis 

ontwikkeld was. Luttele weken na het ma-

ken van het filmpje overleed zij, omdat 

er bij het dotteren van haar (verstopte) 

shunt iets mis was gegaan, en helaas had 

ze zo’n slechte conditie dat ze niet meer 

te redden was.

Nieuws uit de ziekenhuizen
Joke Heiden was een ‘gewone’ vrouw, in 

die zin dat zij een leven heeft gehad dat 

veel dialysepatiënten zullen herkennen. 

Haar jeugd verliep qua gezondheid etc. re-

latief probleemloos, en op 18-jarige leef-

tijd ontmoette ze Henk tijdens een vakan-

tie. Na drie jaar trouwden ze en kregen ze 

twee kinderen. 

In 1980 was de gelukkige periode van 

haar leven wel voorbij, omdat zij vanaf dat 

jaar geconfronteerd werd met diverse me-

dische problemen, waaronder twee soor-

ten kanker, diabetes, nierproblemen en de 

nodige kleinere ongemakken.

Wie denkt dat het leven voor Joke één 

grote klaagzang was, heeft het goed mis. 

Zij was een gezelschapsmens, en genoot 

van de nabijheid van familie, vrienden, 

buren enzovoort.

Afleiding en ontspanning vond ze in diver-

se hobby’s, zoals bloemschikken, klaver-

jassen, spelletjes doen (op de computer) 

en reizen.

Vooral van dat laatste kon ze enorm ge-

nieten. Of het nu ging om een bootreisje 

of met de auto op vakantie naar Honga-

rije, Zweden of Engeland, Joke genoot er 

enorm van.

Ook hier gold wat vele nierpatiënten zul-

len herkennen: als je geen grotere trips 

meer kunt ondernemen vanwege je licha-

melijke conditie, ga je kleinere uitjes ma-

ken, en ga je de kleine dingen waarderen: 

een rondje door de polder rijden, een ritje 

naar het strand, etc.

Op zaterdag 19 maart 2016 kreeg Joke  

last van een verstopte shunt, en er werd 

besloten deze te dotteren. Helaas misluk-

te dit, en vanwege haar slechte conditie 

was ze niet meer te redden. Een dag later 

kwam ze hierdoor te overlijden. Een ge-

liefde echtgenote, moeder en schoonmoe-

der is niet meer.

Tijdens de afscheidsdienst werd het le-

vensverhaal van Joke, zoals dat opgete-

kend is door Henk, voorgelezen.

Het bovenstaande stukje is daar een uit-

treksel van, en we mochten het van Henk 

plaatsen ter nagedachtenis aan Joke, iets 

waar we graag gehoor aan hebben gege-

ven. 

Dammy had nog zoveel plannen

Hij wilde nog zoveel doen

Hij kreeg een nieuwe nier

Een nieuw perspectief

Een nieuw leven 

Maar niet hier...

Wij zullen zijn pretoogjes, zijn positivi-

teit en enthousiasme missen.

Namens de familie, zijn zus Anne-Marie van 

Oosten
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Op mijn kalender staat 17 mei rood om-

cirkeld. 

Voor deze dag hebben diverse leden van 

Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond” zich 

ingeschreven voor een zonovergoten va-

kantie in zorghotel Ciudad Patricia in 

Benidorm (Spanje). Door mond-tot-mond-

reclame blijkt dat zeer veel mensen zich 

aangetrokken voelen om dit een keer mee 

te maken. 

We verblijven in Benidorm in zorghotel Ci-

udad Patricia, waar alle faciliteiten voor-

handen zijn, op all-in basis. In dit hotel 

zijn alle medische basisvoorzieningen 

aanwezig. Hemodialyse wordt verzorgd in 

een ziekenhuis in Benidorm. Alles daarom-

heen wordt vanuit het hotel verzorgd, o.a. 

afspraken en taxivervoer.

Op dinsdag 17 mei om 9.15 uur verzame-

len op vliegveld Rotterdam-The Hague air-

port waar we om 11.15 uur vertrokken naar 

Alicante. Voor vertrek kreeg Joop (onze 

voorzitter) nog een vervelend telefoontje 

van Bert. Zijn vriendin was ziek geworden 

en mocht van de huisarts niet vliegen. 

Heel vervelend want hoe meer mensen 

hoe meer vreugd.

Op Alicante aangekomen stonden de men-

sen van het zorghotel ons op te wach-

ten en werden we met twee busjes naar 

Benidorm gebracht. Daar aangekomen 

werden we welkom geheten met een bit-

tergarnituurtje en een welkomstdrankje. 

Tijdens deze vakantie luidt de leus ‘alles 

kan en alles mag’. 

Op woensdagmorgen bezochten diverse 

mensen de markt in Benidorm die gigan-

tisch groot is. ’s Middags hadden we een 

flamenco-optreden op het dakterras met 

drie schitterende danseressen. Aan het 

eind verzochten de dames met hen een 

dansje te wagen waar gretig gebruik van 

werd gemaakt. Om 19.00 uur wordt de dag 

afgesloten met gezamenlijk paella eten 

met een gezellig glaasje sangria. Dit al-

les perfect gemaakt door onze huiskok 

Wamelo.

Op donderdag was er een bezoek aan het 

centrum van Benidorm. Voor degenen die 

wat anders wilden was ruimte genoeg zo-

als een boulevardje pikken, lekker op een 

terrasje zitten of zonnen op het strand.

Vrijdag: wandelen langs het Levante 

strand. ’s Avonds overheerlijke tapas eten 

in een orginele tapasbar. 

Echt ingericht voor Spanjaarden, want als 

Hollanders zaten we wel een beetje krap.

Op vakantie 
met Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond” in mei 2016

30
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Zaterdag: een dag met voor iedereen wat 

wils. Een beetje lopen, wat zonnen en niet 

te vergeten winkelen, o.a. schoenen ko-

pen of een nieuwe koffer aanschaffen.

Zondag de mogelijkheid tot kerkbezoek 

om 10.00 uur, en eventueel daarna naar de 

markt, koffie drinken bij het hoofdgebouw 

maar ook een bezoek aan het strand en ’s 

middags flaneren over de boulevard.

Maandag na de dialysesessie in het zie-

kenhuis lekker wandelen langs het Po-

niente strand, gezellig op een terrasjes 

zitten en ’s avonds een heerlijke barbecue 

op het dakterras, verzorgd door onze kok 

Wamelo.

leiding in Frankrijk was gaan staken.

Al met al hadden we weer van een schitte-

rende vakantie genoten, zonder regen en 

gemiddeld 24 graden.

Mocht u na het lezen van dit reisverslag 

geïnteresseerd zijn dan kunt u het best 

even contact leggen met onze voorzitter 

Joop den Breems, telefoon 06-18243606, 

e-mail: voorzitter@npvr.nl.   

Joop, namens alle deelnemers: Anna, Jan 

S., Toos, Nische, Jan W., Maartje, Anne-

lies, Jan B., Corrie, Aad en Goof: hartelijk 

dank voor je inzet!

Goof

Dinsdag een rit door de bergen naar Qua-

delest, een toeristisch dorpje, hoog in de 

bergen met schitterende vergezichten, 

leuke winkeltjes en fijne terrasjes. Zo is 

er een gevangenis van ongeveer 300 jaar 

oud die een beetje kan tippen aan de ver-

gane glorie van Belgische gevangenissen. 

Ook is er een wasplaats waar de toen aan-

wezige vrouwelijke bevolking de was met 

de hand deed. Het fungeerde tevens als 

een sociaal ontmoetingscentrum waar alle 

roddels tot in de treuren werden bespro-

ken. Op de terugweg deden we nog een 

wijnverkooppunt aan waar ook natuurpro-

ducten verkocht werden. Hier moesten we 

natuurlijk allerlei soorten wijn proeven en 

wat natuurproducten bekijken, o.a. kale-

bassen.

Woensdag onze laatste dag in Benidorm. 

’s Morgens de hemodialysepatiënten naar 

het ziekenhuis om zo’n drie tot vier uur 

te dialyseren. Na de lunch gingen we met 

twee taxi’s naar Albir, een schitterend 

dorpje met een mooie boulevard, mooi 

blauw water en een schitterend verge-

zicht. Alleen jammer dat er een kiezel-

strand lag. Halverwege hadden Joop en ik 

een strategisch terrasje uitgezocht. Hier 

moest iedereen langs komen zodat het 

verzamelen geen probleem zou zijn. Toen 

een ieder gearriveerd was, haalde het ho-

telbusje ons weer op.

Donderdag, de dag van  vertrek, zorgde 

het hotel voor koffie met wat lekkers. Om 

13.00 uur werd nog een lichte lunch ge-

serveerd, waarna we naar het vliegveld 

in Alicante vertrokken. Helaas hadden we 

een halfuur vertraging omdat de verkeers-

31
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Elyse klinieken voor nierzorg is een 
relatief jonge organisatie met vier 
vestigingen in Nederland, die zich, 
naast de medische kant, vooral 
richt op het menselijke aspect van 
zorg verlenen. De drijfveer is nier-
zorg minder belastend maken voor 
nierpatiënten. 
Elyse biedt deze zorg aan, in sa-
menwerking met medische part-
ners in de regio. 
In oktober a.s. opent Elyse een kli-
niek in Gorinchem en brengt daar-
mee de dialysezorg dichter bij huis 
voor patiënten in die regio. 

Myriam Zeelen is zorgmanager bij Elyse 

en nauw betrokken bij de nieuwe kliniek. 

Voor de opening moet ze samen met colle-

ga’s veel organiseren. “Een nieuwe kliniek 

biedt de kans om alles met aandacht aan 

te pakken”, zegt ze. “We willen meteen 

goed van start gaan. Bij Elyse gaat het om 

kwalitatieve medische zorg én een goed 

gevoel. Daarom zorgen we ervoor dat pa-

tiënten zich bij ons thuis voelen en komen 

we tegemoet aan hun wensen, waardoor 

we bijdragen aan hun welzijn. In onze kli-

nieken leveren vrijwilligers en mantelzor-

gers ook een belangrijke bijdrage aan de 

huiselijke sfeer en persoonlijke aandacht.” 

Intrinsieke motivatie
Elyse werkt met zelforganiserende zorg-

teams, bestaande uit een nefroloog, di-

alyseverpleegkundigen, een maatschap-

pelijk werker en een diëtist. Het team 

voor Gorinchem staat al klaar en de di-

alyseverpleegkundigen worden vanaf au-

gustus reeds ingewerkt in de kliniek in 

Woerden. Myriam is enthousiast over de 

verpleegkundigen die ze samen met col-

lega Jolanda Vonhof van personeelszaken 

selecteerde. “Bij het zoeken naar dialyse-

verpleegkundigen hebben we gekeken of 

ze binnen onze manier van werken passen 

en zich verbonden voelen met patiënten. 

De intrinsieke motivatie is cruciaal en die 

is duidelijk aanwezig bij deze leuke, erva-

ren en ambitieuze mensen. We verwachten 

dat onze patiënten ook blij met hen zijn.” 

Patiënt centraal
Peter Steijger is één van de nieuwe dia-

lyseverpleegkundigen. Hij werkt in het 

Albert Schweitzer ziekenhuis en zal daar-

naast enkele dagen per week werkzaam 

zijn voor Elyse. “Door de kleinschalige 

setting organiseren we als team zelf de 

activiteiten rondom de dialyse. Daarbij 

staat de patiënt vanzelfsprekend centraal. 

Huiselijk, prettig, dichter bij de patiënt. 

Bij het ontwerp van het pand is de patiënt 

centraal gezet. De dialysestoelen staan 

Nieuwe Elyse kliniek in Gorinchem voor patiënten in de regio
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Nieuwe Elyse kliniek in Gorinchem voor patiënten in de regio
flexibel in de ruimte. Patiënten kiezen 

zelf of ze door de grote ramen naar buiten 

willen kijken of niet. 

Ik ben ontzettend gemotiveerd om in ok-

tober de eerste patiënten te mogen ont-

vangen.”

Nierpatiënten uit Gorinchem en omstre-

ken hoeven minder ver te reizen om hun 

behandelingen te ondergaan.”

Samenwerkingsverband
De kliniek in Gorinchem is een samenwer-

kingsverband met het Albert Schweitzer 

ziekenhuis in Dordrecht en het Beatrix-

ziekenhuis in Gorinchem. De kliniek ligt 

om de hoek bij het Beatrixziekenhuis. Bij 

calamiteiten kan snel en efficiënt een be-

roep worden gedaan op aanvullende nood-

zakelijke zorg. 

Nierzorg in de regio
Nefroloog Mario Korte is vanuit het Albert 

Schweitzer ziekenhuis verbonden aan de 

Elysekliniek in Gorinchem. “Het mense-

lijke aspect is de voornaamste insteek van 

Elyse Gorinchem. Ik denk dat alle centra 

zo goed mogelijk voor hun patiënten zor-

gen. Ik ben ervan overtuigd dat we dat in 

het Albert Schweitzer ziekenhuis ook heel 

goed doen, dat blijkt uit de waardering 

van de patiënten. Elyse biedt wat patiën-

ten nodig hebben die meer behoefte heb-

ben aan een kleinschaliger omgeving. Dat 

is wat we in Gorinchem aanbieden. 

In het huidige aanbod van dialyse in het 

ziekenhuis en thuis, vormt dit concept 

een tussenoplossing. Het doel blijft uit-

eindelijk om dialyse te bieden die van een 

hoge kwaliteit is, daarin zijn alle centra 

gelijk. Elyse onderscheidt zich in patiënt-

vriendelijkheid. Het idee erachter is dat, 

als je toch moet dialyseren, je dat dan 

doet in een omgeving die fijn aanvoelt. 

Wij denken dat de manier waarop het ge-

bouw is vormgegeven daaraan bijdraagt. 

In alle discussies rondom de bouw gingen 

we er steeds vanuit dat er een eettafel 

in de dialysezaal moest komen. Zo’n ta-

fel straalt gezelligheid uit, een plek waar 

mensen een krantje lezen, ervaringen uit-

wisselen of gewoon even uitrusten. Uiter-

aard is het voor de mensen die uit de regio 

komen ook heel fijn dat ze een korte reis-

tijd hebben. Ik zie ernaar uit en ben be-

nieuwd hoe we in dit centrum, samen met 

de patiënt, de zorg zo kunnen vormgeven 

dat we kunnen voldoen aan hun wensen 

en tegelijk kunnen inspelen op verande-

ringen in de zorg.”

Bent u geïnteresseerd in de Elyse kliniek 

in Gorinchem? Via 088-6337600 kunt u 

contact met ons opnemen, of via 

www.elyseklinieken.nl

Rion van Besouw, Elyseklinieken
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Op de dialyseafdeling in het Eras-
mus MC vinden we mevrouw Wallé. 
Tijdens de boottocht van septem-
ber 2015 had zij bij de enquête 
aangegeven dat zij haar verhaal 
voor Levenslijn wilde vertellen. 
Wij maakten dus een afspraak met 
haar voor een gesprek terwijl ze 
aan de machine lag.
We treffen een opgewekte dame 
aan die ons vrolijk begroet. 

Mevrouw Yvette Wallé
Interview met:

Haar verhaal
Mevr. Wallé is geboren en getogen op 

Curaçao. Zij kreeg zes kinderen, waarvan 

de jongste twee een tweeling vormen. Zij 

werkte daar hard om de kost voor zichzelf 

en haar kinderen te verdienen  terwijl haar 

moeder voor de kinderen zorgde. Dat was 

oma wel toevertrouwd. Mevrouw Wallé is 

zelf ook bij háár grootmoeder opgegroeid. 

Ze werkte zeven dagen per week als kok-

kin in een restaurant en was daar erg 

succesvol in. Tijdens ons gesprek hadden 

we het over diverse heerlijke gerechten, 

waarover ze zo smakelijk vertelt dat het 

water je, alleen al bij het beluisteren, in 

de mond loopt. 

Het ging lang goed, totdat oma overleed. 

Hoe moest het nu verder met de kinderen?

Een oppas vond ze niet zo goed voor haar 

kinderen, want een goede opvoeding is 

heel belangrijk. Haar zus, die in Neder-

land woont, kwam naar Curaçao. Zij stelde 

voor om de kinderen mee naar Nederland 

te nemen. Zelf heeft ze geen kinderen en 

ze wilde graag voor die van haar zuster 

zorgen. Dat gebeurde, en mevrouw Wallé 

bleef voorlopig op Curaçao om voor de no-

dige financiën te zorgen. 

Om een lang verhaal kort te maken: op een 

gegeven moment kwam zij ook naar Ne-

derland en vond werk in de schoonmaak, 

totdat ze ongeveer tien jaar geleden ziek 

werd. 

Tijdens het werk in een bedrijf in de Bot-

lek viel ze op een gegeven moment flauw, 

grote schrik natuurlijk. Gelukkig was er 

een verpleegkundige aanwezig die een 

ambulance belde, waarmee ze naar het 

ziekenhuis in Spijkenisse werd gebracht. 

Het bleek dat haar bloeddruk torenhoog 

was. Medicijnen hielpen niet en ze werd 

doorverwezen naar het Erasmus MC.

Na een paar maanden bleek haar nierfunc-

tie heel slecht te zijn, ze moest aan de 

dialyse. 

Ze kreeg voorlichting over de diverse vor-

men van dialyse, werd rondgeleid over de 

afdeling en ze koos voor buikspoeling. 

Toen dat niet meer ging, na viereneenhalf 

jaar, moest ze overgaan op hemodialyse. 

Dat doet ze nu al vijfeneenhalf jaar in het 

Erasmus MC. 

Ze heeft geleerd om zichzelf aan te prik-

ken en dat gaat prima. Mevrouw Wallé 

vindt het heel fijn om bij de dialyse steeds 

dezelfde mensen tegen te komen. Samen 

met haar kamergenoten hebben ze hele 

prettige gesprekken. Ze fantaseren bij-

voorbeeld over gaan stappen in het week-

end.

Ze vindt wel dat de dialyse heel vermoei-

end is voor haar. Ze slaapt veel tijdens de 

behandeling, en als ze weer thuis komt 

gaat ze ook nog anderhalf uur rusten.

Haar kinderen wonen niet echt in de 

buurt, maar ze hebben wel heel goed con-

tact met elkaar. Toen we haar spraken was 

het bijna Moederdag. Ze verwachtte haar 

kinderen en kleinkinderen op bezoek en ze 

was al naar de kapper geweest, want ja, ze 

wil er wel goed uitzien!

Ze vertelt ons dat ze helaas niet meer voor 

een grote groep kan koken want dat deed 

ze altijd heel graag. Het was op Curaçao 

ook haar werk. Het is een genoegen om 

naar haar verhalen over eten te luisteren. 

Heerlijk!

Helaas komt ze niet in aanmerking voor 

transplantatie. Haar aderen zijn teveel 

verkalkt. 

Ze heeft al eens aan de dokter gevraagd 

of er geen calgontabletten voor haar 

aderen uitgevonden konden worden. Dat 

helpt bij kalkaanslag in de wasmachine 

immers ook?

Tja, als dat zou kunnen...

Optimistisch en vrolijk

Mevrouw Wallé heeft een paar tips voor 

medepatiënten:

• Zoek en deel informatie

• Praat over je ziekte

• Blijf zoveel mogelijk dingen doen 

• Maak een feest van je leven

• Zorg dat je haar goed zit

• Blijf vechten

• Maak er wat van voor zover het in je 

 mogelijkheden ligt

• Je tijd is kostbaar

Met deze tips nemen we afscheid van 

haar. We zullen deze tips zelf ook ter har-

te nemen!

Eerst nemen we nog een paar foto’s om bij 

haar verhaal te plaatsen.

We beloven haar om nog een keer terug te 

komen met de tekst voor het artikel om 

het door haar te laten goedkeuren. Dat 

doen we immers altijd na een interview 

voordat het geplaatst wordt. Het was een 

genoegen om met haar te praten en naar 

haar verhalen te luisteren.

Thea Meijer en Els van Dijk
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Op 28 mei jl. vond, onder een flinke op-

komst, de jaarlijkse ledenvergadering van 

Nierpatiëntenvereniging Rijnmond plaats.

Allereerst feliciteerde voorzitter Joop den 

Breems Tineke van der Kamp, die op die 

dag haar zeventigste verjaardag vierde.

Vervolgens opende hij de vergadering 

door te memoreren dat de vereniging dit 

jaar 15 jaar zal bestaan, en wel op 8 sep-

tember. 

De eerste ledenvergadering werd gehou-

den op 8 september 2001, waarbij er 15 

leden aanwezig waren van de 60 die de 

vereniging toen telde...

Ter gelegenheid van het 15-jarig lustrum 

werd door mevrouw Agnes Maas een mooi 

boeket bloemen aan de vereniging ge-

schonken als blijk van waardering, wat 

door het bestuur erg gewaardeerd werd.

Vervolgens waren we een minuut stil om 

degenen te gedenken die ons in het afge-

lopen jaar ontvallen zijn. 

Daarna werd de agenda afgewerkt. 

•	 Allereerst stelde het bestuur voor de 

contributie in 2017 te verhogen naar 

EUR. 30,- en voor een familielidmaat-

schap naar EUR. 45,-. De vergadering 

kon hiermee akkoord gaan.

•	 Vervolgens kon Joop meedelen dat de 

subsidie van de Nierstichting naar alle 

waarschijnlijkheid op peil zou blijven.

•	 Daarna was het verslag van de leden-

vergadering van 2015 aan de beurt, 

hetgeen daarna werd goedgekeurd. 

•	 Voor wat betreft de bestuurssamenstel-

ling waren Joop den Breems en Dora de 

Lange aftredend en herkiesbaar, en zij 

werden beiden weer benoemd voor een 

nieuwe termijn.

•	 Naar aanleiding van het jaarverslag van 

2015 werd nog opgemerkt, dat de Nier-

dialogen, zoals die regelmatig in het 

Maasstad Ziekenhuis gehouden worden, 

het waard zijn om bezocht te worden.

•	 Vervolgens werden enkele data ge-

noemd van diverse bijeenkomsten:

- 10 september: patiëntenuitje, vaar-

tocht naar Heusden; 

- 5 november themadag; 

- 26 november kookworkshop.

•	 Verder deed Joop een oproep aan alle 

dialysepatiënten die klachten hadden 

over het zittend ziekenvervoer door 

Achmea, om die te melden bij de ver-

eniging. 

•	 Regelmatig heeft onze vereniging con-

tact en overleg met verzekeraars over 

dit soort aangelegenheden.

•	 Vanuit de vergadering kwam een vraag 

over het oudejaarspresentje, de al ver-

schillende jaren uitgereikte agenda. 

Door middel van stemmen gaf een 

groot deel van de leden aan dat men 

al via smartphones beschikt over een 

agendafunctie. 

•	 Lid Peter Hamerslag suggereerde nog 

dat het geld voor het presentje beter 

gebruikt zou kunnen worden om de 

kosten van het patiëntenuitje te ver-

lagen.

•	 Het bestuur zegde toe zich te beraden 

over dit onderwerp.

•	 Ook over de vakantiereizen zoals die 

door onze vereniging worden georga-

niseerd kwamen enkele vragen binnen: 

- Is het zo dat alle leden eigenlijk 

er aan bijdragen dat de reiskosten 

voor de deelnemers zo laag moge-

lijk blijven? Het antwoord luidde dat 

er eenmalig een bedrag door reis-

organisatie Corendon was gestort.  

- Is er verschil tussen de deelname-

prijs van een dialysepatiënt en diens 

partner? Antwoord: nee, dat is er niet. 

- Mag er een hond mee op reis? Ant-

woord: dit is een vrij complexe vraag, 

omdat je te maken hebt met regels die 

gehanteerd worden door het zorghotel, 

de vliegmaatschappij en het vakantie-

land.

•	 Kascontrole: zoals al enkele jaren ge-

bruikelijk is, heeft Jan van der Nol ook 

ditmaal de kas gecontroleerd en in orde 

bevonden.

•	 Er is een oproep van het EMC ontvan-

gen waarin leden worden uitgenodigd 

voor deelname aan een focusgroep op 8 

juni. Aanmelden bij het bestuur.

•	 Rondvraag: 

- Kunnen de patiënten van het nieuwe 

dialysecentrum in Gorinchem zich bij 

onze vereniging aansluiten? Ja, dat 

kan. 

- Vanuit de vergadering werd er een 

suggestie gedaan om in plaats van 

een agenda als oudejaarsattentie, dit 

jaar keukenkruiden te geven, omdat 

veel mensen daarover erg enthousiast 

zijn. Ook over dit onderwerp zal het 

bestuur zich beraden. 

•	 Omdat bestuurslid Alberdien Zouten-

dijk deze middag moet dialyseren, 

wordt besloten het door mevrouw Maas 

geschonken boeket bloemen aan Alber-

dien te geven.

•	 Tot slot bedankt Joop een ieder voor 

zijn/haar aanwezigheid en inbreng, en 

nodigt alle aanwezigen uit voor de bor-

rel en het daarop aansluitende buffet.

Jan Zoutendijk

Verslag ledenvergadering
28 mei 2016
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Uitgeperst
Amerikaanse draag-
bare kunstnier kampt
(alleen nog) met 
technische onvolko-
menheden 

Door Merel Derksen

Oorsprong antistoffen maakt veel verschil bij transplantatie
Door Merel Dercksen

Nierpatiënten met veel antistoffen zijn lastiger te transplanteren dan patiënten zonder. Volgens onderzoe-kers van de University of Wisconsin (VS) maakt het voor het vervolg uit op wat voor manier de patiënt aan die antistoffen gekomen is. Zijn ze het gevolg van een eerdere transplantatie, dan verkorten ze de levensduur van de transplantaatnier sterker dan wanneer de patiënt ze aangemaakt heeft als reactie op een zwangerschap of bloed-transfusie.

Getransplanteerde nierpatiënten kun-nen antilichamen aanmaken tegen de donornier, beter gezegd tegen eiwit-ten die zich bevinden op de cellen van het donororgaan. Dit kan leiden tot afstoting, en bemoeilijkt een volgende transplantatie. Een volgende nier van een donor die dezelfde eiwitstructuur op zijn cellen heeft, zal direct een reactie oproepen. Maar transplantatie is niet de enige manier waarop het immuunysteem deze antilichamen kan vormen. Ook bij een bloedtransfusie of tijdens een zwangerschap komt het afweersysteem in aanraking met cellen van anderen, waarna de vorming van antilichamen plaats kan vinden.
Sommige mensen zijn zo hoog geïmmuni-seerd, of gesensibiliseerd, dat zij tegen 

98% van de bevolking een reactie zullen hebben. Amerikaanse onderzoekers heb-ben een studie gedaan naar deze patiën-ten. Waar zij specifiek in geïnteresseerd waren: maakt het uit hoe de patiënt aan die antilichamen gekomen is, voor de invloed die de hoge immunisatie heeft op de levensduur van de getransplanteerde nier?
Ze hebben hiervoor gekeken naar alle pa-tiënten in de Verenigde Staten die tussen 1997 en 2014 een nieuwe nier hebben gekregen, en hier degenen die zeer hoog geïmmuniseerd waren uitgehaald. Deze patiënten hebben ze ingedeeld naar de bron van de immunisatie: een eerdere transplantatie, een bloedtransfusie of een zwangerschap. 

Uit deze gegevens blijkt dat de overle-ving van de donornieren bij hoog gesen-sibiliseerde patiënten na tien jaar lager is dan bij patiënten die voorafgaand aan de transplantatie nog geen antistoffen hadden aangemaakt. Maar iets anders wat de onderzoekers zagen is opvallen-der: heel veel antistoffen als gevolg van een bloedtransfusie of een zwangerschap verhoogt het risico op verlies van de donornier weliswaar, maar als die antili-chamen het gevolg zijn van een eerdere transplantatie is dat risico vele malen sterker verhoogd.

Bron: Niernieuws - Nephrology Dialysis Transplantation

Katheter voor vaattoegang
De Amerikaanse kunstnier, de WAK 

(Wearable Artificial Kidney), wordt op 

het lichaam aangesloten via een kathe-

ter. Dat betekent dat aan dit onderzoek 

alleen patiënten mee konden doen die 

een permanente katheter hadden. In de 

Verenigde Staten zijn die ruimschoots 

aanwezig, maar in Nederland krijgen de 

meeste hemodialysepatiënten een shunt. 

Zo’n shunt geeft volgens Gura een veel 

groter risico op infecties bij permanent 

gebruik.

Diverse problemen
Bij een van de patiënten begon het bloed 

in de lijnen te stollen na een wandelin-

getje. Bij een ander kleurde het dialysaat 

roze. Hoewel er in dat laatste geval 

geen tekenen waren van de afbraak van 

bloed (hemolyse), is het experiment bij 

deze twee deelnemers toch gestopt. De 

andere vijf hebben het afgemaakt. Toen 

bleek wel dat er steeds meer technische 

problemen optraden, zoals een overmaat 

aan kooldioxide die het afvoersysteem 

niet aankon, kinken in de lijnen en een 

niet stabiele pompfunctie die tot gevolg 

had dat de flow fluctueerde. Het ontwerp 

van het apparaat zal in dit opzicht eerst 

verfijnd of vernieuwd moeten worden, 

voordat langere studies kunnen plaats-

vinden.

Langere termijn onduidelijk 
De prestaties van het apparaat waren 

heel behoorlijk: voldoende onttrekking 

Dr. Victor Gura helpt mede-onderzoeker 

John Kundzins in een niet aangesloten 

versie van de WAK, september 2014. 

Foto: Newsbeat, Washington University

Afgelopen najaar schreven we over 
de draagbare kunstnier die in de 
Verenigde Staten wordt ontwikkeld. 
Toen hadden we maar beperkte gege-
vens beschikbaar. Op basis van het 
destijds bekendgemaakte onderzoek 
is nu een wetenschappelijk artikel 
verschenen. De kunstnier lijkt te 
werken, al zijn er nog wat technische 
problemen.

Zware gordel
Het draagbare dialyseapparaat van Victor 

Gura en zijn collega’s bestaat uit een 

gordel vol apparatuur. Om het bloed te 

zuiveren maakt deze constructie gebruik 

van absorptie, wat ook aan de basis ligt 

van het apparaat dat de Nederlandse 

Nierstichting en haar partners ontwik-

kelen. Omdat afvalstoffen geabsorbeerd 

worden (zoals Norit dat doet), is er maar 

weinig spoelvloeistof nodig die boven-

dien hergebruikt wordt. De kunstnier van 

Gura is 24 uur door zeven Amerikaanse 

patiënten getest. Het apparaat wordt 

ontwikkeld om zeven dagen in de week, 

24 uur per dag mee te spoelen.
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van vocht, en de meeste afvalstoffen 

werden ook voldoende uitgescheiden. 

Wel steeg het fosfaat bij een deel van 

de patiënten in de loop van de dag en 

werd bèta-2-microglobuline te weinig 

verwijderd. Dit laatste is een wat groter 

molecuul. Het is nu niet duidelijk wat de 

gevolgen van deze twee vaststellingen 

zijn: neemt de concentratie van beide 

stoffen in het lichaam verder toe als er 

langer met de WAK gedialyseerd wordt, 

of stabiliseert die? Dat geldt natuurlijk 

net zo goed voor de stoffen die nu wel 

goed verwijderd werden: lukt dat ook 

op een langere termijn?

Vrij bewegen tijdens dialyse
De deelnemende patiënten hoefden 

zich niet aan een dieet te houden of 

fosfaatbinders te gebruiken. Na een 

dag kun je alleen nog niet goed zeg-

gen wat voor effect dat heeft. Maar 

voor deze ene dag waren ze er blij 

mee. Ook konden bijna alle patiënten 

lopen met het apparaat, al ging dat 

niet heel soepel. Het zorgt er wel 

voor dat de deelnemende patiënten 

positiever zijn over de gordeldialyse 

dan over standaard hemodialyse 

in een centrum, waar ze helemaal 

niet hun stoel uit kunnen. In het 

filmpje, waarvan u de link ernaartoe 

hieronder aantreft, vertelt een pa-

tiënt over de draagbare kunstnier: 

hij noemt hem ‘heavy and cumber-

some’ maar is er wel blij mee.

http://www.nephrologynews.

com/1st-u-s-patient-discusses-

wearable-artificial-kidney-trial

Hoopvolle resultaten
De onderzoekers zijn ervan

overtuigd dat het mogelijk is om

alle technische problemen te 

overwinnen en een echte draag-

bare kunstnier te maken. Daar hoort 

ook bij dat ze gaan bekijken of er in de 

absorptie-unit een materiaal kan komen 

dat ureum opneemt. Dan hoeft het ureum 

niet meer afgebroken te worden en ont-

staat er minder kooldioxide.

Bron: Niernieuws - JCI Insight

Volgens Amerikaanse onderzoekers heeft het verwijderen van de eigen nieren bij getransplanteerde patiënten met erfelijke cystenieren geen nadelig effect op de overlevingskansen van de patiënt of zijn nieuwe nier. De manier van opereren maakt ook niet uit. Wel lijkt het erop, dat er minder compli-caties optreden wanneer de verwijde-ringsoperatie uitgevoerd wordt nadat een patiënt getransplanteerd is.

Als mensen met cystenieren (ADPKD) ge-transplanteerd worden, worden hun eigen nieren nogal eens verwijderd. Bijvoor-beeld omdat die veel te groot geworden zijn, of vanwege terugkerende infec-ties in de cystes. Maar of dat verwijde-ren echt nodig is, en zo ja, wat dan het beste moment is, daarover verschillen de meningen. Amerikaanse wetenschappers veronderstelden dat het verwijderen van de eigen nieren nadat een patiënt ge-transplanteerd is, geen nadelige gevolgen heeft voor patiënt en transplantaat. 

Ze hebben dit onderzocht door 470 pati-enten met cystenieren die een trans-plantatie ondergingen met elkaar te vergelijken. Bij ongeveer een kwart van hen werden de eigen nieren verwijderd: in ruim twee derde van de gevallen na de transplan-tatie, en bij de rest ervoor.

Het verwijderen van de nieren kan op verschillende manieren. Bij de patiënten die aan dit onderzoek deelnamen blijkt dat het, wanneer de verwijdering voor de transplanta-tie plaatsvond, meestal met een open operatie gebeurde. Bij het overgrote deel van de patiënten die al getransplan-

Eigen nieren kunnen veilig verwijderd wordenbij getransplanteerde cystenierpatiënten
teerd waren, werd daarentegen gekozen voor een laparoscopische operatie. Com-plicaties kwamen minder vaak voor bij patiënten die na hun transplantatie een nierverwijdering ondergingen, maar dat lijkt niets te maken te hebben met de ma-nier van opereren. Maken de onderzoekers namelijk onderscheid naar de operatie-methode, dan treden er in beide groepen (open versus laparoscopisch) even vaak complicaties op.

Geen van beide momenten van verwijde-ring lijkt invloed te hebben op de patiënt: in beide groepen was de overleving van de patiënten en die van de donornieren ver-gelijkbaar met die in de groep patiënten die hun eigen nieren hadden gehouden.

Bron: Niernieuws - Transplantation Direct
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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
 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

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
 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 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




