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Voor het adverteren in het informatiebulletin van Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond” kunt u contact opnemen met de heer Joop den Breems.
U kunt hem bereiken via e-mail: info@npvr.nl, of telefonisch via 0181-614758. Formaten tot A4 behoren tot de mogelijkheden, van zwart/wit tot full colour.
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Redactiepraat
Ik begin deze bijdrage maar met u onze
excuses aan te bieden.
Excuses voor het feit dat het laatste nummer van vorig jaar er wel een beetje ongezellig uitzag, zonder kerstversierinkjes en
dergelijke, want daar laten we de drukker
altijd voor zorgen bij het laatste nummer
van een jaar.
Vanwege de wisseling van drukker aan
het begin van 2015 hebben we niet in de
gaten gehad dat we onze nieuwe drukker
hadden moeten vragen het nummer wat
‘feestelijk aan te kleden’.
Maar: we hopen dat toch een klein beetje
goed te maken door in dit blad een serie
foto’s te laten zien van dialyseafdelingen
waar artsen en verpleegkundigen muziek maken, hetzij door zang, hetzij door
instrumentaal optreden.
Dat gebeurde onder meer in het Erasmus
MC, in het Maasstad Ziekenhuis en in
het Spijkenisse Medisch Centrum, en het
is voor de mensen die zich op de foto’s
terugzien leuk om even terug te blikken.
In deze aflevering van Levenslijn besteden we verder op verschillende manieren
aandacht aan donatie en transplantatie,
niet alleen door artikelen die door onze
redacteuren geschreven zijn, maar ook
door bijvoorbeeld overname van een
tweetal artikelen uit andere bladen.
Alle artikelen over dat onderwerp worden
weer actueel, omdat in februari jl. in de
Tweede Kamer een debat gevoerd is over
de manier waarop thans in ons land de
donorregistratie plaatsvindt. Er is daar
toen echter geen beslissing over genomen, dat zal over enkele maanden plaatsvinden.
Ook over het onderwerp ‘fosfaat’ treft u
een tweetal bijdragen aan. Zo werd in oktober vorig jaar in het Albert Schweitzer
ziekenhuis door de diëtisten Ageeth Bos
en Astrid Wils aandacht aan dit onderwerp
besteed om bij de patiënten de kennis van
deze stof te vergroten.

U weet allemaal dat uw lichaam fosfor/
fosfaat nodig heeft om te kunnen functioneren, maar ook dat een teveel aan
fosfaat schadelijk is voor met name nierpatiënten.
Verder treft u in dit nummer het tweede
en derde artikel aan dat onze redacteur
Els van Dijk en Pedro Rosario Lopes Landim gemaakt hebben over het Franciscus
Gasthuis.
Ging het eerste artikel over de organisatie
van het SFG, het tweede en derde artikel
gaan over de dialyseafdeling en over een
verpleegkundige van die afdeling.
Ook belangrijk om te melden: de bank verplicht ons om u, als leden, te berichten
dat onze penningmeester over zal gaan
tot het innen van de contributies. Een
bericht daarover treft u aan op bladzij 43.
Welnu, u weet nu in grote lijnen weer wat
u te wachten staat als u Levenslijn gaat
lezen, en ik hoop dat u dat weer met plezier mag doen!
Een hartelijke groet aan u allen, in
welke omstandigheden u ook verkeert.

Jan Zoutendijk
Eindredacteur
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De kopij voor het volgende nummer van Levenslijn
dient uiterlijk 24 april 2016 bij de redactie te zijn ingeleverd.
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Lente
Ik schreeuw het uit
van blijdschap en geluk.
Ik kijk naar de wereld,
mijn dag kan niet meer stuk.
Laat de zon maar schijnen
met zijn krachtige licht.
Schitterend op het nieuwe groen,
wat een wondermooi gezicht.
De lente breekt weer aan,
Een nieuw tijdperk is geboren.
Weg van het koude duister,
het voelt weer als herboren.
Ik sta met blote voeten
in het natte koude gras,
te genieten van de lente,
het groen en nieuw gewas.
Mijn hoofd is opgeheven,
ik voel de warme zon.
Vol geluk sta ik te denken
aan hoe de lente hier begon.
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Van de bestuurstafel
In een van de vorige ‘Levenslijnen’ heeft
u kennis kunnen maken met onze nieuwe
bestuursleden Joke en Frits.
Het is fijn dat er twee mensen zijn opgestaan die bereid zijn om zich voor onze
vereniging te gaan inspannen. Nieuwe
ideeën en een frisse kijk op een aantal
zaken heeft een organisatie, ook de onze,
nou eenmaal nodig.
En volgens mij hebben ze daar bij het organiseren van de laatste activiteiten al
blijk van gegeven. Ik heb tenminste genoten tijdens de laatste boottocht naar
het mooie stadje van dokter Tinus, en van
de themamiddag waar we niet enkel moesten luisteren maar er ook gewerkt moest
worden.
Ook gaat Joke verder met de kookworkshop. Eigenlijk zou ik daar vorig jaar al
mee stoppen, maar omdat de kok zich terugtrok heb ik m’n koksbuis nog een keer
uit de kast gehaald.
Graag wil ik uw aandacht vragen voor een
tweetal activiteiten in de komende maanden.
Allereerst zal op 10 maart a.s. World Kidney Day (WKD) worden gehouden.
Elk jaar wordt deze dag op de tweede
donderdag van maart, in Nederland sinds
2009, georganiseerd. Dit is een initiatief
van de International Society of Nephrology (ISN) en de Federation of Kidney Foundations. Met WKD willen we iedereen bewust maken van het belang van de nieren.
Door het tijdig ontdekken van chronische
nierziekten kunnen complicaties en sterfgevallen door chronische nier- én hart- en
vaatziekten verminderd worden.
En we willen, evenals in de Donorweek,
het belang van orgaandonatie benadrukken.
Een niertransplantatie is immers nog
steeds de beste oplossing voor nierfalen.
Onze vereniging, NPVR, zorgt op World
Kidney Day al sinds jaar en dag voor een
tractatie op de dialyseafdelingen.
Voor meer info: www.worldkidneyday.org.

en elke twee jaar wordt hier deze gedenkdag georganiseerd.
Getransplanteerden en hun dierbaren, nabestaanden van donoren, donoren die bij
leven gegeven hebben en andere betrokkenen komen bij elkaar voor een middag
terugkijken, eren, vooruitkijken en vieren.
Op 4 juni is de tiende editie van deze bijzondere dag. Als getransplanteerde ben ik
me er van bewust een betere gezondheid
te danken te hebben aan een anonieme
donor.
Tegelijkertijd begrijp ik ook dat mijn geluk parallel loopt aan het verdriet van de
achterblijvers van deze, voor mij, zo gulle
gever.
Geïnspireerd door de ervaringen van een
aantal vertellers, donoren, ontvangers en
nabestaanden, en omlijst door passende
muziek staan we stil bij wat ons bindt.
Deze middag beveel ik van harte bij u aan.
Na het formele deel, waar eren en dat wat
ons bindt centraal staan, is er natuurlijk
voldoende tijd en ruimte om elkaar informeel te ontmoeten onder het genot van
een hapje en een drankje.
www.donormonument.nl
Kleis Willemstein

In de tweede plaats zal op 4 juni a.s. de
TransplantERENdag worden georganiseerd.
Op het plein naast de Grote Kerk in Naarden staat het Nationaal Donor Monument,
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Anonieme donatie
We wilden wel eens iets meer
weten over anonieme donatie, en
daarvoor maakten we een afspraak met Willij Zuidema in het
Erasmus Medisch Centrum. Zij is
o.a. coördinator van het anonieme
nierdonatieprogramma. Zij zegt
zelf: “Als iemand zijn nier anoniem wil doneren, ben ik over het
algemeen het eerste aanspreekpunt”.
Dus we zochten haar op in haar kamer,
ergens in het hoge gebouw van het EMC,
waar we hartelijk werden ontvangen. Willij had al een stapeltje papier voor ons
uitgeprint met heel veel informatie over
anoniem doneren. We nemen hieruit het
een en ander over.
Anonieme of Samaritaanse donatie.
Sinds 2000 worden er anonieme donaties gedaan in het Erasmus MC. Bij een
dergelijke donatie wordt een nier belangeloos afgestaan aan een onbekende. In
het begin was dat er maar een per jaar,
tegenwoordig is dit er een per maand! In
de periode 2000-2014 waren er 106 ano-

nieme donaties, en deze resulteerden in
178 transplantaties.
Een anonieme nierdonatie kan er voor
zorgen dat er vier tot zes transplantaties plaats kunnen vinden. In deze zogenaamde ketentransplantatie doneert een
anonieme donor aan iemand die misschien
wel een donor heeft, maar die de beschikbare nier niet kan ontvangen omdat deze
niet matcht. Deze donor kan dan een nier
afstaan aan een andere ontvanger die ook
niet matcht met de nier van zijn of haar
donor. Zo kan een keten van transplantaties ontstaan.
De laatste nier gaat dan naar iemand op
de wachtlijst. Op de website van het EMC
kunt u meer informatie en schema’s vinden hierover (www.nierdonatie.info)
Vraagbaak
Willij is de vraagbaak voor mensen die
anoniem willen doneren. Zij begeleidt hen
gedurende het traject en geeft voorlichting. Ze bereidt anonieme donoren voor
op wat er gaat komen.
Zij vertelt ons over het vaak eenzame proces dat anoniem doneren is. Soms begrijpt
familie of partner de keuze niet. Ga je dan
toch door? Houd je dan vast aan je eigen
keuzes? Dat zijn vragen die veel anonieme
donoren hebben. Willij raadt mensen altijd aan om familie of partner mee te nemen naar voorlichtingsgesprekken of polibezoeken. Zo kunnen ze kennis maken met
de professionals en weten ze beter waar
ze aan toe zijn.
Willij vindt de keuze voor anonieme donatie een dappere keuze voor doorzetters.
Na het traject kan het soms ‘leeg’ voelen.
De nier is afgestaan, je krijgt te horen of
de nier het doet en daarna is het opeens
klaar. Soms is dat voor donoren moeilijk
en zouden ze net wat meer willen weten
om de donatie goed te kunnen afsluiten.
Er wordt momenteel daarom landelijk onderzoek gedaan naar hoe donoren en patiënten aankijken tegen deze anonimiteit.
Na de donatie
Bij een bijeenkomst van 50 anonieme donoren, die eind 2013 plaatsvond, gaven
alle donoren aan ‘het zo nog een keer te
doen, als ze nog een nier over hadden’. De
operatie had tot weinig problemen geleid
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en iedereen kon gezond verder leven met
maar één nier. De donoren waren het er
over eens dat er meer voorgelicht moet
worden over deze vorm van doneren. Een
plan dat hieruit is voortgekomen is het
oprichten van een stichting om anonieme
donatie onder de aandacht te brengen.
In Engeland bestaat zo’n stichting al. In
Nederland is deze stichting ook opgericht
maar is deze nog bezig om activiteiten te
organiseren.
Donatie via sociale media
Tegenwoordig komt het steeds vaker voor
dat iemand wil doneren aan een nierpatiënt die bekend is van sociale media,
zoals Facebook. Een persoonlijke oproep
van een zieke waarvan je het gezicht ziet,
raakt mensen. Soms komen de mogelijke
ontvanger en donor samen op de tv, vaak
zelfs al als er nog geen enkel onderzoek
is gedaan. De donor meldt zich impulsief
terwijl hij of zij geen idee heeft van wat
er bij komt kijken. Dit draait toch heel
vaak uit op een teleurstelling, omdat de
nier mogelijk niet direct past, of de donor
wordt om medische of psychische redenen
afgekeurd. De ontvanger kan moeilijk te
transplanteren te zijn en dat maakt het
traject niet gemakkelijker.
Willij vertelt dat het opvalt dat bijna geen
enkele donor die wil doneren aan iemand
die hij kent via de media, zich vervolgens
als anonieme donor beschikbaar stelt.
Blijkbaar is de anonimiteit dan toch een
belemmering. Toch is die anonimiteit er
niet voor niets. Bij het opheffen van anonimiteit komt er een hoop kijken. De privacy komt in gevaar, zowel de donor als
de ontvanger wordt niet beschermd tegen
mogelijke dwang of conflict. Het blijft dus
een interessante kwestie hoe we moeten
omgaan met verzoeken om een nier te geven aan een specifiek persoon, zonder dat
er een relatie is tussen die twee.

ligie kan een motivatie zijn, of het kan als
morele verplichting gevoeld worden. Voor
iedereen kan het anders zijn.
Dit succesvolle programma is een samenwerking van een heel team; met speciale
dank aan de coördinatoren, nefrologen en
psychologen.
Stand van zaken
In veel landen wordt alleen gedoneerd aan
familie of naasten, maar in een aantal landen kan ook indirect gedoneerd worden.
Vaak accepteren donorcentra nog geen organen die aangeboden worden via social
media.
In Amerika worden organen geaccepteerd
van donoren na een algemene oproep.
Engeland en Nederland gaan veel verder
hierin. In Nederland mag iedereen vanaf
18 jaar met de juiste motivatie en medische geschiktheid bij leven een nier doneren. De oudste anonieme donor tot nu toe
is 89 jaar en de jongste 22 jaar.
Nederland heeft een donorregister (voor
doneren na overlijden) om te zorgen dat
zoveel mogelijk mensen kunnen worden
geholpen. Er wordt gepleit voor goede
wet- en regelgeving, bijvoorbeeld zoals
in België waar iedereen automatisch donor is, tenzij de persoon zelf aangeeft dat
niet te willen.
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Patiënten met een ernstige ziekte kunnen
soms toch een nier afstaan. Het Erasmus
Medisch Centrum heeft zo vijf anonieme
donoren onderzocht. Het waren mensen
met verschillende achtergronden. Onderzoek wees uit dat donatie geen gevolg had
voor hun gesteldheid.
Ze wilden graag doneren omdat ze het
konden doen en omdat ze iets terug wilden doen. Na de ingreep merkten ze geen
noemenswaardige gevolgen.
De donoren zijn inmiddels aan hun ernstige ziekte overleden, maar niet als gevolg
van het afstaan van hun nier.
Een uitgebreid verslag hierover is te lezen
op www.transplantjournaal.com.
Hier kunt u ook een uitgebreid artikel vinden over doneren via Social Media 2015.
Foto
Na afloop van het gesprek maken we natuurlijk nog een mooie foto van Willij in
het trappenhuis, met op de achtergrond
de skyline van Rotterdam. Zo kunt u zien
wie we gesproken hebben...
We danken haar hartelijk voor de medewerking aan dit artikel en we hopen dat ze
het eens is met de samenvatting van alle
informatie die ze aan ons gegeven heeft.
Verderop in dit blad vindt u de ervaringsverhalen en de motivatie van twee anonieme donoren.
Thea Meijer en Els van Dijk

Motivaties om anoniem te doneren
Mensen kunnen om heel verschillende redenen besluiten om anoniem een nier af
te staan. Soms zijn mensen al bloeddonor,
doen ze vrijwilligerswerk, hebben ze een
nierpatiënt in de omgeving of horen ze
verhalen in de media over orgaantekorten
met lange wachtlijsten als gevolg. Ook re-
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Cross-over transplantatie
Sinds april 2002 werkt Marry de Klerk bij de afdeling niertransplantatie. In 2003 raakte zij betrokken bij de voorbereidingen voor het Nederlandse
donorruilprogramma voor niertransplantatie.
In de afgelopen jaren heeft Marry dit donorruilprogramma internationaal onder de aandacht
gebracht. Voor transplantatiecentra in Canada,
Australië, Londen en Parijs was dit een reden om
haar uit te nodigen voor aanvullende informatie,
met het doel om een dergelijk programma in het
eigen land op te starten.
Als een donor-ontvanger koppel niet matcht met elkaar vanwege een niet-passende bloedgroep of een kruisproef die niet
goed is, kan de donor niet rechtstreeks doneren aan zijn ontvanger. Gelukkig is er dan nog een mogelijkheid: deelnemen
aan het landelijke cross-over programma. In dit programma
wordt met behulp van een computer gezocht naar een ander
koppel dat ook geen goede match heeft met elkaar. Mogelijk
kan er dan kruiselings wel een goede match tot stand komen.
Om hier meer over te weten te komen maakten we een afspraak met Marry de Klerk die in het Erasmus MC de coördinator is van dit programma. Zij is dus precies degene die we
moeten hebben.
Op een regenachtige middag togen we naar Rotterdam om
haar te interviewen. Op de vierde etage van gebouw H-midden vonden we haar in haar kamer waar we hartelijk werden
ontvangen.
Geschiedenis
Marry vertelt ons dat in 2003 de voorbereiding is gestart voor
het opzetten van een landelijk programma voor gepaarde donorruil, de zgn. cross-over transplantatie. In januari 2004 is
dit vervolgens van start gegaan. Acht academische ziekenhuizen doen hieraan mee, en Marry werd de landelijk coördinator.
Er is een goed contact tussen de acht transplantatiecentra.
In elf jaar tijd, van 2004-2014 hebben 685 paren aan het programma meegedaan. Ongeveer 260 patiënten hebben via dit
programma een nier gekregen (38%), 1 op de 8 is uitgevallen
en een aantal wacht nog.
Door anonieme donoren toe te voegen aan dit programma zijn
er meer mogelijkheden om tot een match te komen. Hier kunt
u over lezen in het artikel over anonieme donatie, elders in
dit blad.
Onderzoek naar de ideeën van donoren en ontvangers over
anonimiteit
In 2003 begon Marry haar werkzaamheden op de afdeling
niertransplantatie in het EMC.
Ze raakte betrokken bij de voorbereidingen voor het Nederlandse donorruilprogramma.

8

Een van de voorwaarden in het programma was de anonimiteit.
Ze merkte dat hier vooral over gesproken werd vanuit medischtechnisch oogpunt, maar Marry wilde ook weten wat de mensen zelf
ervan vonden. Ze heeft veertien koppels geïnterviewd. De belangrijkste vraag was of de mensen wilden weten aan wie of van wie ze
de nier gegeven of ontvangen hadden. Ook werd gevraagd of ze de
resultaten wilden weten van hun gedoneerde nier.
In 2007 heeft ze nog een andere groep mensen geïnterviewd die
inmiddels een nier hadden gekregen of hadden gedoneerd in het
ruilprogramma. Aan hen heeft ze gevraagd hoe ze deze vorm van
transplanteren/doneren ervaren hadden, en wat ze nu vonden van
de anonimiteit.
Het bleek dat een ruime meerderheid dat prima vond. De meningen
waren wat meer verdeeld over de nieuwsgierigheid naar het resultaat van de gedoneerde nier. Vooral donoren waren daarin geïnteresseerd. Momenteel wordt er opnieuw landelijk onderzoek gedaan
naar anonimiteit.
Vrijwillige cross-over
Er wordt nu hard gewerkt aan een tweede mogelijkheid om het
cross-overprogramma verder uit te breiden, en dit is de vrijwillige
cross-over. Het doel van dit programma is om nog meer mensen
aan een passende nier te helpen. Deze keer worden er geen nieuwe
medische technieken toegepast, maar gaan patiënten en donoren
elkaar onderling helpen.
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en nieuwe ontwikkelingen

Donor A doneert niet meer rechtstreeks aan zijn eigen ontvanger A, maar aan een andere, ontvanger B. Donor B doneert
zijn nier aan ontvanger A. Op deze manier kan 1 donor-ontvanger koppel extra niertransplantaties mogelijk maken voor
meerdere medepatiënten. In het schema hierbij is te zien hoe
dat er uit ziet. Om aan het programma deel te nemen moeten
donor en ontvanger beiden goedgekeurd zijn voor donatie en
transplantatie. Op volstrekt vrijwillige basis kan dan gekozen
worden voor het cross-over traject.
Verder onderzoek
Omdat er intussen al een jaar of veertig wordt getransplanteerd, komen er steeds meer mensen die een tweede of derde
niertransplantatie nodig hebben. Het wordt dan nog moeilijker om een passende match te vinden, omdat er bij iedere
transplantatie meer antistoffen worden aangemaakt. Voor
vrouwen is het vaak ook moeilijker een passende donor of
ontvanger te vinden, omdat ze bij zwangerschappen antistoffen opgebouwd hebben. De alternatieve programma’s die
ontwikkeld zijn, worden dus steeds belangrijker.

de transplantatie een speciale behandeling uitgevoerd bij de
ontvanger. Denk aan de transplantatie door de bloedgroepen
heen, die is nu ook goed mogelijk door een specifieke voorbehandeling van de ontvanger. Maar ‘door de kruisproef heen
transplanteren’ is wel nog een stuk moeilijker.
We hadden een heel open en prettig gesprek met Marry, en
we zijn vast van plan om de ontwikkelingen rond transplantatie te blijven volgen. Er is al heel veel mogelijk, minder
mensen hoeven te wachten op een overleden donor. We hopen
dat de wachtlijsten in de komende jaren veel korter worden.
We danken Marry hartelijk, en als er interessante ontwikkelingen zijn komen we graag nog eens terug!
Thea Meijer en Els van Dijk

Momenteel wordt er in het Erasmus MC onderzoek gedaan
naar een behandeling voor donor-ontvanger paren bij wie
de kruisproef positief is. Door dit programma is het mogelijk
om specifieke antistoffen van de ontvanger uit zijn bloed
te verwijderen. Dit heet ook wel ‘door de kruisproef heen
transplanteren’. Hiervoor wordt er één of twee weken voor
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Hoe is de donorregistratie
geregeld in andere landen?
Het aantal orgaandonoren in ons
land is het afgelopen jaar iets gestegen.
Bijna een kwart van de Nederlanders stelt organen ter beschikking,
Aldus het Centraal Bureau voor de
Statistiek. In totaal 3,6 miljoen
mensen gaven toestemming om na
hun dood een of meer organen te
laten gebruiken voor transplantatie.
In Nederland hebben 5,8 miljoen mensen
van 12 jaar en ouder vastgelegd of zij wel
of niet na hun overlijden weefsel of organen willen doneren. Ongeveer een kwart
van de bevolking boven de 12 jaar geeft
daadwerkelijk toestemming voor orgaandonatie, al dan niet met uitzondering van
bepaalde organen of weefsels.
Maar hoe is donorregistratie in andere
landen geregeld?
Net als Nederland hanteren Duitsland,
Ierland, Engeland en Turkije het nee-tenzij-donorsysteem. Je bent dan geen donor, tenzij je dat laat registreren, of dat
je je nabestaanden daarover laat beslissen
als je tijdens je leven geen toestemming
gegeven hebt.
België, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Finland, Zweden en Italië kennen het ja-tenzij-systeem, waarbij iedereen in principe
donor is, tenzij je vast hebt laten leggen
dat je geen toestemming daarvoor geeft.
Volgens de Nederlandse Transplantatie
Stichting gebruiken overheden dit laatste
systeem om donatie en transplantatie van
organen te bevorderen.
Maar is er een verband tussen het soort
systeem dat een land gebruikt, en het
aantal orgaandonoren? Landen met een
ja-tenzij-systeem beschikken doorgaans
over meer orgaandonoren dan landen met
een nee-tenzij-constructie, zoals Nederland.
Dat blijkt uit cijfers van Eurotransplant,
een internationaal samenwerkingsverband
dat orgaantransplantaties coördineert.

In landen met een ja-tenzij-systeem zoals
België, Kroatië en Oostenrijk is het aantal
orgaandonoren in het algemeen aanzienlijk hoger dan in Nederland. Het ene system is echter niet per definitie ’beter’ dan
het andere systeem. Landen die het grootste aantal donoren kennen, doen meer aan
communicatie, promotie en voorlichting,
en er wegen ook elementen mee als geloofsovertuiging en sterftecijfers.
Volgens de Nederlandse Transplantatie
Stichting kun je het effect van een jatenzij-systeem, zoals dat in andere landen gehanteerd wordt, niet zomaar naar
Nederland kopiëren.
Er zijn namelijk veel factoren van invloed
op orgaandonatie, zoals het aantal ongevallen.
Ook is lastig te voorspellen wat het effect
is van de verandering van het ene systeem
naar het andere. Het is nauwelijks te bepalen of mensen bij een ander systeem vaker nee gaan zeggen of dat nabestaanden
bijvoorbeeld vaker ja gaan zeggen.
Concluderend kunnen we stellen dat het
niet eenvoudig is het ideale systeem te
kiezen, omdat aan elk systeem bezwaren
en voordelen verboden zijn.
Daarnaast worden af en toe ook geluiden
gehoord van mensen die stellen dat je zelf
geen donororgaan mag ontvangen als je
niet bereid bent zelf te doneren. Dat is

wel erg rigoureus geredeneerd, maar het
geeft aan dat er vele kanten aan dit probleem zitten.
In de rubriek ‘Uitgeperst’ treft u een
bericht aan waarin aangegeven wordt
dat een meerderheid van de Nederlanders voorstander is van een Actief Donor
Registratiesysteem, ADR, dat grotendeels
vergelijkbaar is met het ja-tenzij-systeem
uit een aantal ons omringende landen.
Medio februari zal de Tweede Kamer debatteren over de invoering van dit systeem, en mogelijk komt daarmee dan een
eind aan het nu gebruikte systeem, dat
teleurstellende resultaten geeft. We zijn
benieuwd...
Bron: Deze bijdrage is een bewerking van
een artikel in Metro
www.donorregister.nl
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Op bezoek bij de dialyseafdeling
van de locatie Franciscus Gasthuis
Twee redacteuren van Levenslijn
hebben een bezoek gebracht aan
een van de oudste dialysecentra
van Nederland, en wel die van de
locatie Franciscus Gasthuis, een
onderdeel van het Franciscus Gasthuis & Vlietland.
In het vorige nummer van Levenslijn hebben wij, in een interview met een bestuurder, een globaal beeld van de hele
ziekenhuisorganisatie gegeven.
In dit artikel gaat het over de dialyseafdeling bij de locatie Franciscus Gasthuis
in Rotterdam, over de mensen die daar
werken en over wat ze doen voor nierpatiënten om deze een zo goed mogelijke
kwaliteit van het leven te helpen behouden.
Welkom op de elfde verdieping!
Ongeveer tien minuten voor de afgesproken tijd arriveerden wij op de elfde verdieping, waar wij hartelijk ontvangen werden door de afdelingssecretaresse, waarna
we naar de wachtkamer werden gebracht,
waar koffie, thee en koekjes klaarstonden.
Dat was het eerste teken van gastvrijheid
en de ontspannen sfeer waarin het interview met de twee managers plaats zou
vinden. Dat deed eer aan de naam ‘Gasthuis’.
In een vriendelijk en open gesprek met
Nicolette de Haan, afdelingsmanager bij
deze afdeling en Ina van de Lande, een
van de twee teammanagers (de andere
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teammanager is Hans Overtoom), kregen
wij een beeld van de geschiedenis en de
context waarin dit centrum is ontstaan in
1975, en hoe het zich heeft ontwikkeld in
de loop van de jaren tot heden.
Het begin van de dialyse
Het dialysecentrum van het toenmalige
Sint Franciscus Gasthuis is een van de
oudste van Nederland, en momenteel het
derde grootste centrum in Nederland.
Het is officieel op 16 december 1975 door
prinses Beatrix geopend, toen het gehuisvest was in een grote zaal in het toenmalige Sint Franciscus Gasthuis, dat aan de
Schiekade in Rotterdam stond.
Twaalf jaar later (1987) is het ziekenhuis
naar de Kleiweg, een paar kilometer verderop, verhuisd, zo ook het dialysecentrum.
Organisatie en ontwikkeling
De eerste dialyse-accommodatie bestond
uit een lokaal met twaalf stoelen. De huidige dialyseafdeling is uitgegroeid tot een
bezetting van vierenveertig stoelen.
Dat is teveel voor één zaal, vooral voor
de werkbaarheid en de privacy van de patiënten.
Daarom zijn de vierenveertig stoelen nu
over vier units - aan elkaar grenzende
ruimtes - verdeeld. Daarnaast zijn er twee
isolatiekamers, met in iedere kamer een
stoel, zodat er in totaal zes ruimtes beschikbaar zijn waar gedialyseerd kan worden.

De twee isolatiekamers hebben, naast hun
functie als dialyseruimte voor patiënten
die apart moeten dialyseren, ook andere
functies, zoals training van personeel en
training van patiënten die in opleiding
zijn voor thuisdialyse.
Vervolgens zijn er de twee grotere units
met elk twaalf stoelen voor patiënten die
een bepaalde mate van zelfstandigheid
hebben, en tenslotte de twee andere,
iets kleinere units met negen stoelen, die
voornamelijk bedoeld zijn voor patiënten
die meer hulp behoeven.
De (dialyse)zorg valt of staat met voldoende en gespecialiseerd personeel
Om op de dialyseafdeling goede zorg te
kunnen bieden, heeft het ziekenhuis en
in het bijzonder de dialyseafdeling, voldoende en goed functionerend personeel
nodig, dat over kennis en deskundigheid
beschikt. Daardoor kan het zorgen voor
het behoud van de kwaliteit van leven van
nierpatiënten en ook, indirect, die van
hun naaste familie. Als het goed gaat met
de patiënt, werkt dat thuis door.
Op deze afdeling werken in totaal circa
honderd en vijftien personen, in allerlei
functies.
Om er een paar te noemen: nefrologen, managers, dialyseverpleegkundigen, mensen
van het secretariaat en van de administratie, afdelings- en dialyseassistenten,
leerling-dialyseverpleegkundigen, technische dienst, diëtisten, en vele anderen.
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Tenslotte leveren ook geestelijk verzorgers en maatschappelijk werkers hun bijdrage aan het welbevinden van de patiënten.
Indelingscriteria van patiënten per unit
De gezondheidstoestand van een patiënt is zeer zwaarwegend om te beslissen
in welke unit hij of zij behandeld wordt.
Daarop wordt ook de personeelsbezetting
van de unit gericht.
In de units drie en vier bijvoorbeeld is de
bezetting één verpleegkundige op drie
patiënten.
Bij de units één en twee wordt in eerste
instantie gekeken naar een vrije plaats,
maar ook welke patiënt daar het best past.
In deze units worden de patiënten door
dialyseverpleegkundigen geholpen, die
weer geassisteerd worden door afdelingsassistenten. De dialyseverpleegkundigen
werken in de eerste twee units in een bezetting van één verpleegkundige op vier
patiënten.
De feitelijke hemodialyse begint met het
plaatsen van de dialysenaalden in de arm
van de patiënt (aanprikken), en dat moet
goed gebeuren want de patiënt zit gemiddeld vier uur aan de dialyse.
De shunts (aanprikpunten in de arm) van
de patiënten worden daarom in drie categorieën verdeeld:
- moeilijk aan te prikken is rood;
- matig aan te prikken is geel;
- makkelijk is groen.
Het is afhankelijk van opleiding en ervaring welke verpleegkundigen welke shunts
mogen aanprikken.
Op deze afdeling vindt zowel hemodialyse
als peritoneale dialyse (PD, ook bekend
als buikdialyse) plaats.
Afspiegeling van de bevolking
De patiëntenpopulatie van de dialyseafdeling van het Franciscus Gasthuis weerspiegelt de Rotterdamse, multiculturele
bevolkingsamenstelling. Evenzo zie je dit
ook terug in de personele bezetting van
de afdeling.
Zoals de managers signaleren, is het niet
mogelijk om voor elke nationaliteit een
verpleegkundige te hebben, maar dat aspect wordt overbrugd door de verschei-

denheid in kennis en ervaring van het
personeel. Het belangrijkst is dat de communicatie met de patiënten en hun familieleden, zowel binnen de afdeling als met
andere afdelingen waar dezelfde patiënt
voor andere klachten in behandeling is,
goed loopt.
Hierbij kan de patiëntenraad van de afdeling ook een belangrijke rol spelen, als zij
zaken signaleert die voor verbetering in
aanmerking komen.
Patiëntenraad
Het Franciscus Gasthuis en Franciscus
Vlietland hebben elk een cliëntenraad.
Daarnaast heeft de dialyseafdeling op de
locatie Franciscus Gasthuis in Rotterdam
een eigen patiëntenraad.
Een foto van deze raad heeft u in het vorige nummer van Levenslijn kunnen zien,
toen hun reglement gepresenteerd werd.
Op die foto kunt u ook de samenstelling
van de raad zien, waarin ook Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond” vertegenwoordigd is.
In dit reglement geven zij de reden aan en
het doel waarvoor deze raad is opgericht.
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Verder worden daarin nog de functie,
werkwijze en de taak die de raad op zich
heeft genomen, toegelicht.
De patiëntenraad is vooral een ‘brug’
tussen patiënten en de afdeling(en).
Allereerst tussen de dialyseafdeling en de
overige afdelingen van het ziekenhuis,
maar ook tussen de dialyseafdeling en
familieleden van de patiënten en andere
betrokkenen.
Wie meer over de patiëntenraad wil weten
kan contact opnemen met het management van deze afdeling, of via Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”, NPVR.
Wij zijn de dames De Haan en Van De
Lande zeer dankbaar voor de vriendelijke
en openhartige manier waarop ze ons te
woord hebben gestaan. Ook gaat onze
dank uit naar de heer Hamerslag, die tijdens zijn dialysebehandeling, samen met
mevrouw De Haan, over zijn grote project
- de patiëntenraad voor de dialyseafdeling
- heeft willen vertellen.
Pedro Lopes Landim en Els van Dijk

Ina van de Lande (midden) demonstreert een dialysemachine aan redacteur Els (links),
Nicolette de Haan kijkt toe.
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(Her)kent u deze
verpleegkundige?
In vervolg op de serie interviews
die wij voor Levenslijn in het
Franciscus Gasthuis en Franciscus
Vlietland hebben gedaan, nemen
we in dit nummer ook een gesprek
op met een dialyseverpleegkundige met een allochtone achtergrond.

hun oudere zus, uit een voor hen nog onbekend land.
En dankzij deze twee zusjes die alleen
maar Nederlands spraken, kon Diva relatief snel de Nederlandse taal verstaan en
zich verstaanbaar maken. Bij het begin
van het nieuwe schooljaar kon zij met weinig moeite al gelijk meedraaien.

Toeval of niet: na enkele mensen te hebben geraadpleegd, was één van de namen
die viel van een dialyseverpleegkundige,
Diva, die daar als leerling begon rond dezelfde tijd dat ik daar als patiënt binnenkwam.
In dit nummer van Levenslijn laten we u
kennismaken met deze dialyseverpleegkundige van Kaapverdiaanse afkomst, die
zich thuis voelt in het Franciscus Gasthuis.

Van internationale schakelklas tot de
opleiding voor dialyseverpleegkundige
Zoals alle andere kinderen van immigranten die in Nederland kwamen om te blijven en ouder waren dan twaalf jaar, moest
Diva automatisch naar de internationale
schakelklassen waar zij, naast de algemene vakken, extra Nederlandse taallessen kreeg. Drie jaar later verliet zij deze
school met haar diploma op VMBO-niveau.
Daarmee kon zij bij MAVO-2 instromen, en
was de eerste stap naar haar toekomst in
Nederland gezet.

Diva Patricia Fortes Monteiro werd op 24
augustus 1978 geboren op het eiland São
Vicente, Kaapverdië. Al vroeg zou zij naar
Santo Antão verhuizen, het eiland waar
haar moeder vandaan kwam, en waar zij
tot haar zestiende jaar heeft gewoond en
het lagere en voortgezet onderwijs heeft
voltooid.
Zestien jaar, met een (Kaapverdiaans)
MAVO-diploma op zak, is de vraag ‘hoe
verder’?
De vader van Diva, net als veel andere
Kaapverdiaanse mannen in die tijd, woonde en werkte in Nederland. Hij vertrok
toen Diva nog een kind was, maar de toekomst van zijn dochter was voor hem van
groot belang. Na veel overleg hebben haar
ouders uiteindelijk besloten dat het voor
Diva het best was om naar Nederland te
komen, waar betere mogelijkheden waren
om aan die toekomst te werken. Zo kwam
zij in juni 1994 in Nederland.
In Rotterdam werd zij goed opgevangen
door de nieuwe familie van haar vader,
en ze trof daar twee schattige zusjes, die
dolenthousiast waren met de komst van
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Een prettig gesprek in een fijne omgeving
Diva Fortes is een vrouw met plannen, focus en een missie!
Toen ik haar benaderde voor een interview
was zij zeer welwillend, maar ze had wel
moeite om een plekje in haar drukke agenda te vinden. Tijdens haar werk kon zij
geen tijd vrij maken, en daarbuiten heeft
zij het ook druk. Zij studeert binnenkort
af als yogalerares, ze verdiepte zich in de

Diva en Simone bij de dialysemachine
meditatiemethode volgens Jiddu Krishnamurti en ze heeft nog andere sociale activiteiten. Daarom vroeg ik haar om zelf een
datum, tijd en plaats te kiezen.
Later kreeg ik een mailtje van haar met
datum en tijd, en met de vraag of ik het
goed vond om elkaar bij de Gimsel Academy, het voormalige Oost West Centrum
Rotterdam, te ontmoeten. Dat vond ik een
fantastische locatie, gezien het feit dat ik
daar zelf ook regelmatig kom.
Het centrum is gestart in 1984 en organiseert cursussen en opleidingen op het
gebied van natuurlijke lijfstijl en lichamelijke beweging. Het motto is: ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’.
Dus: een ideale plek om over haar leven
en carrière in Nederland, over de keuzes
in haar leven, en natuurlijk over de keuze
voor de gezondheidszorg te praten.
Onze gast blijkt een zodanig boeiende en
heldere vertelster te zijn, dat ik al snel
mijn vragenlijst opzij heb geschoven en
gewoon geluisterd heb.
Op de MAVO en het Zadkine College daar
begon het echt, als zij haar eerste beroepskeuzes moet maken: economie of
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zorg? Het werd zorg. Zij haalde haar diploma ‘Verzorgende niveau 3’, en daarmee
kon zij zich bij het Havenziekenhuis in
Rotterdam inschrijven voor de opleiding
tot algemeen verpleegkundige. Na deze
opleiding bleef zij daar nog twee jaar als
verpleegkundige werken.
Het Sint Franciscus Gasthuis komt in
beeld
Diva begon in 2005 een volgende fase in
haar carrière met de opleiding voor operatieassistent (inmiddels was zij in het Sint
Franciscus Gasthuis werkzaam), maar deze
opleiding bleek geen goede keuze te zijn
geweest, en ze moest ermee stoppen.
Het was tijd voor een ‘pas op de plaats’.
Op het juiste moment kwam het antwoord
op de vraag: hoe verder. Het Sint Franciscus Gasthuis zocht verpleegkundigen om
als poolkrachten ingezet te worden waar
dat nodig was.
Zodoende kwam Diva bij de afdeling Nefrologie terecht, en dus in aanraking met
nierpatiënten.
In het kader van een bredere kennis heeft
zij een dag bij de dialyseafdeling meegelopen, en DAT was het!
Zij wist direct waarin zij zich wilde specialiseren. Zij heeft zich ingeschreven als
leerling-dialyseverpleegkundige, en twee
jaar later had zij haar diploma en de baan
van haar dromen. Tot tevredenheid van
haar werkgever en haarzelf, is zij bij deze
afdeling blijven werken, waar zij in haar
dagelijkse contacten met ernstige zieke
patiënten, met collega’s en anderen, de
mogelijkheid aangrijpt om de mens achter de patiënt te leren kennen en beter
begrijpen.
Ervaringen tijdens de opleiding
In het begin ervoer zij de opleiding als
zeer technisch. Zij was als zaalverpleegkundige gewend om gedurende een hele
dienst praktisch met patiënten bezig te
zijn. Dus van het ene naar het andere
bed, naar mensen met steeds weer andere
klachten of behoeften.
Voor de dialyse echter werd je getraind
om de zorg voor de patiënt in vier uur uit
te voeren. Vooral de eerste drie maanden
was dat echt wennen. De leerstof moest
je erin stampen en in de praktijk leerde

De heer Hamerslag tijdens de dialyse
ze hoe je (minder complexe) dialyses kon
uitvoeren. Dat was een nieuwe methodiek
waar Diva niet echt vertrouwd mee was.
Na die drie maanden kreeg zij de aansturing van haar nieuwe begeleider en werd
er ook meer op karakteristieken van de
leerling zelf gespeeld. Ze kreeg ook meer
ruimte om zelfstandig haar werkzaamheden uit te voeren. Daardoor begon Diva al
in te zien hoe belangrijk mensen- kennis
is, als je met anderen - vooral in kwetsbare posities - moet werken.
Haar nieuwsgierigheid en openheid om
dingen te leren werden in de loop van
deze opleiding alleen groter. De contouren van het begrip ‘levenslang leren’
begonnen steeds vastere vormen in haar
geest aan te nemen.
Leven - werk - studie, om jezelf, de medemens en de patiënt als mens, beter te
leren kennen en te kunnen begrijpen en
helpen, zijn de belangrijkste drijfveren
voor Diva
Diva Fortes voelt zich volledig op haar
gemak bij de patiënten en tussen de collega’s met verschillende taal- en culturele
achtergronden. Zij kan het ook goed vinden met de leidinggevenden en het vele
ondersteunende personeel dat op de dialyseafdeling werkzaam is.
Bij haar staat de mens ‘als mens’ centraal,
ongeacht diens positie of functie of reden
waarom je patiënt bent. Vervolgens probeert zij samen met het team waarin zij
werkt en met de patiënt zelf, alles te doen
wat nodig is om die patiënten te helpen.
In haar huidige werk als dialyseverpleegkundige kan zij niet spreken van ‘weer gezond worden’, maar over mensen helpen

door middel van dialyse, goede medicatie
en een gezonde leefstijl, om daardoor zo
fit mogelijk te blijven tot er hopelijk een
transplantatie komt.
In haar opleiding tot yogalerares, en de
holistische benadering die deze filosofie
biedt, vindt Diva de aanvullende kennis
en kunde die zij nodig acht te hebben om
mensen als een geheel te kunnen zien, begrijpen en helpen.
In alle omstandigheden, maar vooral als
je in de zorg werkt, moet je jezelf goed
leren kennen om anderen beter te kunnen
begrijpen, zonder vooroordelen.
Of het bij de patiënt nu gaat om uiterlijke
kenmerken, taalgebruik of gedragingen
die niet overeenkomen met wat je oorspronkelijk gewend bent, als verpleegkundige moet je niet direct veroordelen,
maar er achter zien te komen waarom een
patiënt iets doet of zegt of zich op een
bepaalde manier gedraagt.
De diversiteit in achtergronden, leeftijden, werk- en levenservaringen binnen de
afdeling zijn zodanig goed in balans, dat
als je daar voor open staat, je nooit met je
handen in je haar hoeft te zitten.
Diva en ik zouden nog veel langer kunnen
doorgaan met praten. Zij heeft zoveel te
vertellen! Maar de twee uur die zij voor mij
had gereserveerd waren om, en zij moest
verder, naar haar volgende afspraak. Ik
bleef nog een half uur met een kopje thee
zitten, om alles wat zij mij verteld had te
laten bezinken…
Pedro Lopes Landim
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Kerstmuziek
op de dialyseafdelingen
Kerstmuziek in het EMC

Op verschillende dialyseafdelingen is het rond de
kerstdagen een goede gewoonte dat artsen, verpleegkundigen of anderen komen zingen of musiceren op de dialyseafdelingen.
Voor de patiënten en de op de afdelingen werkzame verpleegkundigen betekenen deze muzikale
activiteiten een welkome afwisseling van de dagelijkse routine.
Voor veel patiënten zal het immers niet meevallen om te
moeten dialyseren als anderen kerstinkopen doen, of misschien zelfs wel moeten dialyseren terwijl anderen aan het
kerstdiner zitten...
Om voor de patiënten toch een gezellige kerstsfeer te creëren, maken veel ziekenhuizen er werk van om hun afdelingen
te versieren rond de kerstdagen, zodat de patiënten zich niet
helemaal buiten alle feestelijkheden geplaatst voelen.

Kerstmuziek in het SMC

Ook artsen en verpleegkundigen van de dialyseafdelingen
dragen in de kerstperiode hun steentje bij aan de gezelligheid op de afdeling door daar te zingen of te musiceren.
In dit nummer van Levenslijn laten we foto’s zien van de
manier waarop artsen en verpleegkundigen in het Erasmus
Medisch Centrum, in het Maasstad Ziekenhuis en in het Spijkenisse Medisch Centrum kerstmuziek ten gehore brachten.
Van één van de musici, de onder velen van u bekende Angelique de Snayer, verpleegkundige uit het Maasstad Ziekenhuis, treft u in deze Levenslijn ook een verslag aan van de
muzikale tour die zij en enkele van haar collega’s maakte
langs de dialyseafdelingen van het Maasstad Ziekenhuis en
het Spijkenisse Medisch Centrum.
Uit haar bijdrage blijkt duidelijk hoe zeer haar optredens
gewaardeerd werden, als we lezen dat er ‘gelachen, gezongen
en soms ook een beetje gehuild werd’.
De redactie vindt het geweldig dat er artsen en verpleegkundigen zijn die zich muzikaal inzetten voor patiënten, omdat
daaruit ook hun betrokkenheid bij de patiënten blijkt.
Als alle mensen op deze wereld zich zo sympathiek opstelden
naar hun medemensen als onze muzikale zorgverleners, zou
het er op deze wereld zo beroerd nog niet uitzien.

Het is weliswaar nog wel erg vroeg om al aan de kerstdagen van dit
jaar te denken, maar ik weet zeker dat het voor veel dialysepatiënten
een klein beetje minder erg is om te moeten dialyseren rond en op de
kerstdagen, als ‘hun’ artsen en verpleegkundigen het verblijf op de
afdeling met mooie muziek wat minder vervelend maken...
Jan Zoutendijk
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De jaarlijkse dialyse/kerstborrel
in het Franciscus locatie Vlietland

Het ‘ei’ in de Nolethal
Afgelopen december, de 17e, was het weer
tijd voor deze feestelijke gebeurtenis op
het ‘ei’ in de hal van het ziekenhuis. Als
je op het ‘ei’ staat lijkt het op een ovaal
platform dat in een enorme ruimte hangt.
Alles was versierd in kerstsfeer met een
mooie boom. Het was een gezellige drukte
van patiënten en personeel. Het geheel
werd muzikaal begeleid door het Senioren
Orkest Schiedam. Ze speelden stemmige
muziek en het was niet te merken dat dit
hun debuutoptreden was. De kerstman
liep rond met een bel waarmee hij de aan-

dacht vroeg als er iets mee te delen was
of als iemand iets wilde zeggen. Iedereen
werd welkom geheten en een plezierige
middag gewenst. Met een lekker bubbeldrankje werd geproost op het afgelopen
jaar en de hoop uitgesproken op een goed

Seniorenorkest Schiedam

Kerstborrel

2016. Er werden heerlijke, verantwoorde
hapjes rondgedeeld en er stonden diverse
drankjes. Het was een geslaagde bijeenkomst.
Els van Dijk
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Kerst op de dialyseafdeling van
het Maasstad Ziekenhuis
Vanaf oktober begint het bij ons al te
kriebelen. Patiënten en personeel vragen
of er weer muziek gemaakt en gezongen
wordt.... Natuurlijk!
Sinds drie jaar doen we rond de kerstdagen wat extra’s voor de patiënten.
Na wat mailtjes en voorbereidingen lukt
het me elk jaar weer om een orkestje en
een koor bereid te vinden om mee te doen.
Overigens kost dit niet echt veel moeite,
want iedereen is erg enthousiast om mee
te doen.
Dit jaar is er een locatie bijgekomen van
het Maasstad Ziekenhuis, namelijk het
Spijkenisse Medisch Centrum, SMC, en
daar zijn we ook langs geweest.
In vier dagen is er in alle groepen en op
alle locaties gezongen, gelachen en soms
een beetje gehuild. Het was heerlijk om te
doen, voor en met iedereen!
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In de eerste groepen hebben we gespeeld
met een paar mensen uit mijn orkesten,
ik speel namelijk in mandoline-orkesten.
Met dit jaar twee professionele spelers erbij, namelijk mijn twee dirigenten, wat ik
zelf heel bijzonder vond.
In een andere groep, samen met collega
Suzanne, een combinatie van saxofoon en
gitaar, voor ons allebei ook de eerste keer,
maar het was zeer geslaagd!
En in Spijkenisse speelde ik samen met
een andere mandolinespeelster. Met de
zes patiënten die daar dialyseren was het
een intieme setting, en natuurlijk zongen de twee aanwezige collega’s uit volle
borst mee.
Het dialysekoor wordt ook steeds beter!
Collega’s van de dialyse, die in elke groep
en op alle zalen meezingen, wisten niet
dat we zoveel muzikaal talent hebben op
de afdeling!

Onder het genot van een extra hapje en
drankje zongen, keken en luisterden de
patiënten mee.
Muziek is voor veel mensen fijn, om naar
te luisteren of mee te doen. Het geeft een
mooie sfeer en een gevoel van samenzijn.
Eigenlijk zouden we dit vaker moeten
doen. In ieder geval volgend jaar weer!
De foto’s geven een mooi beeld van de
sfeer en de entourage tijdens onze optredens.
Angelique de Snaijer
Dialyseverpleegkundige
Maasstad Ziekenhuis
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Leven met een nieraandoening
Dit was het onderwerp op de jaarlijkse themadag op 7 november
2015 in Hotel Ridderkerk, die
weer goed bezocht werd. We werden ontvangen met koffie, thee en
heerlijke broodjes. Alles was weer
uitstekend verzorgd door de mensen van Hotel Ridderkerk.
Na een welkomstwoord en een inleiding
werden drie sprekers aangekondigd.
De eerste spreker was mevrouw E.K. Massey, PhD, van het Erasmus Medisch Centrum. Haar thema was: ‘Leven volgens het
boekje’.

Als de studie in een verder stadium is gaan
we nog eens met mevrouw Massey praten
om over dit interessante en belangrijke
onderwerp een artikel te schrijven.

Zij kwam vertellen over een studie van
het Erasmus EMC over ‘Zelfmanagement
na niertransplantatie”, ZENN. Mevrouw
Massey vertelde uitgebreid over het onderzoek dat gehouden wordt over wat er
allemaal aan de orde komt als iemand een
nieuwe nier heeft ontvangen.
Vóór de transplantatie is iedereen vooral
bezig met de ziekte en de hoge verwachtingen die men heeft over het leven met
een nieuw orgaan. Behalve het verbeteren
van de gezondheid gaan dingen vaak heel
anders dan gedacht. Je moet als het ware
je leven heel anders gaan inrichten dan
je ooit had kunnen denken. Je blijft, hoe
dan ook, voor de rest van je leven nierpatiënt.

De tweede spreker was mevrouw R.A.
Kragtwijk, fysiotherapeut in het Maasstad
Ziekenhuis. Haar thema was: ‘Bewegen
naar vermogen’.
Ze legde uit dat bewegen erg belangrijk is,
ook al ben je niet erg mobiel. Als je weinig of niet beweegt krijg je allerlei lichamelijke problemen. Veel mensen hebben
hier al mee te maken. Mevrouw Kragtwijk
ging vervolgens met de zaal wat geschikte
oefeningen doen waarbij iedereen in de
stoel kon blijven zitten. Ze nodigde eerst
een paar mensen uit om voor in de zaal
mee te doen, om iedereen goed te laten
zien hoe je de oefeningen moet doen.
Een viertal enthousiastelingen meldde
zich zoals op de foto’s te zien is. Bijna iedereen deed mee en had er duidelijk veel
plezier in. Er werd gebruik gemaakt van
elastieken banden en de voorzitter deelde

mee dat iedereen er een kon krijgen om er
mee te oefenen.
Het derde thema dat aan de orde kwam
was: ‘Het leven is een spel’.
Dit thema werd behandeld door mevrouw
drs. W.B. van der Klaauw, geestelijk verzorger in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Op het scherm vertoonde ze een ganzenbord en aan de hand daarvan vertelde

zij wat je allemaal kunt meemaken in je
leven en hoe je daarmee kunt omgaan. De
dobbelsteen stelt het lot voor en dat kan
je in allerlei situaties doen belanden.
Ze had voor veel afbeeldingen een symbolische betekenis. Ze legde steeds uit welke
situatie zich voordeed en welke vragen
die kon oproepen. Het was een zeer interessant onderwerp en niet erg gemakkelijk. Er waren wel mensen die dit een
beetje zware kost vonden.
Het was weer een geslaagde middag en iedereen heeft weer flink kunnen bijpraten.
Els van Dijk en Thea Meijer
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Vooraankondiging
In 2016 is het 15 jaar geleden dat Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond” werd opgericht.
Dit moet natuurlijk worden gevierd en dat doen we graag samen met u.
Daarom willen we onze ledenvergadering van 28 mei a.s. een speciaal tintje geven.
Reserveer alvast deze datum!

Oproep aan alle lezers!
Zoals u weet draait onze vereniging uitsluitend op de inzet van vrijwilligers.
Al die vrijwilligers zijn afhankelijk van
uw medewerking, en of het nu gaat om
het organiseren van themamiddagen of
patiëntenuitjes, of om het schrijven van
verhalen over patiënten: als u niet deelneemt aan de bijeenkomsten en de uitjes,
valt er voor de vrijwilligers weinig eer te
behalen aan deze zaken.
En zoals u waarschijnlijk ook wel weet,
vragen we in ons blad regelmatig om redacteuren, die verhalen schrijven over
artsen, verpleegkundigen, medicijnen,
nieuwe behandelingen, kortom over alles
wat u interesseert.
Ditmaal vragen we daar nu eens niet om,
maar we willen u allen vragen, als trouwe
lezers van ons blad, om gewoon eens,
eenmalig, een leuk verhaal te schrijven.
Dat kan gaan over een vakantiereis die
voor u heel erg waardevol of mooi geweest
is, of over ervaringen die u bijvoorbeeld
in het buitenland heeft opgedaan bij het
dialyseren, enzovoort.
We vragen u dit omdat we bang zijn dat,
als we om redacteuren vragen, mensen
daar een beetje benauwd voor zijn om
zich daar langdurig en verplicht voor in te
zetten. Men denkt dan dat je dan verplicht
verhalen moet schrijven, en die moeten er
dan nog keurig uitzien ook, en dat is voor
veel mensen toch een stap te ver. We vinden dat alleszins begrijpelijk!

Daarom proberen we u over te halen om
gewoon, eenmalig, zonder enige verplichting, in ons blad uw eigen verhaal als
nierpatiënt te vertellen.
Maar ook als u arts, verpleegkundige of
wat dan ook bent en u wilt een bijdrage
leveren aan ons blad: schroom niet, grijp
uw kans en schrijf op wat u kwijt wilt.

in ons blad te staan dat u zelf geschreven
heeft, en dat is voor veel mensen toch ook
weer een leuke gedachte!
We hopen van veel lezers een mooi verhaal te mogen ontvangen!
Jan Zoutendijk

Mocht u zelf niet kunnen of willen schrijven maar wilt u de lezers van Levenslijn
toch laten weten wat u meegemaakt heeft
als patiënt of als getransplanteerde, meld
u dan bij een van de redactieleden, of via
redactie@npvr.nl
Ook suggesties van uw kant voor verhalen
of interviews horen wij graag, zodat wij
ons blad kunnen blijven vullen met interessante bijdragen.
Als u gedurende het schrijven vast zou
lopen: geen nood, u kunt dan altijd alsnog de hulp van een van de redacteuren
inroepen.
Ook als u misschien denkt of vindt dat uw
schrijftalent niet zo ontwikkeld is als u
mogelijk gewenst had, schrijf het
verhaal op zoals dat bij u opkomt,
en lever het in bij de redactie.
Eén van de redacteuren zal het
verhaal dan voor u nakijken
en zo nodig van aanvullingen e.d. voorzien, dat is
geen enkel probleem. In
overleg met u komt er
dan een mooi verhaal
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In Nederland hebben 5,8 miljoen mensen
van 12 jaar en ouder vastgelegd of zij wel
of niet na hun overlijden weefsel of organen willen doneren. Ongeveer een kwart
van de bevolking boven de 12 jaar geeft
daadwerkelijk toestemming voor orgaandonatie, al dan niet met uitzondering van
bepaalde organen of weefsels.
Maar hoe is donorregistratie in andere
landen geregeld?
Net als Nederland hanteren Duitsland,
Ierland, Engeland en Turkije het nee-tenzij-donorsysteem. Je bent dan geen donor, tenzij je dat laat registreren, of dat
je je nabestaanden daarover laat beslissen
als je tijdens je leven geen toestemming
gegeven hebt.
België, Frankrijk Spanje Oostenrijk Finland Zweden Italië kennen het ja-tenzijsysteem, waarbij iedereen in principe
donor is, tenzij je vast hebt laten leggen
dat je geen toestemming daarvoor geeft.
Volgens de Nederlandse Transplantatie
Stichting gebruiken overheden dit laatste
systeem om donatie en transplantatie van
organen te bevorderen.
Maar is er een verband tussen het soort
system dat een land gebruikt, en het aantal orgaandonoren? Landen met een jatenzij-systeem beschikken doorgaans over
meer orgaandonoren dan landen met een
nee-tenzij-constructie, zoals Nederland.
Dat blijkt uit cijfers van Eurotransplant,
een internationaal samenwerkingsverband
dat orgaantransplantaties coördineert.

Er zijn namelijk veel factoren van invloed
op orgaandonatie, zoals het aantal ongevallen.
Ook is lastig te voorspellen wat het effect
is van de verandering van het ene systeem
naar het andere. Het is nauwelijks te bepalen of mensen bij een ander systeem vaker nee gaan zeggen of dat nabestaanden
bijvoorbeeld vaker ja gaan zeggen.
Concluderend kunnen we stellen dat het
niet eenvoudig is het ideale systeem te
kiezen, omdat aan elk systeem bezwaren
en voordelen verboden zijn.
Daarnaast worden af en toe ook geluiden
gehoord van mensen die stellen dat je zelf
geen donororgaan mag ontvangen als je
niet bereid bent zelf te doneren. Dat is
wel erg rigoureus geredeneerd, maar het
geeft aan dat er vele kanten aan dit probleem zitten.
In de rubriek ‘Uitgeperst’ treft u een bericht aan waarin aangegeven wordt dat
een meerderheid van de Nederlanders
voorstander is van een Actief Donor Registratiesysteem, ADR, dat grotendeels
vergelijkbaar is met het ja-tenzij-systeem
uit een aantal ons omringende landen.
Medio februari zal de Tweede Kamer debatteren over de invoering van dit systeem, en mogelijk komt daarmee dan een
eind aan het nu gebruikte systeem, dat
teleurstellende resultaten geeft. We zijn
benieuwd...

WELDOENER
IN HART EN
NIER
Bron: Deze bijdrage is een bewerking van
een artikel in Metro

In landen met een ja-tenzij-systeem zoals
België, Kroatië en Oostenrijk is het aantal
orgaandonoren in het algemeen aanzienlijk hoger dan in Nederland. Het ene system is echter niet per definitie ’beter’ dan
het andere systeem. Landen die het grootIn
doneerde
ste2012
aantal donoren
kennen, hij
doenvrijwillig
meer aan een nier. Met zijn goede daad zet
communicatie,
promotie
en voorlichting,
Henk
Smid,
directeur
van ZonMw, levende orgaandonatie op
en
er
wegen
ook
elementen
mee
als gede kaart. Maar hij wil voorkomen
dat hij gezien wordt als held of
loofsovertuiging en sterftecijfers.

dat anderen zich onder druk gezet voelen. ‘We moeten donatie
bij
leven
vinden.’
Volgens
de normaal
Nederlandse gaan
Transplantatie
Stichting kun je het effect van een jatenzij-systeem, zoals dat in andere landen gehanteerd wordt, niet zomaar naar
Nederland kopiëren.

tekst: Sarah Leers fotograﬁe: MARIJNIZ
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Wat heeft jou bewogen om een nier
af te staan?
‘Door mijn werk bij ZonMw (organisatie
voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) word ik regelmatig geconfronteerd
met de heftigheid van nierziekten.
Jaarlijks overlijden tussen de 100 en 200
mensen aan nierfalen terwijl hun dood
voorkomen had kunnen worden. Als zij
een nieuwe nier hadden gekregen, en dan
liefst een nier van een levende donor, dan
hadden ze nog twintig jaar te gaan. Ik heb
de opvatting dat alle leven met elkaar verbonden is. We moeten onze gezondheid
delen en goed voor elkaar zijn.’
Heb je er lang over na moeten
denken?
‘Bedenktijd en psychologische gesprekken om mijn besluit te toetsen had ik niet
nodig. Ik was heel zeker van mijn zaak.
We hebben het alleen nog gehad over de
technische en medische aspecten van het
traject. Ik wilde snel door voor de operatie. Ook mijn partner stond achter me.
Sterker nog, hij zit nu ook in het traject
om nierdonor te worden.’
Waarom is het belangrijk dat er meer
aandacht komt voor orgaandonatie
bij leven?
Veel nierpatiënten maken zich zorgen of
er wel op tijd een nieuwe nier komt. Hun
levens staan on hold. Het sterftecijfer
onder nierpatiënten is onnodig hoog. Donatie is dus hard nodig. Daarbij is levende
donatie nog beter dan postmortum omdat die organen vaak sterker zijn en beter
aanslaan. Anonieme donatie vind ik het
mooist omdat je daarmee ongemakkelijke
situaties binnen families voorkomt. Stel
dat een donor en ontvanger bij elkaar
bekend zijn en de donor ﬁnanciële problemen krijgt. Voel je je als ontvanger dan
verplicht om je donor te helpen? Zo van:
hij heeft jouw leven gered, dus jij bent
hem ook iets verschuldigd. Die aspecten
spelen geen rol bij anonieme donatie.
Ik heb in honderd procent vrijheid mijn
keuze kunnen maken. En de ontvanger is
naar mij toe ook niets verplicht.’
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Hoe zou die aandacht voor dit onderwerp gegenereerd kunnen worden?
‘Levende donatie zou een permanent
onderwerp in de voorlichting moeten
zijn. Dat kan ook speciﬁek gericht op
bepaalde doelgroepen. Mensen boven
de vijfenveertig zijn bijvoorbeeld een
interessante doelgroep omdat zij qua
levensfase beter in de gelegenheid zijn
om te doneren dan jongeren. Vaak zijn
oudere nieren nog prima geschikt als
donororgaan. Maar je moet natuurlijk
te allen tijde voorkomen dat je mensen
onder druk zet. Orgaandonatie is en blijft
een strikt individuele keuze.’
Welke misvattingen bestaan er over
nierdonatie bij leven?
‘Veel artsen weten niet dat een nierdonatie
tegenwoordig met een kijkoperatie gebeurt. Ze maken drie kleine incisies, terwijl
je vroeger echt met een enorme jaap rondliep. Daardoor wordt de ingreep natuurlijk
minder heftig. Ook denken veel mensen
dat het missen van een nier echt een klap
voor je gezondheid is. Maar als je gezond
bent voor de operatie, kun je na de operatie
hetzelfde gezondheidsniveau bereiken. Op
de lange termijn heeft het missen van een
nier geen effect. Met twee nieren hebben
we dus eigenlijk overcapaciteit.’
Wat merk je ervan dat je nu met maar
één nier leeft?
‘Ik merk daar niets van. Twee weken na de
ingreep was ik weer aan het werk. Ik had
wel meer last van vermoeidheid als ik lange
werkdagen maakte. Maar daar moesten
ze in het ziekenhuis een beetje om lachen.
Werkweken van 60 uur zijn eigenlijk voor
niemand goed. Psychologisch was het effect
groter. Het voelt voor mij echt alsof ik dit
heb mógen doen. Ik hoorde meteen diezelfde dag nog dat mijn nier was aangeslagen
bij de ontvanger. Dat was voor mij echt een
beloning.’

'We moeten
levende donatie
normaal gaan
vinden'

Op welke manieren zet je het onderwerp nu verder op de kaart?
‘Ik was van plan om mijn donorschap alleen
op mijn werk en in privékring bekend te
maken. Want ik wil voorkomen dat mensen
me als een held gaan zien. Maar ik werd benaderd door medisch specialist Jannes van
Everdingen, die ook anoniem nierdonor is.

Hij wees me erop dat wij binnen de medische wereld, waar het belang van orgaandonatie toch bekend is, een uitzondering
zijn. Hij stelde voor om hier samen mee
naar buiten te treden. We hebben onder
andere een bijeenkomst georganiseerd met
53 andere anonieme donoren om erover te
brainstormen hoe we het onderwerp op de
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kaart kunnen zetten. Daar kwam uit dat we
vooral geen campagne moeten gaan voeren,
omdat we mensen absoluut niet het gevoel
willen geven dat ze onder druk worden
gezet. Wel kunnen we voorlichting geven,
waarbij we ook eerlijk moeten zijn over het
risico op complicaties. Dat risico is klein,
maar mensen moeten het wel weten.’
Ervaar je het zelf ook als een risico?
‘In het leven van alledag zou ik dit risico
nooit nemen. Maar ten opzichte van het
grote morele gewin is het een klein risico
om te aanvaarden. Als meer mensen het
zo zouden gaan zien, zou een benaming als
‘Samaritaanse donatie’ ook overbodig worden. We moeten levende donatie normaal
gaan vinden.’
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Personalia
Mutaties Albert Schweitzer ziekenhuis
Geboren:
09-12-2015 Daan, zoon van Martine en Dominique Schenk

Geslaagd:
17-11-2015 Anne-Marie Huizinga, dialyseverpleegkundige
17-11-2015 Suzanne Slob, dialyseverpleegkundige

Mutaties Erasmus Medisch Centrum
Jubilea:
01-01-2015 Diane Thomson
01-03-2015 Adela den Breejen-Jones
01-03-2015 Clea Moerkerken

Mutaties Franciscus Vlietland Ziekenhuis
Geboren:
05-01-2016 Freek Roelof, zoon van Machiel van der Kaaden

Mutaties Maasstad Ziekenhuis
In dienst:
01-12-2015: Yanick Veenman, dialyseverpleegkundige i.o.
Uit dienst:
01-01-2016 Vanessa Gonzalez, dialyseverpleegkundige,
gedetacheerd
01-01-2016 Shirley Griffith, dialyseverpleegkundige,
gedetacheerd
02-01-2016 Jolande de Korte, dialyseverpleegkundige,
gedetacheerd

Mutaties Franciscus Gasthuis, Rotterdam
In dienst:
01-12-2015 Carmen van Oosterhout, dialyseverpleegkundige
in opleiding
01-01-2016 Glennis Both, dialyseverpleegkundige in opleiding
01-01-2016 Vicdan Sari, nefroloog in opleiding
Uit dienst:
01-12-2015 Cynthia de Groot, dialyseverpleegkundige

Wist u dat..?
• We er in 2016 weer met veel plezier
tegenaan gaan?
• We een nieuwe lente met hopelijk een
nieuw geluid voor ons hebben?
• Wij er trots op zijn dat er weer een
nieuwe Levenslijn voor u ligt?
• Wij er weer hard aan gewerkt hebben
om er een leuk en interessant blad
van te maken?
• Wij hopen dat we er naar uw tevredenheid in geslaagd zijn?
• De redactie nu wel wat erg klein
geworden is?
• Wij daarom hopen dat er onder u
iemand is die met ons mee wil doen?
• Wij een klein en prettig team zijn met
een goede samenwerking?
• U heus geen neerlandicus hoeft te
zijn om een bijdrage te kunnen leveren?

• Wij ook al erg blij zijn met een eenmalige bijdrage?
• Wij altijd blij zijn met ervaringsverhalen van onze leden?
• Wij graag willen helpen om uw verhaal op papier te zetten?
• U daarvoor ons redactieadres
redactie@npvr.nl kunt gebruiken?
• We nu weer heerlijk lenteweer verwachten?
• We u ook in 2016 weer vaak hopen te
ontmoeten bij de activiteiten?
• We graag nieuwe leden verwelkomen?
• We altijd openstaan voor uw ideeën?
• We al weer druk bezig zijn met de
kopij voor het volgende nummer?
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‘Door de persoonlijke aandacht bij Elyse
voel ik mij een stuk beter’

Vestiging
Gorinchem
open in 20
16

Volg ons ook via

klinieken voor
nierzorg

Elyse biedt nierzorg in een kleinschalige
setting op verschillende locaties in Nederland.
Ook voor vakantiedialyse.
Kijk op elyseklinieken.nl voor meer informatie.

Persoonlijke aandacht

Thuisgevoel

Dichtbij

Alle behandelvormen

Vakantiedialyse
a B. Braun company

Onze vestigingen vindt u in Amstelveen,
Emmeloord, Kerkrade en Woerden
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Inspiratie
‘Leven mogen ontvangen,
leven mogen geven’
over anonieme nierdonatie
door Inge Schoonheim

Op 25 oktober 2013 kwamen in Den
Haag vijftig mensen bijeen die anoniem
een nier hebben gedoneerd. Ze traden
voor het eerst uit hun anonimiteit en
kwamen samen om te brainstormen over
voorlichting. Het initiatief hiertoe ging
uit van het ErasmusMC, van nefroloog
W. Weimar en stafadviseur W. Zuidema,
afdeling Nefrologie en Transplantatie.
Zeker 697 patiënten wachten in Nederland op een niertransplantatie.
Anonieme nierdonatie moet meer onder
de aandacht gebracht worden, maar
HOE? Daarover werd die middag in groepen gediscussieerd. Enkele feiten: wist u
dat er jaarlijks 100 tot 200 patiënten
sterven aan nierfalen? Deze patiënten
hadden met een nier, bij leven geschonken, nog 20 jaar kunnen leven. Wist u
dat één anonieme nierdonatie ervoor
kan zorgen dat er 4 tot 6 transplantaties
in werking worden gezet? Koppels van
donoren en ontvangers die niet met
elkaar ”matchen” worden namelijk aan
anderen gekoppeld. En wist u dat Nederland de derde plaats inneemt op de
wereldranglijst van levende nierdonaties? Ruim de helft van getransplan-

teerde nieren komt van levende donoren: vrienden, familieleden of anonieme
donoren.
In Nederland hebben tot nu toe 140
mensen anoniem hun nier voor donatie
beschikbaar gesteld. Deze donoren zijn
gezond en worden uitgebreid gescreend
voor de donatie. De transplantatie kan
vóór het dialyseren uitgevoerd worden.
Dialyse is namelijk schadelijk voor de
conditie van de patiënt.
Anonieme nierdonatie heeft bepaalde
voordelen. Zo voorkomt het ongemakkelijke situaties binnen een familie. De
anonieme donor heeft alle vrijheid om
zijn/haar keuze te maken. De ontvanger
is naar hem/haar toe niets verplicht.
Ook ik besloot jaren geleden anoniem
een nier te doneren. Mijn echtgenoot
Pieter is geboren met maar één nier en
bij toeval ontdekte men daar een
ernstige tumor in. Wij waren op het
ergste voorbereid. Maar de acht uur
durende nieroperatie slaagde! In de
zware periode rond de opname, operatie
en het herstel van Pieter werd ik mij
bewust van mijn
uitstekende
gezondheid. Ik
was bovendien
zeer dankbaar
voor het succes
van de operatie en
bood spontaan
een van mijn
nieren aan.
Anonieme donatie
was toen echter
nog niet gebruikelijk.
Vijf jaar later
kreeg Pieter darm-

kanker en werd hij weer opgenomen in
het Erasmus MC. Dezelfde transplantatiechirurg opereerde hem. De operatie
slaagde en ik vroeg weer of ik mijn nier
anoniem mocht doneren. De arts keek
mij verrast aan en noemde mij een
‘Samaritaanse’ donor. Er volgde een
lange weg van screening, menig keer
bezocht ik het ziekenhuis om uiteindelijk
het groene licht te krijgen. Ik vertelde
het mijn kinderen en zij zeiden: ‘dat
hoort bij jou, mam’.
Toen was het wachten op de ontvanger!
Mijn nier ging naar iemand die van zijn/
haar eigen partner geen nier kan
ontvangen omdat zij geen match waren.
Die partner doneerde voor iemand
anders. Om 7.30 uur ging ik heel rustig
naar de OK en om 11 uur werd mijn
echtgenoot door de transplantatiearts
gebeld dat de operatie was geslaagd en
de nier direct was aangeslagen bij de
ontvanger! Ook ik hoorde het nieuws
toen ik wakker werd en het geluk dat ik
toen voelde, vergeet ik nooit.
Toen Pieter opgenomen was in het
ziekenhuis had ik zoveel verdriet en leed
gezien maar ook veel wonderverhalen
over genezing gehoord. Ik wist dus waar
ik het voor deed. Mijn eigen genezing
ging snel: dinsdag geopereerd en vrijdagmiddag thuis. Een persoonlijk
bedankje van de staf volgde per post:
‘Wij weten zeker dat de ontvanger zeer
gelukkig is en niet meer hoeft te dialyseren’. Ik was intens dankbaar.
Nu treed ik op verzoek uit die anonimiteit om anonieme nierdonatie onder uw
aandacht te brengen.
Inge Schoonheim
is lid van de Leidse Binnenstadsgemeente
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Jaarverslag 2015
Onze vereniging in cijfers
Onze vereniging, Nierpatiëntenvereniging
”Rijnmond”, afgekort tot NPVR, telde op
31 december van het verslagjaar 534 leden/nierpatiënten, waarvan 452 volledige
leden, 82 familieleden van nierpatiënten
alsmede 29 donateurs.
Nieuwe leden, opzeggingen en overleden
leden zijn in de aantallen verwerkt.
Nierdialoogavonden
Ook in 2015 werden, over het gehele jaar
verspreid, verschillende nierdialoogavonden gehouden.
De organisatie van deze avonden vond
vanuit het Maasstad Ziekenhuis plaats.
Groepsvoorlichtingavonden
Ook in 2015 werden, over het gehele jaar
verspreid, verschillende groepsvoorlichtingavonden gehouden. Deze avonden
vonden plaats in het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis en Franciscus Vlietland
ziekenhuis en het Albert Schweitzer ziekenhuis.
Op 4 juni was er een speciale voorlichtingsavond in het Albert Schweitzer ziekenhuis.
Hier werd voorlichting gegeven aan nierpatiënten en patiënten die in de toekomst
nierproblemen kunnen krijgen. De uitnodiging en de selectie is door de apothekers uitgevoerd.
Deze avond werd door de apothekers en
de huisartsen in Dordrecht georganiseerd,
en wij hebben meegewerkt om deze avond
tot een succes te maken.
Nierdialoog- / Groepsvoorlichtingsavonden
Op deze avonden wordt informatie gegeven over allerlei onderwerpen die met
(pre)dialyseren te maken hebben, zoals
voeding, medicijnen etc.
Daarbij participeert het bestuur van de
NPVR in de organisatie van en de deelname aan deze avonden, onder meer door
met een vertegenwoordiging van het bestuur aanwezig te zijn.
Tijdens de bijenkomsten is er altijd een
tafel met informatiemateriaal voor nierpatiënten en hun familieleden aanwezig.
De opkomst per nierdialoog-/groepsvoor-
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lichtingsavond varieert qua aantal belangstellenden, hetgeen enigszins afhankelijk is van het te behandelen onderwerp.
Patiëntenraden
Alle dialysecentra die aangesloten zijn bij
de NPVR hebben inmiddels een patiëntenraad.
De leden daarvan komen minimaal een
keer per kwartaal bijeen voor overleg met
de leiding van het desbetreffende dialysecentrum.
In iedere patiëntenraad die bij onze vereniging aangesloten is, participeert minimaal één van onze bestuursleden.
De bijeenkomsten van de patiëntenraden
zijn vooral bedoeld om de kwaliteit van
de dialyse te bewaken en, waar nodig en
mogelijk, te verbeteren. Daarnaast kunnen onderwerpen als faciliteiten voor de
patiënten aan de orde komen als daartoe
aanleiding bestaat.
Zaken die de mogelijkheden van een patiëntenraad overstijgen, komen bij het
bestuur van onze patiëntenvereniging terecht.

Aan het begin van deze middag werden we
in dit hotel met koffie en thee ontvangen,
en om twee uur opende Joop den Breems
de algemene vergadering.
Als eerste onderdeel van de bijeenkomst
werd de bestuursverkiezing gehouden,
waarbij de aftredende en herkiesbare leden met algemene stemmen weer opnieuw
werden benoemd.
Vervolgens blikte voorzitter Joop den
Breems terug op een aantal zaken die in
2014 plaatsvonden. Joop deed een oproep
om zich als vrijwilliger aan te melden bij
de NPVR, om het vele werk dat door het
bestuur gedaan wordt wat te verlichten.
Na het officiële gedeelte trad er een goochelaar op.
Als klap op de vuurpijl was er het jaarlijkse buffet, waar weer een grote verscheidenheid aan heerlijke gerechten aanwezig
was, zoals soep, diverse warme en koude
schotels, salades en ter afsluiting natuurlijk een ijs- en taartbuffet.

In 2015 is er een ‘Reglement voor de patiëntenraad van het Franciscus Gasthuis
en Vlietland, locatie Franciscus Gasthuis,’
afgesloten.

De dag werd muzikaal opgeluisterd door
Hans Overtoom, verpleegkundige/teamleider op de dialyseafdeling van het Franciscus Gasthuis.

Verenigingsblad ‘Levenslijn’
Ook dit jaar hadden we ieder kwartaal een
uitgave van ons fraaie verenigingsblad
‘Levenslijn’.
Ieder kwartaal waren we in de gelegenheid om de patiënten van waardevolle
informatie te voorzien met een grote verscheidenheid aan onderwerpen.
Het blijkt steeds weer een inspirerend blad
te zijn voor nierpatiënten en hun naasten,
mede door de nuttige en concrete inhoud
van de artikelen.
Ook onder de artsen en verpleegkundigen
die zich met de behandeling van nierziekten en nierpatiënten bezighouden, heeft
het blad zich een vaste plaats verworven.

Patiëntenuitje
Het patiëntenuitje werd dit jaar op 12
september georganiseerd.
Op deze zaterdag namen nierpatiënten uit
de vijf ziekenhuizen die bij onze vereniging zijn aangesloten, deel aan het uitje
en zij werden vergezeld door hun partner,
familielid of een bekende. Er waren circa
190 deelnemers.
Zoals gebruikelijk werd de veiligheid en
gezondheid van alle deelnemers gewaarborgd door de aanwezigheid van een arts
en een aantal verpleegkundigen.

Algemene ledenvergadering
Ook dit jaar hielden we, op zaterdagmiddag 30 mei, de algemene ledenvergadering, waarvoor als locatie het Van der
Valkhotel in Ridderkerk werd gekozen.

We stapten ook dit jaar weer aan boord
van het partyschip Marlina uit Spijkenisse.
Voordat we vertrokken werd ons koffie,
thee en gebak aangeboden, waarna we
koers zetten naar Woudrichem, een pittoresk plaatsje waar de opnames van de
tv-serie ‘Dokter Tinus’ worden opgenomen. Rond het middaguur konden we, nog
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steeds aan boord, genieten van een heerlijke lunch.
Nadat we afgemeerd waren, konden zij die
dat wilden een rondleiding met een gids
maken.
Niet iedereen maakte gebruik van de gelegenheid het schip te verlaten omdat dit
niet eenvoudig bleek te zijn.
Om vier uur werd iedereen weer aan boord
verwacht, waarna we de terugtocht aanvaardden.
Na een drankje vooraf kregen we om vijf
uur een lopend koud en warm buffet aangeboden, ook weer traditioneel afgesloten met heerlijk ijs als dessert. Rond half
acht kwamen we weer in Spijkenisse aan,
waarna iedereen moe maar voldaan huiswaarts keerde.
Onderweg, tijdens de vaartocht, werden
wij door een gids bijgepraat over bezienswaardigheden en bijzonderheden.
Tevens was er livemuziek aan boord, die
ook nu werd verzorgd door Hans Overtoom
uit het Franciscus Gasthuis.
Projecten
Een aantal jaren geleden is NPVR gestart
met een bewegingsproject.
Dit project stimuleert dialysepatiënten
om tijdens de (hemo)dialyse te bewegen,
en in de eerste jaren werd daarvoor gebruik gemaakt van zogenaamde ergometers, een soort hometrainer.
Deze ergometers zijn inmiddels grotendeels vervangen door dialysefietsen, een
soort trappers die op het bed gemonteerd
worden, en ook in 2015 werden deze veel
gebruikt.
Naast het bewegingsproject heeft de
NPVR ook een PC-project, waarbij laptops
ter beschikking worden gesteld aan de dialyseafdelingen van ziekenhuizen, zodat
de patiënten tijdens de dialyse gebruik
kunnen maken van een laptop.
Themamiddagen
Op zaterdag 7 november organiseerden wij
een themamiddag over het onderwerp
‘Leven met een nieraandoening’.
De volgende onderwerpen kwamen aan
bod:

•

•

•

•

•

‘Leven volgens het boekje’, deze lezing
werd verzorgd door mevrouw E.K. Massey PhD, psychologe uit het Erasmus
MC .
‘Bewegen naar vermogen’, dit onderwerp werd ingeleid door mevrouw
R.A. Kragtwijk, fysiotherapeute uit het
Maasstad Ziekenhuis.
Zij die aanwezig waren, werden uitgenodigd enkele oefeningen mee te doen
en dat bleek nog niet eenvoudig te
zijn.
‘Het leven is een spel’, en dit laatste
onderwerp werd verzorgd door mevrouw drs. W.B. van der Klauw, geestelijk verzorger uit het Albert Schweitzer
ziekenhuis.
Voor de uitleg gebruikte zij het ganzenbordspel.

Kookworkshop
Op zaterdag 28 november organiseerde
onze vereniging een kookworkshop.
Onder leiding van twee enthousiaste koks
werd er weer volop gekookt, gebakken en
gebraden.
We kunnen terugkijken op een succesvolle
bijeenkomst, niet in het minst vanwege de
zeer geschikte locatie en de enthousiaste
deelnemers (nierpatiënten).
Vanwege het succes van de kookworkshops
hopen we in 2016 ook weer een dergelijke
workshop te organiseren.
Kerstattentie
Ook dit jaar weer heeft het bestuur aan
alle leden en dialysepatiënten van de bij
onze vereniging aangesloten dialysecentra een kerstattentie gegeven in de vorm
van een luxe agenda.
Elk jaar opnieuw blijkt hoezeer patiënten,

verpleegkundigen en artsen uitkijken naar
deze agenda’s, waarvan er circa 1000 uitgedeeld werden.
World Kidney Day
Evenals in voorgaande jaren hebben wij
weer in alle aangesloten centra gebak
rond gebracht.
Dit jaar heeft het Maasstad Ziekenhuis, in
de grote hal van het ziekenhuis, een voorlichtingsdag georganiseerd en wij hebben
daar onze medewerking aan verleend.
Zittend ziekenvervoer
Als bestuur participeren wij in het overleg
tussen Achmea-Connexxion en het Maasstad Ziekenhuis en het Franciscus Gasthuis over het zittend ziekenvervoer, en
dragen zo ons steentje bij om tot goede
afspraken te komen.
Diversen
Door onze vereniging werd deelgenomen
aan diverse overlegstructuren:
• Besturenoverleg NVN
• Werkgroep NSN-NVN-RNV’en
• Bijeenkomsten Zorgbelang
Ook werden er, zoals inmiddels bijna traditie is, in het voor- en najaar vakanties
naar Spanje georganiseerd.
Op 15 oktober is de dialyseafdeling in het
Spijkenisse Medisch Centrum officieel in
bedrijf genomen. Sinds begin september
worden hier patiënten gedialyseerd.
Namens het bestuur,
De secretaris.
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Fosfaatmaand
Albert Schweitzer ziekenhuis
In oktober 2015 was het fosfaatmaand in het ASz. De diëtisten en
verpleegkundigen van de dialyseafdeling hebben deze maand extra
aandacht besteed aan fosfaat om
de kennis daarover bij de mensen
te vergroten.
Het fosfaatgehalte in het bloed is bij een
grote groep dialysepatiënten regelmatig
te hoog. Bij navraag is gebleken dat er
te weinig kennis is over fosfaat en fosfaatbinders. Door het organiseren van de
fosfaatmaand hebben we getracht om de
kennis over fosfaat en medicatie te vergroten, waardoor de therapietrouw en de
lab- waarden verbeteren.
Wekelijks was er nieuwe, uiteenlopende
informatie, zoals: wat is fosfaat, waar zit
het in, welke E-nummers bevatten fosfaat, hoe zit het met de fosfaatbinders,
enzovoort.
Al deze informatie is verzameld in een
bewaarmapje, waaraan een tabel is toegevoegd. Maandelijks wordt het fosfaat in
het lab gecontroleerd, waarbij het de bedoeling is dat de verpleegkundige steeds
samen met de patiënt deze waarde in de
tabel noteert. Hierdoor proberen we het
verloop van de fosfaatwaarden beter inzichtelijk te maken, wat ook mogelijk bijdraagt aan de therapietrouw.

Ageeth Bos overhandigt een goodiebag aan mevrouw W. v.d. Hoek-van Wouwe

Na afloop van de fosfaatmaand hebben
we een ‘wedstrijd’ georganiseerd, deze
bestond uit een vragenlijst. Er waren uiteindelijk zeven patiënten die alle vragen
goed hadden beantwoord. Zij hebben allen een leuke goodie bag ontvangen.
Uiteindelijk is gebleken dat de maand een
positief effect heeft gehad. Voor aanvang
van de fosfaatmaand is er een nulmeting
gedaan bij alle patiënten naar de fosfaatwaarden, en daaruit bleek dat bij 55% van

de patiënten de fosfaatwaarde hoger was
dan 1,5. Na de fosfaatmaand is opnieuw
gemeten, en toen bleek dat nog 39% van
de patiënten een te hoog fosfaat had.
Nu is het de uitdaging dit zo te houden of
in de komende maanden de fosfaatwaarde
nog verder te verlagen!
Ageeth Bos en Astrid Wils
Diëtisten Albert Schweitzer ziekenhuis
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Fosfaat: Belangrijk, maar ook
Het is voor nierpatiënten van groot
belang dat zij weten hoe zij met
de juiste voeding en, daarmee samenhangend, met bijvoorbeeld de
inname van fosfaat en fosfaatbinders moeten omgaan. Het gaat hier
over een serieus onderwerp, maar
waar weleens te laconiek mee omgesprongen wordt…

fosfaatbinder die u voorgeschreven heeft
gekregen, ingenomen 10 minuten vóór,
onmiddellijk voor of tijdens de maaltijd.
We hebben er al meer voor gewaarschuwd:
neem niet de hele voorraad fosfaatbinders
die u over een hele dag gebruikt, in één
keer ‘s morgen in onder het motto: dan
hebben we dat alvast maar gehad, want
dan richt u veel meer kwaad aan dan dat
het u aan ‘gemak’ oplevert.

Fosfor is een mineraal en wordt vaak verward met fosfaat. Fosfaten ontstaan door
de verbinding van fosfor met zuurstof.
Fosfaten kunnen gemakkelijk worden opgenomen via de voeding. Zowel in plantaardige voedingsmiddelen als in dierlijke
voedingsmiddelen komen fosfaten voor,
maar met name voor in eiwitrijke producten, en die heeft een nierpatiënt nodig
om in een goede voedingsconditie te blijven.

De hoeveelheid fosfaatbinders die u moet
innemen bij een maaltijd wordt individueel bepaald, afhankelijk van uw voedingspatroon en de laboratoriumwaarden van
uw bloed. Let er ook op dat u uw fosfaatbinder inneemt als u op visite bent, of
als u een tussendoortje gebruikt waarin
fosfaat voorkomt. Een handig hulpmiddel
bij het bepalen van de hoeveelheid fosfaat in de diverse voedingsmiddelen is het
boek ‘Eten met plezier’ (te verkrijgen via
uw diëtiste).

Maar: een teveel aan fosfaat is wel schadelijk, en het is dan ook noodzakelijk dat
het gebonden wordt. Fosfaatbinders (enkele namen zijn Renagel, Renvela, CalciChew) zorgen er dan voor dat fosfaat vanuit uw lichaam, via de ontlasting, wordt
afgevoerd.
Het is van groot belang altijd de juiste
hoeveelheid fosfaatbinders in te nemen,
juist om te voorkomen dat er teveel fosfaat in uw lichaam achterblijft. Gedurende
de dialysehandeling wordt helaas niet
voldoende fosfaat afgevoerd, zodat u onvermijdelijk op fosfaatbinders bent aangewezen.
In het algemeen mag de fosfaatwaarde in
uw bloed tussen 2,5 en 5 milligram per
deciliter liggen, maar die waarde wisselt
als gevolg van de hoeveelheid voedsel die
u gebruikt en het tijdstip waarop dat gebeurt. Bij een fosfaatwaarde boven 5 mg/
dl is het gebruik van fosfaatbinders noodzakelijk.
Fosfaatbinders worden individueel door
uw arts voorgeschreven, aan de hand van
uw specifieke voedingstoestand en bloedwaarden. De werkzame stof in een fosfaatbinder kan variëren van calciumcarbonaat
tot bijvoorbeeld aluminiumhydroxide.
Afhankelijk van deze grondstof wordt de
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Bijwerkingen bij het innemen van fosfaatbinders komen zelden voor, en als dat wel
het geval is, krijgt u maag- en darmklachten, zoals obstipatie of diarree.
Wat te doen als u vergeet een fosfaatbinder in te nemen? Het fosfaat uit de voeding wordt dan ongehinderd opgenomen
in de bloedbaan, en de fosfaatspiegel in
het bloed stijgt.
U kunt dat merken doordat u last krijgt
van bijvoorbeeld jeuk, maar als u bij de
volgende maaltijd weer fosfaatbinders inneemt, zakt de fosfaatspiegel weer. Weliswaar wordt bij het dialyseren een deel van

het fosfaat in uw bloed verwijderd, maar
toch is dat onvoldoende om tot een aanvaarbare fosfaatspiegel te komen, vandaar
het ‘ondersteunende’ gebruik van fosfaatbinders.
Wat gebeurt er als uw lichaam steeds en
langdurig teveel fosfaat via de voeding
toegevoerd krijgt? In die situatie kunnen problemen optreden als botbreuken,
jeuk, aderverkalking, en ook hartaanvallen kunnen zich dan voordoen. Het is dus
verstandig om, naast het consequent gebruiken van uw fosfaatbinders, te streven
naar een fosfaatarme voeding, zelfs als
uw fosfaatwaarden binnen de gangbare
normen liggen.
Globaal gesproken mag een maaltijd zo’n
1.200 milligram fosfaat bevatten, maar
daarbij geldt wel: hoe minder fosfaat, hoe
liever. Daarbij geldt er tevens een verschil
tussen de dialysepatiënten die peritoneaaldialyse doen en zij die hemodialyse
ondergaan.
Bij PD-patiënten wordt, uitgaande van
vier wisselingen per dag, ca. 300-400 mg
fosfaat uit het lichaam verwijderd, bij
hemodialysepatiënten is dat ca. 400-800
mg, omdat hemodialyse, gezien de aard
van de behandeling, meer afvalstoffen uit
het lichaam verwijdert. Helaas is het dus
niet zo dat u er bij een hemodialysebehandeling van uit kunt gaan dat u het niet
zo nauw hoeft te nemen bij voeding die
fosfaatrijk is.
Integendeel, ook bij een hemodialysebehandeling moet u zoveel mogelijk letten
op een beperking van de fosfaatinname,
juist omdat een dialysebehandeling niet
alle fosfaat uit het lichaam verwijdert. In
dat opzicht mag u de huidige moderne dialysemachines niet overschatten! De machine doet weliswaar wat hij kan, maar de
menselijke stofwisseling zorgt er voor dat
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gevaarlijk...
het grootste deel van de fosfaatinname
toch in het lichaam opgeslagen wordt.
Door dit gegeven blijft het voor de meeste patiënten enorm belangrijk dat zij er
voortdurend op letten dat zij de inname
van fosfaat zoveel mogelijk beperken.
Tot slot nog enkel concrete verwijzingen
naar fosfaat in voeding en dergelijke:
• Fosfaat komt allereerst voor in eiwitrijk voedsel, zoals, vlees, vis, melk,
kaas en muesli.
• Daarnaast zijn er producten die zo
bijzonder fosfaatrijk zijn, dat u ze beter kunt laten staan. Het gaat dan om
producten zoals lever, noten, amandelen en cacao (chocola).
• Tenslotte zijn er ook voedingsmiddelen waaraan tijdens de bereiding
fosfaat wordt toegevoegd, zoals
smeerkaas, ham, bakpoeder en cola.

Ook deze middelen kunt u beter niet
gebruiken, vanwege de fosfaatbelasting voor uw lichaam.
Resumerend: Ons lichaam heeft fosfaat
nodig om te functioneren, maar een teveel aan fosfaat is gevaarlijk voor met
name nierpatiënten.
Het is van het grootste belang dat u trouw
de fosfaatbinders gebruikt die aan u voorgeschreven zijn, omdat u door een langdurig te hoge fosfaatwaarde een aanzienlijke kans heeft op lichamelijke klachten.
Alle reden dus om erg goed naar uw
arts en diëtiste te luisteren als het om
fosfaat(binders) gaat!
Bron: Der Nierenpatient, Bundesverband
Niere e.V.
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Verwendag dialysepatiënten in
het Albert Schweitzer Ziekenhuis
Al weken van te voren hingen er posters op de dialyseafdeling
met in grote letters de volgende tekst:
Een dag verwend worden?
En op 6 november jl. was het zover: Op die dag organiseerde
de Dani Elden Stichting een verwendag voor de patiënten van
de dialyseafdeling van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht.

Wie of wat is de Dani Elden stichting?
De Dani Elden Stichting heeft als doel het ondersteunen van diverse patiëntencategorieën op het gebied van complementaire
zorg. Wat de Dani Elden stichting wil bereiken is dat patiënten
door verwenzorg zich een dag kunnen ontspannen. Zich even
een dagje geen patiënt voelen.
Deze ontspanning is bevorderlijk voor hun mentale en/of lichamelijke kracht.
We kunnen niets oplossen maar hopelijk wel verlichten, aldus de
Dani Elden Stichting.
De Dani Elden Stichting heeft als motto: even een dag niet ziek
zijn. Vrijwilligers van de Dani Elden Stichting verzorgen verwendagen voor ernstig en chronisch zieken. En in november hebben
ze dit voor de tweede keer op de dialyseafdeling gedaan. Dit

keer voor zowel de dagbehandeling oncologie als de dialyseafdeling. Het was wederom een groot succes.
De schoonheidsspecialistes, visagistes, pedicures, manicures,
kapsters en masseurs zijn in het dagelijks leven werkende mensen, met een salaris. Zij maken zich één of meerdere dagen per
jaar vrij om patiënten eens heerlijk te verwennen en maken
hiermee het verschil om iets voor de ander, die ziek is te betekenen en hen een vorm van ontspanning te geven. Met hulp
van deze vrijwilligers kan de Dani Elden Stichting deze dagen
verzorgen. De vrijwilligers komen uit het hele land, er was zelfs
een masseuse van één van de Waddeneilanden gekomen! Theo
en Monique Vogelaar zijn de stuwende krachten achter dit mooie
initiatief.

Het was een drukte van belang op de dialyseafdeling. De ene
patiënt kreeg een ontspannende gezichtsbehandeling door een
schoonheidsspecialiste, de andere kreeg een rugmassage, bij
weer een ander werden de haren geknipt en geföhnd. Er was
‘levende muziek’ met twee harpistes. Ook waren er poffertjes.
Weer iemand anders kreeg van de manicure een heerlijke handenbehandeling. Het rook heel lekker op de afdeling.
Ook de Vrienden van het Albert Schweitzer ziekenhuis hebben
hun steentje bijgedragen door voor een financiële gift en de
uitrijkaarten voor de vrijwilligers te zorgen, en de poffertjes te
bekostigen.
Tot besluit kregen de patiënten een goodiebag met diverse spulletjes mee.
Het is heel fijn dat de Dani Elden Stichting en zijn vrijwilligers
zulke mooie dagen organiseren!
Ageeth Bos en Astrid Wils, diëtisten.
Anja van Giels en Sonja Faber, maatschappelijk werkers.
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Kookworkshop
28 november 2015
Op deze dag hebben we ons beziggehouden met het volgende menu:
• Canneloni van gerookte zalm
en ricotta met carpaccio van
groene asperges
• Romige venkelsoep met Pernod
• Andijvietaartje met Limburgse
grottenkaas.
• Hertenbiefstuk met saus cartouche
• Flensje met amarena kersenijs,
chocoladesaus en room
• Koffie of thee
En…? Loopt het water u al in de mond als
u het menu leest, waarvan we met zijn allen hebben genoten nadat we het eerst in
groepjes zelf hebben klaargemaakt?
Voor de laatste keer met hulp en inspiratie
van Kleis Willemstein, en voor de eerste
keer met die van Joke Damsma en Frits
Hagenaar, die de organisatie voor hun rekening namen.
Verder met de enthousiaste medewerking
van Chris Vaderloos en zijn echtgenote,
die altijd werkzaam geweest zijn in de
horeca.
De beide diëtistes Jolein de Boer en Wilma
van Nugteren van het Maasstad Ziekenhuis hielden een praatje vooraf, waarbij
het vooral ging om het (niet) toevoegen
van zout en toch smakelijk eten. Daarna
hebben beiden ook hard meegewerkt aan
het tot stand komen van het heerlijke diner. Natuurlijk werd er na het eten met
vereende krachten opgeruimd tot alles er
weer spic en span uitzag. Ook heel gezellig met z’n allen!
Krijgt u al zin om dit jaar op 26 november
ook eens mee te doen?
De foto’s spreken verder voor zich, kijkt
u maar!
Thea Meijer
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Recepten

Resoniumgebak
Bij de titel van dit stukje moet u niet direct de wenkbrauwen
fronsen en u afvragen waarom u nog nooit van dit soort gebak
gehoord heeft. Het ligt niet aan u, want deze bakproducten zijn
inderdaad niet in de handel verkrijgbaar, maar het zijn handige
hulpmiddelen om resonium binnen te krijgen.
Nierpatiënten moeten met betrekking tot hun voedsel met veel dingen rekening houden: het fosfaatgehalte in je bloed mag
niet te hoog zijn, je moet voldoende eiwitten eten, oppassen met vocht, enzovoort.
Ook kalium is een stof waar je rekening mee moet houden om te voorkomen dat een teveel aan kalium in je lichaam gaat
leiden tot problemen als spierzwakte, maagpijn of een onregelmatige hartslag. In het ergste geval kan een te hoog kaliumgehalte in het lichaam leiden tot een hartstilstand.
Om die reden gebruiken veel nierpatiënten resonium als middel om kalium te binden, en dat resonium werkt dan ongeveer net
zo als een fosfaatbinder om uw fosfaatwaarden binnen de perken te houden.
Om de inname van resonium wat ‘ludieker’ te laten plaatsvinden, kwam een kleindochter van een nierpatiënt op het idee om
resonium in cakejes, flensjes en koekjes te verwerken. Zo wordt het nuttige met het aangename verenigd!
Hieronder treft u recepten voor deze lekkernijen aan. De vermelde voedingswaarden zijn berekend via www.voedingswaarde.nl

Cakejes (25 stuks)

Zandkoekjes (25 stuks)

Flensjes (10 stuks)

Ingrediënten:
• 200 gram boter of margarine
• 200 gram suiker
• 4 eieren
• 200 gram bloem of cakemeel
• 125 gram resonium
• 3-4 eetlepels slagroom of water
• eventueel citroenrasp

Ingrediënten:
• 125 gram boter of margarine
• 125 gram basterdsuiker
• 200 gram bloem
• 125 gram resonium
• 50 ml slagroom
• 50 ml water
• eventueel vanillesuiker

Ingrediënten:
• boter of margarine
• 400 ml melk
• 1 ei
• 100 gram bloem
• 25 gram resonium
• scheut (sla)olie

Bereiding:
1. Roer de boter met de suiker tot room
met een keukenmachine of mixer;
2. Voeg een voor een de eieren toe
en roer alles glad gedurende vijf
minuten;
3. Voeg de bloem en de resonium toe
en tenslotte de room of het water;
4. Doe het beslag in 25 papieren cakevormpjes;
5. Bak de cakes in ca. 25 minuten in
het midden van een voorverwarmde
oven op 200 graden.

Bereiding:
1. Vermeng resonium, bloem en basterdsuiker met de boter;
2. Voeg de room en het water toe en
kneed het geheel tot een bal;
3. Maak een rol met een doorsnede van
ca. 5 centimeter en laat het deeg ca.
30 minuten in de koelkast rusten;
4. Snijd hiervan 25 plakjes;
5. Bak de koekjes op een ingevette
bakplaat ca. 20 minuten in het midden van een voorverwarmde oven op
200 graden.

Voedingswaarde per cakeje: 5 gram resonium, 2,3 gram eiwit, 11,9 mg natrium,
34,2 mg kalium.

Voedingswaarde per koekje: 5 gram
resonium, 1 gram eiwit, 1,4 mg natrium,
20,5 mg kalium.

Bewaren: bewaar de cakejes koel en
droog, of vries de afgekoelde cakejes in,
en pak per keer een of meer cakejes uit
de vriezer.

Bewaren: bewaar de koekjes koel en
droog.

Bereiding:
1. Doe de bloem en de resonium in een
kom;
2. Breek het ei in de bloem en giet er
een scheutje melk bij;
3. Roer dit tot een glad beslag en voeg
er beetje bij beetje de rest van de
melk aan toe;
4. Doe er tenslotte een scheut (sla)olie
bij en roer dit goed door het beslag;
5. Verwarm een klontje boter in de koekenpan en bak de flensjes aan twee
kanten gaar en goudbruin.
Voedingswaarde per twee flensjes:
5 gram resonium, 5 gram eiwit, 50 mg
natrium,100 mg kalium.
Bewaren: Vries de flensjes die niet
meteen gegeten worden, in, en neem per
keer twee of meer flensjes uit de vriezer.
Met dank aan de kleindochter van een
nierpatiënt voor deze recepten.
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Uitgeperst
Ruime meerderheid
Nederlanders voor
invoering donorwet
die wél werkt

tegen orgaandonatie. Hierdoor ontstaan
veel problemen voor het werkveld en
gaan heel veel donororganen verloren.
Als iemand wél een keuze heeft gemaakt
of de keuze bewust overlaat aan de
nabestaanden, gaan deze in vrijwel alle
gevallen akkoord met donatie.

25 januari 2016 - De Tweede Kamer debatteert medio februari over invoering
van een nieuwe donorwet, waarin het
huidige vrijblijvende donorregistratiesysteem wordt vervangen door een
zogenaamd Actief Donor Registratiesysteem (ADR). Het belangrijkste doel:
een oplossing voor het maatschappelijk probleem van het grote tekort aan
postmortale donororganen. Een meerderheid van de Nederlanders (61%) is
vóór deze nieuwe donorwet, zo blijkt
ook*1 uit een peiling van Maurice de
Hond. De aanhangers van de meeste
politieke partijen steunen dit systeem.

Maatschappelijke roep andere donorwet
De peiling van Maurice de Hond bevestigt de maatschappelijke roep om een
wetswijziging: een meerderheid van de
Nederlanders (61%) is vóór invoering van
het Actief Donor Registratiesysteem.
Verdeeld naar politieke voorkeur is vóór
het ADR:
•
60% van de SP-stemmers;
•
61% van de CDA;
•
62% van de VVD-stemmers;
•
71% van de PvdA-stemmers;
•
75% van de D66-stemmers.
De PVV is de enige partij waarvan het
aantal stemmers vóór het ADR (40%) net
iets lager is dan het aantal tegen. 13%
van de PVV-stemmers weet het nog niet.
De maatschappelijke roep om een andere
donorwet is de afgelopen 4 jaar toegenomen; in eenzelfde peiling uit 2012*2
bleek het aantal voorstanders 56%.

De meeste Nederlanders staan er positief
tegenover om zelf organen af te staan na
de dood, maar bijna 9 miljoen Nederlanders hebben dit niet vastgelegd in
het donorregister. En dat is precies het
probleem. Want als deze wens niet is
geregistreerd, dan moeten nabestaanden deze keuze alsnog maken op het
moeilijke moment van overlijden van een
dierbare. In die situatie zegt een ruime
meerderheid van de nabestaanden ‘nee’

Meer transplantaties door ADR
In dit systeem van orgaandonatie wordt
elke Nederlander vanaf 18 jaar die zich
na herhaalde oproepen niet registreert
in het Donorregister actief geregistreerd
als donor. Iedereen wordt expliciet van
registratie op de hoogte gebracht. De
keuze kan elk moment worden herzien.
Een Actief Donor Registratiesysteem
verhoogt het aantal orgaandonoren,
blijkt uit internationaal onderzoek*3
in landen met een dergelijk systeem, en redt levens. Steeds meer
landen (recent Frankrijk en Wales)
stappen over op een Actief Donor
Registratiesysteem.
Huidige systeem werkt niet
Reden voor de peiling zijn
de aanhoudend teleurstellende
resultaten op het gebied van
orgaantransplantatie. Het afgelopen jaar zijn er minder organen
getransplanteerd dan in 2014.
Het aantal inschrijvingen in het
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Donorregister blijft al jaren steken rond
de 40%; slecht 24% van de Nederlanders
staat als Ja-geregistreerd, terwijl twee
derde positief staat tegenover orgaandonatie.
In de afgelopen 25 jaar is het aantal postmortale donoren (per miljoen
inwoners) op hetzelfde niveau gebleven,
ondanks alle inspanningen. Landen als
België en Spanje doen het twee tot bijna
drie keer zo goed. De politiek heeft tot
nu toe geen antwoord kunnen formuleren
op het maatschappelijk probleem van het
grote tekort aan postmortale donororganen. In landen met een ander donor
registratiesysteem worden veel meer
donororganen getransplanteerd dan in
Nederland.
Noodzaak verandering hoog
De noodzaak om daar nu verandering in
te brengen is hoog. Op dit moment staan
984 mensen op de wachtlijst voor een donororgaan. Jaarlijks overlijden bijna 150
mensen omdat een donororgaan te laat
komt. Daarnaast vallen jaarlijks tegen
de 100 mensen van de wachtlijst omdat
hun conditie gedurende het wachten
zo verslechtert dat ze niet meer transplantabel zijn. Maar er zijn meer mensen
die een donororgaan nodig hebben; de
criteria om op deze wachtlijst te komen
zijn streng. Je moet dood- en doodziek
zijn om een nieuw orgaan te krijgen,
maar ook zo gezond dat je de ingreep en
de periode erna kunt overleven. In een
vroeger stadium kunnen transplanteren
redt levens én biedt mensen die een
donororgaan nodig hebben een veel beter
levensperspectief.
Wij roepen Tweede Kamerleden dan ook
op hun hart te laten spreken en te luisteren naar de wens van hun achterban,
mensen die wachten op een donororgaan,
professionals in de transplantatiezorg,
de gezondheidsfondsen en patiëntenorganisaties: stem voor een donorwet die
wél werkt, waarbij iedereen zelf kiest en
hiermee levens redt.
Bron: Dit is een gezamenlijk persbericht
van betrokken organisaties en op basis van
peiling op initiatief van burgerinitiatief
2 Miljoen Handtekeningen (2MH.nl).
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Oproep aan
jongvolwassen
nierpatiënten
Ik, Willeke, 28 jaar, ben vrouw van een nierpatiënt, Ronald
(zie Levenslijn 3-2015). Inmiddels heeft Ronald via anonieme
donatie een nieuwe nier mogen krijgen, en het gaat tot nu
toe goed. Tijdens zijn ziekzijn liepen we als jongvolwassenen
tegen veel zaken aan, we kwamen met vragen te zitten en we
wilden ervaringen uitwisselen met leeftijdsgenoten die in een
soortgelijke situatie zaten.

Korte Hoogstraat 6a, 3131 BK Vlaardingen

Inmiddels ben ik ook als redacteur van Levenslijn werkzaam, en binnen de vereniging c.q. de redactie heb ik me
aangeboden om te proberen het onderlinge contact tussen
jongvolwassen nierpatiënten en hun (eventuele) partners te
bevorderen.
Daarom zouden we graag met leeftijdgenoten die te maken
hebben met een nierziekte, in contact komen. Daarom de
volgende oproep: ben jij of je partner een jongvolwassene van
25-35 jaar, met een nierziekte en/of transplantaat, en vind je
het leuk om leeftijdgenoten te ontmoeten die in een vergelijkbare situatie zitten? Meld je dan aan via redactie@npvr.nl.
Hopelijk kunnen we elkaar en andere leeftijdgenoten ontmoeten tijdens een gezellige bijeenkomst of activiteit. Heb je
hiervoor een leuk idee? Dan horen we dat graag.
Willeke Kielensteijn

Contributie 2016
De contributie voor 2016 blijft nog ongewijzigd, terwijl
onze afdracht aan Nierpatiënten Vereniging Nederland wel is
verhoogd. Op de komende ledenvergadering van 28 mei zal dit
verder aan de orde komen.
De contributie voor 2016 bedraagt:
Lidmaatschap
€ 25,Familielidmaatschap
€ 37,50
Donateur, minimaal
€ 10,Indien u per incasso betaalt kunt u de afschrijving van uw
betaalrekening eind maart/begin april verwachten.
De overige leden krijgen een betalingsverzoek per mail of per
post toegezonden.
Corry den Breems, penningmeester
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Albert Schweitzer ziekenhuis
Postbus 444, 3300 AK Dordrecht, www.asz.nl
• Locatie Amstelwijck
v.d.Steenhovenplein 1,
3317 NM Dordrecht
Dialyseafdeling
Afdelingssecretaresse

tel.: 078-6541111
tel.: 078-6541553
tel.: 078-6541550

• Locatie Dordwijk
Albert Schweitzerplaats 25,
3318 AT Dordrecht
Dialyseafdeling
Afdelingssecretaresse

tel.: 078-6541111
tel.: 078-6523815
tel.: 078-6523761

Medisch Maatschappelijk Werk
Anja van Giels
		
Sonja Faber
		

tel.: 078-6542746, a.giels@asz.nl
(ma, di, do en wo wisselend)
tel.: 078-6523742, s.faber@asz.nl
(di, wo, do, vr)

Diëtetiek
Astrid Wils (DW)
Ageeth Bos (DW)
Geestelijke Verzorging
Martie Ottens
Bert van den Ende
Ard Volkers

tel.: 078-6523171, a.wils@asz.nl
tel.: 078-6523396, a.g.bos@asz.nl
tel.: 078-6542835, rn.ottens@asz.nl
tel.: 078-6542560, h.c.vandenende@asz.nl
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
Mw. S. Middel-Sterke
Mw. M. Altintas
Mw. S. Ghannani
Mw. A. van der Schelde
Mw. I. de Koning

tel.010-7034616, n.tronchet@erasmusmc.nl
op donderdag afwezig
(dialyse en nefrologie) tel: 010-7034441
a.dasilva@erasmusmc.nl

tel.: 010-7033055, diabetesteam@erasmusmc.nl
tel.: 010-7033055, diabetesteam@erasmusmc.nl
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
Dialyseafdeling
Secretariaat dialyse
		
Poli Nefrologie:
PD verpleegkundige
Dialysezaal of ’s avonds
Medisch Maatschappelijk Werk
Ton van Kooy
Dianne van Dongen
Ellen Versluijs
Tahnee van der Marel

tel.: 010-2911911
tel.: 010-2913000
tel.: 010-2913060,
secdia@maasstadziekenhuis.nl
tel.: 010-2913920
tel.: 010-2911292
tel.: 010-2913044
tel.: 010-2911209, kooyt@maasstadziekenhuis.nl
tel.: 010-2913036, dongend@maasstadziekenhuis.nl
tel.: 010-2911389, roverse@maasstadziekenhuis.nl
tel: 010-2913418, marelt@maasstadziekenhuis.nl

Coördinator Voorbereiding Niertransplantatie
Daènne Scheuter
tel.: 010-2913150, scheuterd@maasstadziekenhuis.nl
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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
		
Peter Menor
		
Diëtetiek
Mevr. E. Scheltema
Mevr. M. Renzen

tel.: 010-4616871, l.schonau@sfg.nl
(di t/m vr van 8.30 - 17.00 uur)
tel.: 010-4616455, p.menor@sfg.nl
(di t/m vrij van 8.00 - 17.30 uur)
tel.: 010-4616547
tel.: 010-4616547

Geestelijke Verzorging dialysepatiënten
Mevr. C.C.M. Hoeksel-van Leeuwen tel.: 010-4616002, t.hoeksel@sfg.nl
Franciscus Vlietland
Vlietlandplein 2, 3118 JH Schiedam, www.vlietlandziekenhuis.nl
Vlietlandplein 2,
3118 JH Schiedam
Dialyseafdeling

tel.: 010-8939393
tel.: 010-8939393

Medisch Maatschappelijk Werk
Mw. L. de Groot
Mw. M.L.M. Meder

tel: 010-8939393, ldegroot@vlietlandziekenhuis.nl
tel: 010-8939393, mmeder@vlietlandziekenhuis.nl

Geestelijke Verzorging
Dhr. T. van Erp

tel.: 010-8939393

Diëtetiek
Mw. L. Fournier
Mw. R. Viervant

tel: 010-8939393, lfournier@vlietlandziekenhuis.nl
tel: 010-8939393, rviervant@vlietlandziekenhuis.nl

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

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

Diëtetiek (centrumlocatie)
Anneke van Egmond
Gerdien van Doorn
Wesley Visser

Geestelijke Verzorging
		
		

tel.: 010-2912401, nugterenw@maasstadziekenhuis.nl
tel.: 010-2911519, quaka@maasstadziekenhuis.nl
tel.: 010-2913032, veldem@maasstadziekenhuis.nl
tel: 010-2913274, boera2@maasstadziekenhuis.nl

tel.: 010-7035468 of 010-7032198

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

Medisch Maatschappelijk Werk
Dhr. N. Tronchet
Dhr. A. da Silva
		
op woensdag afwezig

Diëtetiek
Wilma Nugteren
Agnes Quak
Mariëlle v.d Velde
Jolein den Boer
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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
		
NPVR Vakantie
Dialysecentrum Cape Helius
		

www.nierstichting.nl/ermeeleven/
samenleving/vakantie
info@npvr.nl
www.maasstadziekenhuis.nl
zoek vakantiedialyse

Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”
Informatie via www.npvr.nl of info@npvr.nl
Nierpatiënten van de onderstaande ziekenhuizen
kunnen zich bij ons aansluiten:
Albert Schweitzer ziekenhuis - Dordrecht
Erasmus Medisch Centrum - Rotterdam
Erasmus Medisch Centrum - locatie Sophia
Maasstad Ziekenhuis - Rotterdam
Sint Franciscus Gasthuis - Rotterdam
Vlietland Ziekenhuis - Schiedam
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Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”
Geef u op als lid of donateur van onze vereniging.
Lid H 25,00
Behandelingsvorm:
Kindernefrologie
Predialyse

Gezinslidmaatschap H 37,50

Hemodialyse (HD)
Transplantatie

Donateur (voor minimaal H 10,00)

Peritoneaal Dialyse (PD) (CAPD/CCPD)
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
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