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Colofon
Redactieleden
Thea Meijer, Els van Dijk,
Yvonne Kant, redacteur
Jan Zoutendijk, eindredacteur
Redactieadres
E-mail: redactie@npvr.nl
Schriftelijke kopij kan gestuurd worden naar:
Redactie Levenslijn
Kriekenbogerd 9
3264 XW Nieuw-Beijerland
De redactie behoudt zich het recht voor, zonder
opgaaf van redenen, ingezonden tekst te wijzigen, in te korten of niet te plaatsen.
Het ongeacht de vorm waarin dit gebeurt,
overnemen van welk deel ook van de inhoud van
dit blad, is uitsluitend toegestaan na verkregen
toestemming van de redactie.
De redactie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor producten, diensten e.d. die door
middel van advertenties worden aangeboden.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van de artikelen
die in dit blad zijn opgenomen, en die de mening
en/of het inzicht van de auteur weergeven.
Bestuur
Hans van der Linden, interimvoorzitter (DB)
Corry den Breems - van Dam, penningmeester
Dora de Lange, lid (ledenadministratie)
Joke Damsma, lid
Frits Hagenaar, lid
Dick van der Hoeven, lid
Angelique de Snayer, lid
Bestuursleden kunt u bereiken per telefoon
of e-mail:
interimvoorzitter, telefoon: 010-458 2000
e-mail: voorzitter@npvr.nl
Secretaris, telefoon: 010-4582000
e-mail: secretaris@npvr.nl
Penningmeester, telefoon: 0181-614758
e-mail: penningmeester@npvr.nl
Correspondentieadres
Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”
p/a Wisselspoor 195, 2908 AD Capelle a/d IJssel
Giften
Deze kunt u overmaken op bankrekening
NL32 RABO 0377 9218 58
ten name van Nierpatiëntenvereniging
“Rijnmond” te Spijkenisse.
Ledenadministratie NPVR
Ieder lid van de vereniging wordt verzocht
om wijzigingen in zijn of haar gegevens
zo spoedig mogelijk door te geven aan de
ledenadministratie. U kunt bijvoorbeeld
denken aan adreswijzigingen, verandering in
behandelwijze, wijziging telefoonnummer enz.
Wilt u het ons ook doorgeven als u weet dat er
een lid overleden is? Dit voorkomt dat wij post
e.d. naar het adres van de overledene sturen.
U kunt uw nieuwe gegevens doorsturen naar:
Ledenadministratie NPVR
p/a Gorsstraat 143, 3201 DB Spijkenisse
telefoon: 0181-653343
e-mail: ledenadministratie@npvr.nl
www.npvr.nl

Zorghotel Ciudad Patricia

ADVERTEREN IN LEVENSLIJN
Voor het adverteren in het informatiebulletin van Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond” kunt u contact opnemen met de heer Hans van der Linden.
U kunt hem bereiken via e-mail: info@npvr.nl, of telefonisch via 010-4582000. Formaten tot A4 behoren tot de mogelijkheden, van zwart/wit tot full colour.
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In memoriam

Joop den Breems
Geboren op 28 september 1951,
overleden op 24 november 2017
Op vrijdag 24 november jl. overleed de
voorzitter van onze Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”, Joop den Breems.
Joop leidde onze vereniging vanaf 2011,
nadat zijn voorganger, Ruud Roodenburg, zijn functie neergelegd had. In het
toen zittende bestuur fungeerde Joop
al jarenlang als tweede voorzitter. Ruud
en hij hebben, samen met alle vanaf de
oprichting functionerende medebestuursleden, een grote bijdrage aan de groei
van de vereniging geleverd.
Vanaf zijn aantreden als voorzitter heeft
Joop de vereniging met grote inzet mogen leiden.
Hij beschikte over een uitgebreide kennis
van de nierwereld, mede door zijn eigen
ziekte (Joop leed aan de ziekte van
Alport), hij had een groot netwerk op dat
gebied, zorgde ervoor dat adverteerders
ons blad wilden gebruiken als ‘etalage’
voor hun producten en diensten, lobbyde voor onze vereniging, organiseerde
patiëntenreizen, enzovoort.
Joop was een autoriteit in de nierwereld,
zowel regionaal als landelijk. Er werd
met grote regelmaat om zijn mening en
inzicht gevraagd. Hij zat in vele raden en
commissies, van Nierstichting en Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)
tot overlegorganen om beter taxivervoer
voor nierpatiënten te realiseren.
Joop heeft, zoals gezegd, veel voor de
vereniging gedaan. Hij deed dat samen
met zijn vrouw Corry, die hem daarin met
raad en daad bijstond, maar die binnen
de vereniging ook een eigen functie
heeft als penningmeester. Samen hebben
zij bijzonder veel tijd aan de vereniging
gegeven en hun talenten in dienst van de
vereniging gesteld.
In lichamelijk opzicht heeft Joop dit
alles kunnen doen doordat hij 18 jaar
geleden een nier van zijn broer Wout ontvangen had.

Helaas kreeg Joop eerder dit jaar in
toenemende mate last van gezondheidsproblemen, die uiteindelijk veroorzaakt
bleken te worden door lymfklierkanker
(lymfomatoïde granulomatose), gerelateerd aan het gebruik van anti-afstotingsmedicijnen.
Toen die diagnose eenmaal gesteld was,
werd een behandeling gestart, maar
die heeft, vanwege zijn toen al slechte
conditie en vanwege het feit dat zijn
ziekte al te ver was voortgeschreden,
niet mogen baten.
Op 24 november overleed Joop op de
relatief jonge leeftijd van 66 jaar. Ook
voor hem gold dat het leven met een
nierziekte een strijd was, een strijd
tegen je ziekte, een strijd om te overleven, maar ook een strijd voor een ideaal,
en dat was voor hem het leiden van ‘zijn’
patiëntenvereniging.
Dat laatste betekende uiteraard niet dat
de vereniging zijn persoonlijk eigendom
was, maar wel dat hij in zijn hele doen en
laten de belangen van de vereniging, van
nierpatiënten, op het oog had.
Daar streed hij voor, dat was zijn missie.
Met Joop is een markante persoonlijkheid heengegaan. Een man waar je niet

omheen kon, een man die recht op zijn
doel afging, En dat laatste gebeurde niet
om eigen eer en aanzien te bevorderen,
maar al zijn energie en tijd stak hij in
het behartigen van de belangen van ‘zijn’
nierpatiënten. Het kon weleens gebeuren
dat Joop een beetje hard van stapel liep,
maar hij was altijd bereid om gas terug te
nemen als de ander hem niet kon bijbenen. Joop was christen, en dat stempelde
zijn handelen.
Als christen mocht hij ook weten dat hij
na zijn dood bij zijn hemelse Vader zou
mogen komen, en dat hij dan verlost zou
zijn van ziekte en zorgen.
Joop zal altijd als een bekwaam, oprecht
en goed collega-bestuurder in onze herinnering blijven, en wij denken met grote
bewondering terug aan zijn tomeloze inzet voor de belangen van de nierpatiënt,
waar hij zich met hart en ziel aan wijdde.
Wij wensen Corry, de kinderen en kleinkinderen, zijn broer Wout en alle andere
familiebetrekkingen veel kracht en Gods
nabijheid toe om dit grote verlies te
dragen.
Het bestuur
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Kerstlied
Het is gebeurd op een winterdag
Des nachts om twalef uren.
De kleine kudde met herders lag
Te sluimeren bij de vuren.
Toen klonk uit de hemel een heldere wijs:
Kyrie Eleys
Maar ik en gij waren niet daarbij.
Ons trokken te vele zaken
Naar aardse gewichtigdoenerij,
Naar wereldse vermaken
Of naar onze zorgen voor drank en spijs.
Kyrie Eleys
De herders hadden hun handen vol
Eenvoudige geschenken.
Zij gaven het kindje schapenwol
En baden het: wil aan ons denken,
Wanneer gij zult zijn in uw paradijs.
Kyrie Eleys
Doch ik en gij komen achteraan,
Met duizenden meegelopen.
Wij zullen wel lang in de rij moeten staan,
Maar de staldeur is nog open.
Wij worden misschien nog wel eenmaal wijs.
Kyrie Eleys.
Anton van Duinkerken
Uit de bundel: Lachen mag van God,
uitgegeven door Bert Bakker ©1997
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Van de bestuurstafel
In memoriam
Joop den Breems
Op 24 november bereikte ons het droevige
bericht dat Joop den Breems in het Erasmus MC is overleden aan de gevolgen van
zijn ernstige ziekte.
Als bestuur wensen wij Corry, zijn kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte
in deze moeilijke periode.
Het bestuur zal zich ernstig moeten gaan
beraden op de ontstane situatie.
Vooralsnog neem ik de voorzitterstaken
van Joop waar, maar we zoeken binnen of
buiten het bestuur naar een voorzitter.
Dat is echter niet alles, want ook Joops
vrouw Corry, onze penningmeester, heeft
aangegeven haar taak te willen neerleggen.
Eens te meer blijkt weer hoe kwetsbaar
we zijn als patiëntenvereniging door het
feit dat onze (bestuurs)leden mensen zijn
die een ernstige ziekte hebben. Of we nu
getransplanteerd zijn of niet, of we in de
pre-dialysefase zitten of al jarenlang dialyseren, we blijven nierpatiënt.
En zo komt ook ditmaal weer, uit de nood
geboren, de oproep tot u, als leden: help
uw vereniging door een deel van uw tijd
beschikbaar te stellen.
Het is absoluut geen zwartkijkerij, maar
als twee essentiële functies in het bestuur
onvervuld blijven, komt het voortbestaan
van de vereniging serieus in gevaar!
Wilt u er alstublieft over nadenken of u
onze vereniging kunt helpen door plaats
te nemen in het bestuur of door andere
dingen voor de vereniging te doen?
Uiteindelijk valt of staat onze vereniging
met UW hulp en UW inbreng…

Dan nu een heel ander onderwerp.
Tijdens de laatstgehouden ledenvergadering in mei van dit jaar is al gezegd dat
er voor volgend jaar een nieuwe subsidieregeling zou gaan gelden. U weet dat we
jaarlijks van de Nierstichting voor ieder
lid c.q. patiënt in onze regio geld krijgen,
en dat blijft ook zo. Met ingang van 1 januari 2018 geldt er echter voor de Regionale Nierpatiënten Verenigingen (RNV’s)
een nieuwe subsidieregeling.
In voorgaande jaren werd de subsidie bepaald aan de hand van het aantal dialyserende patiënten per ziekenhuis, en dat
werd weergegeven als het reninegetal.
Voor diverse kleine verenigingen was de
huidige subsidie niet voldoende om goed
te kunnen functioneren.
De nieuwe subsidie gaat dan ook uit van
twee vormen van subsidie:
• Basissubsidie:
- Een vast bedrag per RNV;
- Locatiesubsidie (Locatie is ziekenhuis
of dialysecentrum).
• Kerntakensubsidie:
- Een vast bedrag per patiënt / lid;
- Een vast bedrag per patiëntengroep
(van 0-18 jaar en van 18 jaar en ouder).

4: Samenwerking met Nierstichting (NS),
Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN)
en Regionale Nierpatiënten Verenigingen
(RNV’s):
- Deelname aan beide bestuursoverleggen
van NS-NVN-RNV’s;
- Deelname aan fondswerving van NS.
5: Organisatie en ontwikkeling van de vereniging:
Aanvraag en verantwoording van de subsidie volgens subsidievoorwaarden.
Als vereniging worden wij geacht om de
belangen van alle nierpatiënten in onze
regio te behartigen, dit is dus niet beperkt tot onze leden.
Voor de NPVR geldt dat wij per 1 januari
2018 minder subsidie ontvangen.
Het verschil tussen wat wij nu ontvangen
en wat we in 2018 ontvangen, wordt over
de loop van de subsidieregeling (20182020) gespreid afgebouwd.
Voor het bestuur ligt nu de opdracht om
hier een oplossing voor te bedenken.
Hans van der Linden

Voor het ontvangen van de kerntakensubsidie gelden vijf kerntaken, waaraan verenigingen moeten voldoen. Dat zijn:
1: Collectieve belangenbehartiging:
Contact met het afdelingsmanagement
van een dialysecentrum en het ziekenhuis
over de dagelijkse gang van zaken.
2: Lotgenotencontact en ervaringskennis:
Het organiseren van contactbijeenkomsten (individueel of in groepsverband),
waarbij het uitwisselen van partnerervaringen centraal staat.
3: Informatie en kennisoverdracht:
Voorlichtingsbijeenkomsten (individueel
of in groepsverband) organiseren.
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ZORGELOOS OP VAKANTIE EN DIALYSEREN
Een telefoontje en uw vakantie en dialyse zijn geregeld!

+34 965 862 208
www.zorghotelspanje.nl
BENIDORM - SPANJE
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Redactiepraat
Helaas moet ik dit ‘redactiepraatje’ beginnen met de droeve mededeling dat
de voorzitter van onze vereniging, Joop
den Breems, op 24 november jl. is overleden aan de gevolgen van een vorm van
lymfklierkanker (lymfomatoïde granulomatose), gerelateerd aan het gebruik van
anti-afstotingsmedicijnen.
Joop heeft wekenlang in het Erasmus MC
gelegen waar hij behandeld werd, maar
een en ander heeft niet mogen baten.
Als u dit leest, heeft de begrafenis plaatsgevonden en hebben velen afscheid genomen van de man die onze vereniging geleid heeft vanaf 2011.
Opnieuw zijn we er allemaal bij stilgezet
dat we een vereniging van kwetsbare mensen zijn, en onze interim-voorzitter, Hans
van der Linden, gaat daar in zijn bijdrage
‘Van de bestuurstafel’ ook op in.
En zo wordt het min of meer feestelijke karakter dat dit nummer van Levenslijn had
moeten uitstralen, overschaduwd door het
overlijden van Joop. We gaan er van uit
dat u er geen moeite mee zult hebben dat
daarom deze editie van Levenslijn een sobere uitstraling heeft. Op de omslag treft
u geen ‘winterfoto’ aan, maar een foto die
door Joop gemaakt is van de Willemsbrug.
We meenden er goed aan te doen die foto
te plaatsen als een postuum eerbetoon
aan Joop.
Dan loop ik nu even met u de inhoud van
deze aflevering van Levenslijn door.
Zo treft u in deze editie veel foto’s aan
van de in september gehouden boottocht,
alsmede korte impressies van een aantal
lezers over hoe zij de boottocht ervaren
hebben.

Kijkt u alle foto’s maar goed na, er is
een grote kans dat u uzelf op een van de
plaatjes aantreft.
Ook de verslagen van de ‘Wetenschapsdag’
en de ‘Themadag specifieke diagnoses’
die door mijn mederedacteuren zijn bijgewoond, treft u in dit nummer aan. Zij
hebben geprobeerd de toch wel lastige
materie in zo hapklaar mogelijke brokken
aan te bieden.
Tevens ben ik erg blij dat ik u kan meedelen dat onze oud-redacteur Marcel heeft
aangeboden een aantal columns voor ons
blad te schrijven.
Zoals u nog wel weet heeft Marcel een
‘vlotte pen’, en het eerste resultaat van
zijn inspanningen treft u in dit blad aan.
Wat mij betreft is dit een voorbeeld wat
veel navolging verdient!
Welnu, ik geef u graag nu de gelegenheid
uw blad te gaan lezen, en ik wens u daarbij veel plezier toe.
Tenslotte wens ik u allen goede Kerstdagen toe, met wat tijd voor bezinning en
voor de geliefden om u heen, enzovoort.
Ook wens ik u namens mijn mederedactieleden Thea, Els en Yvonne alvast een
goede jaarwisseling en een voorspoedig
2018 toe. Hoe uw situatie ook is, probeer
hoop en moed te blijven houden!

En dan ben ik ook maar zo vrij, vanuit
mijn persoonlijke overtuiging, om iets toe
te voegen aan het gedicht dat u op pagina
4 aantreft. De herders vragen daar aan het
Kerstkindje: ‘Wil aan ons denken, wanneer
gij zult zijn in uw paradijs’. Persoonlijk
vind ik die vraag van de herders iets om
regelmatig aan te denken…
Jan Zoutendijk
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De kopij voor het volgende nummer van Levenslijn
dient uiterlijk 26 januari 2018 bij de redactie te zijn ingeleverd.
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Boottocht naar
de Biesbosch
Veel deelnemers aan de boottocht naar
de Biesbosch hebben gereageerd op het
verzoek om hun reactie op te schrijven
op de blaadjes papier die Els tijdens de
tocht heeft uitgedeeld.
Niet alle reacties konden geplaatst
worden in verband met de ruimte. Hier
volgt een bloemlezing:
• Het was hartstikke leuk en gezellig.
Gezellige mensen en begeleiding. Was
een gezellige dag, goede verzorging,
fijne muziek en een heel mooi museum.
• Lekker weer gehad, mooi museum gezien. En we zaten bij gezellige mensen
aan tafel.

8

• Leuke gezellige dag. Het weer is voor
100% meegevallen. Suggestie voor
2018: Willemstad.
• Gezellige dag aan boord: Leuke gids,
entertainment! Gezellige bediening
en de onderlinge sfeer is echt goed.
Locatie Biesbosch is mooi, alleen de
toegang tot het buitengebeuren moet
beter aangeduid worden vanuit het
museum. Verder een superdag!
• Het dagje van de Nierpatiëntenvereniging was weer gezellig. Het weer was
wisselvallig, wat op het water best wel
een mooi gezicht was met de wolken,
blauwe lucht en de zon. De dag was
weer goed geregeld en de gezelligheid
aan onze tafel was ook goed. Je ziet

elkaar een paar keer per jaar op de
evenementen die de vereniging organiseert. De Biesbosch was indrukwekkend.
• Leuk om een uitstapje te maken met
de Nierpatiëntenvereniging. Fijn om
verschillende vrienden te zien. De verzorging was geweldig. De tocht naar
de Biesbosch was super leuk omdat wij
er jaren met de boot hebben gelegen
met drie boten. Mooie herinneringen
en niet meer herkenbaar. Heel wat gewandeld, gevist en kampvuurtjes gestookt.

Levenslijn

• Het was een fijne dag met veel ontmoetingen. De activiteitencommissie
heeft het goed opgezet. Ga zo door,
het wordt op prijs gesteld.

• De troubadour had het naar zijn zin,
pakte aan de tafel elk meisje in. De
zon scheen ook nog, wat een feest,
anders was het erg donker geweest.
• Het was/is een fantastisch leuke dag.
Er gaat wel eens iets verkeerd maar dat
gebeurt overal. Van de regen naar de
zon zijn we gevaren. De gezelligheid
moet de mens zelf maken. Ga zo voort!
Het ijsje tussendoor is een succes.
• We hebben weer een heel gezellige
dag gehad tijdens het jaarlijkse uitje.
Iedereen heeft weer zijn uiterste best
gedaan, zowel het bestuur, de activiteitencommissie en het personeel van
de Marlina. Fantastisch gegeten! We
hebben genoten van het bezoek aan
het museum. Zelfs nog een aantal bekenden gezien op de foto’s en de filmpjes. Geweldige dag!

· 17e jaargang · december 2017

• Beste mensen, wij hebben samen
(mijn vriendin en ik) een heerlijke dag
gehad naar de Biesbosch met de ‘Marlina’. Alles was perfect. Volgende keer
zijn wij er weer bij.
• Ondanks de regen een hele gezellige
dag. Jammer dat er verschillende bekende gezichten ontbraken. De Biesbosch is natuurlijk altijd prachtig.
• Deze dag was zoals altijd goed verzorgd. De logistiek was meer dan
uitstekend. Fijne vaartocht. De Biesbosch is een heel mooi gebied. Heb
wel gezocht naar overblijfselen van de
Duitse bezetter doch helaas niet gevonden. Zal mijn zoon niet leuk vinden, had hem graag wat cadeau gegeven.
• Deze dag is, zoals eigenlijk ieder jaar,
weer heel goed georganiseerd! Behulpzaam, fijn personeel op het schip
en vanuit de vereniging ook persoonlijke aandacht voor de (voormalige)
patiënten. Wij hebben/hadden ook
een ‘sociale’ tafel, maar gezelligheid
moet je zelf maken. Altijd weer een
verrassing waarnaartoe gevaren wordt
maar altijd leuk! Eten is ook altijd
weer heerlijk! Complimenten ook aan
de koks. Zo doorgaan!
• 08.30 uur van huis gegaan en in de
file, net op tijd.
09.30 uur aan boord. De koffie was
bruin en het gebak goed.
12.00 uur de lunch gebruikt.
Verder was deze dag prima verzorgd,
zoals voorgaande jaren. Zelfs de regenbui was goed verzorgd. Af en toe
een zonnetje, veel gelachen. Prima
dag.
• Heerlijke dag gehad, goede begeleiding. Ik ben tevreden over aardig
personeel aan boord. Er was wel één
iemand die ik miste, dat was Joop. Ik
heb lekker gegeten. Groetjes van Julia.
• Hele leuke dag, gezellige muziek en
heerlijk eten.
• Wij vertrokken uit Spijkenisse met regen. ’s Middags brak de zon door. Het
museum was heel interessant.
• Eerste keer met mijn vader mee als
zijn gezelschap. Een prima dag op
het water doorgebracht. Nederland is
prachtig.
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klinieken voor
klinieken voor
nierzorg
nierzorg

Persoonlijke aandacht
Persoonlijke aandacht
Thuisgevoel
Thuisgevoel
Dichtbij
Dichtbij

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

Alle behandelvormen
Alle behandelvormen
Vakantiedialyse
Vakantiedialyse

Volg ons ook via
Volg ons ook via

10 locaties: Amstelveen, Emmeloord, Gorinchem, Kerkrade en Woerden
Onze
Onze locaties: Amstelveen, Emmeloord, Gorinchem, Kerkrade en Woerden

a B. Braun company
a B. Braun company
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• Het weer viel ook ontzettend mee
want het klaarde helemaal op. We hebben zelfs boven in de zon gezeten.
Het museum was ook heel leuk, alleen
moest je wel uitkijken dat je niet verdwaalde want het was net een doolhof.
• Het was een mooie leerzame reis, we
hebben veel gezien en gehoord over
de afgelegde route. Veel informatie
gekregen van de speakermeneer. Het
Biesboschmuseum was ook heel mooi.
Alleen de zangert kan de volgende
keer met een roeiboot mee, achter het
schip met een touwtje.
• Alles is geweldig maar misschien zou
de muziek wat zachter kunnen in verband met de oren.
• Ben het er mee eens, kan niet fat-

soenlijk praten in verband met oren
die niet best meer horen. Verder alles
prima.
• Zaterdag 9 september, 9.30 uur. We
gaan aan boord van de Marlina voor
een vaartocht naar de Biesbosch. Koffie met gebak en er was een entertainer die ook nog aardig kon zingen en
de mensen vermaakte. Na een lekkere
lunch kon je ook nog van boord om het
museum te bezoeken. Om 15.15 uur
weer terug op het schip, lekker wat
drinken en praten in afwachting van
een geweldig warm/koud buffet. Om
ongeveer 20.00 uur terug in Spijkenisse. Geweldig genoten. Tot volgend
jaar.
• Over de bediening is niets te klagen.
De dag is erg lang. En op groot water
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varen wordt saai. Het vorige bezoek
naar Woudrichem gaf meer afleiding.
Ik wil niet klagen, want zo’n dag is
lang.
• De dag is goed gelukt. Ik ben ook nierpatiënt. Ik vind ook dat deze dag voor
patiënten nogal vermoeiend is. Ook
het eten was prima en lekker maar niet
goed voor een patiënt.
Het personeel van Fortuna doet het
prima. Al met al heb ik een fijne dag
gehad.
• Het was een geweldige dag. Aan tafel
vooral!!
Samengesteld door Els van Dijk en Thea
Meijer
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Themadag specifieke diag
Op 30 september jl. vond de themadag
Specifieke Diagnose plaats in Nieuwegein. Deze themadag vindt elke twee
jaar plaats. Het ene jaar wordt de Nierdag georganiseerd en het andere jaar de
themadag specifieke diagnoses.

De presentaties van de thema’s dense deposite disease, nefrotisch syndroom en
cystenieren werden respectievelijk door
Yvonne, Els en Thea bijgewoond.
Allereerst dus de bijdrage van Yvonne over
dense deposite disease.

Op deze dag kon men 13 verschillende
presentaties bijwonen. Uw redactieleden
Thea, Els en Yvonne waren hierbij aanwezig. Na ontvangst met koffie en thee gingen we elk onzes weegs naar het thema
waar we voor hadden gekozen.
Tussen de middag was er een lunch waarbij de groep van een specifiek thema bij
elkaar zat.
De groepen had men aangeduid met een
bepaalde kleur ballonnen boven de tafel,
een leuk gezicht!
Na de lunch volgde iedereen weer zijn eigen programma. Na afloop van het middagprogramma konden we onder het genot van een hapje en een drankje nog
even napraten, alvorens aan de terugreis
te beginnen.
Het was heel interessant, maar sommige
stukken van de uitleg over de aandoeningen waren behoorlijk technisch en het is
wat lastig om daar verslag over te doen.
Wij wensen u veel leesplezier.

Dense Deposite Disease (of C3GN &
MPGN type 2)
Dit thema werd gepresenteerd door Cees
van Kooten en Darius Soonawala uit het
LUMC.
Omdat ik (Yvonne) zelf deze ziekte heb,
heb ik ervoor gekozen om dit thema bij
te wonen.
Voor deze ziekte zijn diverse namen in
omloop: DDD, MPGN-2, C3GN. Deze namen
verwijzen allemaal naar de ziekte: glomerus betekent filter, nephritis staat voor
nierontsteking, en pathie verwijst naar
ziekte.
Internationaal is er voor eenheid in de
naamgeving gekozen, en zo wordt voortaan de naamgeving C3G gehanteerd.
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Wat is dense deposite disease?
Bij deze ziekte zit er een neerslag op het
filter, in deze neerslag zit C3.
C3 is een plasma-eiwit (complement) en
onderdeel van het complementsysteem.

Het complementsysteem speelt een belangrijke rol bij de afweer. C3 is eigenlijk
de motor van het complementsysteem.
Het is een zeer complex systeem; zie het
als een dominosysteem waarbij door
het aantikken van één steen de hele rij
omvalt. Bij C3G is de regulering van dit
systeem verstoord.
Wat is de oorzaak?
De oorzaak van de disregulatie is óf genetisch (aangeboren) óf verworven, bijvoorbeeld via een infectie.
Bij C3G ziet men als symptomen: eiwit in
de urine, rode bloedcellen in de urine, water en zout worden vastgehouden. Om nu
de diagnose C3G te kunnen stellen moet er
een nier-biopt genomen worden en moet
men daarin C3 vinden, maar C3 moet ook
in het bloed aangetoond worden.
Een gedeelte van de onderzoeken wordt
in Nederland gedaan, maar er wordt ook
bloed opgestuurd naar de universiteit van
Iowa om de diagnose zeker te krijgen.
Wat zijn de gevolgen?
Meestal wordt de diagnose al op jonge
leeftijd vastgesteld maar de eerste verschijnselen kunnen ook op volwassen leeftijd voorkomen. De ziekte heeft ook nog
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gnoses
een overlap met andere ziektebeelden,
wat de diagnose niet makkelijker maakt.
De ziekte kan ook neerslaan in de ogen
waardoor macula-degeneratie optreedt.
Bij mensen waarbij de diagnose is gesteld
heeft 50% na tien jaar nierfalen.
Na transplantatie is er een grote kans,
75%, op terugkeer van de ziekte.
Het is een ultra-zeldzame ziekte, slechts
2-3 personen per miljoen mensen per jaar
krijgen deze ziekte.
Welke behandelingen zijn mogelijk?
Men behandelt eerst op de conservatieve
manier met bloeddrukverlagende medicatie en een natriumbeperkt-dieet om op
die manier te proberen de druk in de filters te verminderen en de eiwitlekkage te
beperken. Als de eiwitlekkage niet wordt
verminderd treedt er een snelle verslechtering op. Er volgt dan een behandeling
met prednison en Cellcept. Er is nog een
medicatie, Eculizumab, en dit grijpt aan
op C5 (een andere complementfactor in
het complementsysteem) maar niet op C3,
dus het werkt dan ook niet bij alle patiënten.
In 2016 zijn er wereldwijd afspraken gemaakt over de behandeling. Er zijn grote
ontwikkelingen in nieuwe medicatie die
van invloed zijn op het complementsysteem. Er is in Nederland een COMBATconsortium opgericht voor patiënten met
complement-gemedieerde (complementontregelde) nierziekte. De leden van het
COMBAT komen uit diverse ziekenhuizen
en wel het UMCG, het LUMC, het Radboudumc en de Universiteit van Utrecht.
Het onderzoeksconsortium wil allereerst
tot een juiste diagnose komen door genetische analyse, weefselanalyse en functionele analyse; ook het meten van complement in serum moet geoptimaliseerd
en nationaal op elkaar afgestemd worden,
zodat het meten van complement overal
via dezelfde methode verloopt. Daarna wil
men tot een juiste therapie komen.
In Nederland zijn twee expertisecentra
voor C3G en wel het Radboudumc in Nijmegen en het Leids Universitair Medisch
Centrum. De ontwikkelingen in het LUMC
zijn:

-

-

expertise centrum C3G (volwassenen);
ontwikkelen van een zorgpad;
opzetten registry (analogie met
aHUS) COMBAT (nationale registratie patiënten);
aansluiten bij internationale initiatieven;
genetica en diagnostiek: Nijmegen, Sanquin, Iowa;
nadruk op pathologie-diagnostiek
en biobank;
klinische trials C3G.

De behandeling van het thema vond plaats
tijdens het ochtendprogramma. ‘s Middags
werden er ervaringen uitgewisseld door
lotgenoten en hun familie.

Nefrotisch syndroom
Dit onderwerp werd ingeleid door prof. dr.
J. Wetzels van het Radboudumc in Nijmegen.
De presentatie was zo gedetailleerd dat ik
me hier beperk tot de kernpunten.
De hele presentatie kunt u bekijken op de
site van de NVN bij ‘Themadag specifieke
diagnoses’ van 30 september 2017.
Wat is een nefrotisch syndroom?
De naam nefrotisch syndroom wordt gebruikt voor een aandoening met een combinatie van verschijnselen, waarvan de
oorzaak in de nieren ligt. Het kan zijn dat
er eiwit in de urine aanwezig is of dat er
sprake is van een laag eiwitgehalte in het
bloed.
Andere verschijnselen zijn oedeem en vermoeidheid.

Wat is de oorzaak?
Er zijn veel oorzaken voor dit probleem.
Het komt erop neer dat het filtersysteem
van de nieren lekt waardoor eiwit en
bloedcellen wegsijpelen.
Wat zijn de gevolgen?
- Oedeem;
- Vermoeidheid;
- Hoog risico op trombose;
- Infecties;
- Schildklierstoornis;
- Uiteindelijk zal nierfalen optreden.
Welke behandelingen zijn mogelijk?
Afhankelijk van de diagnose worden de
volgende behandelingen toegepast:
- Natriumbeperking;
- ACE remmers;
- Cholesterolverlagende therapie;
- Eiwitbeperking;
- Antistolling.
Als complicaties kunnen optreden:
- Infecties;
- Afwijkingen;
- Stoornissen;
- Bijwerkingen. Elk medicijn heeft
die, dus het is belangrijk hier een
zo goed mogelijke balans te vinden.
Naar deze ziekte wordt steeds vaker genetisch onderzoek gedaan.
Na de pauze werden de aanwezigen in
groepen opgedeeld. De deelnemers waren voornamelijk patiënten en partners.
In de groep konden ervaringen uitgewisseld worden over het leven met de ziekte
voor de patiënt en de naasten. Het was
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duidelijk dat veel van de patiënten heel
verschillend met de problemen omgingen.
Voor de families was het vaak een heftige
belevenis. Een paar punten die werden
aangevoerd waren:
- De impact op de familie;
- De heftige bijwerkingen;
- De patiënten hebben vaak weinig
energie, maar dat is niet zo zichtbaar, waardoor ze niet geloofd
worden door de omgeving;
- Stemmingswisselingen;
- Mentaal schuurt het. Geestelijke
steun kan hierbij helpen.
Het is belangrijk gezond te leven, maar
dat is met name voor jongere mensen vaak
erg lastig…
Cystenieren
In deze presentatie was prof. dr. M.H.
Breuning van het UMC Groningen aan het
woord. Aan de hand van een duidelijke
presentatie legde hij uit hoe cystenieren
ontstaan en hoe dat doorgegeven wordt
aan kinderen.
Wat zijn cystenieren?
Cysten zijn vochtblazen. Cystenieren zijn
dus nieren waarin zich een groot aantal
vochtblazen hebben gevormd. De grootte
van de cysten kan variëren tussen de omvang van een speldenknop tot die van een
pingpongbal. In de loop der jaren neemt
het aantal en de grootte van de cysten
toe.
Wat is de oorzaak?
Cystenieren ontstaan door een mutatie
(verandering) in een gen. In 85% van de
gevallen gaat het om het PKD1-gen en
in 15% om het PKD2-gen. In het laatste
geval heeft de ziekte vaak een veel milder verloop. Van elk gen erft ieder mens
er twee, één van de vader en één van de
moeder. Wie van beide ouders een gezonde versie van de PKD genen heeft, krijgt
geen cystenieren. Wie van een ouder een
gen met een mutatie erft heeft ADPKD,
net als de betreffende ouder. Ieder kind
heeft dus 50% kans om de ziekte te krijgen Prof. Breuning benadrukte dat dit intrinsiek is aan het leven, dus niemand is
hier schuldig aan.
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Wat zijn de gevolgen?
De gevolgen van de vorming van cysten
zijn:
- Hoge bloeddruk;
- Pijn;
- Infecties van de urinewegen;
- In een later stadium gewichtstoename doordat de nieren in gewicht
toenemen;
- Bloed in de urine;
- Nierfalen op de lange termijn.
Welke behandelingen zijn mogelijk?
Dr. Folkert Visser nam dit deel van de presentatie voor zijn rekening.
Hij gaf aan dat sinds 1 februari van dit
jaar Tolvaptan voorgeschreven kan worden
aan een bepaalde patiëntengroep. Over
dit medicijn is uitvoerig geschreven in het
decembernummer 2015 van Levenslijn.
Tolvaptan leidt er toe dat na vier jaar behandeling de cystegroei zodanig geremd

wordt dat dit leidt tot een jaar uitstel van
dialyse. De behandeling moet dus heel
lang volgehouden worden. Er zijn nogal
wat bijwerkingen. Zo gaat de patiënt
ongeveer zeven liter plassen per etmaal,
waarvan ook een aantal keer ‘s nachts.
Dit moet er ook weer bij gedronken worden. Het beïnvloedt de kwaliteit van leven dus nogal. Soms kan, door verlaging
van de dosering, het plassen wat verminderd worden, bv. éénmaal per nacht. De
patiëntengroep aan wie het medicijn nu
voorgeschreven wordt, is de groep van 3050-jarigen die te maken hebben met een
snelle achteruitgang van de nierfunctie.
Na de pauze, met een smakelijke lunch,
werd het forum gehouden met een nefroloog, een diëtiste, een maatschappelijk
werker en een paar ervaringsdeskundigen.
Er werden veel vragen gesteld, o.a. over
de nogal zware bijwerkingen van Tol-
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vaptan en de eventuele screening op cystenieren. Doe je dat wel of niet, en zo ja,
wanneer. Nefrologen zijn het daar niet
over eens. Het is in ieder geval belangrijk
om de bloeddruk in de gaten te houden. Te
hoge bloeddruk heeft een nadelig effect
op de nieren. De Nierstichting heeft in samenwerking met de NVN een brochure uitgegeven met informatie voor huisartsen.
De reden om (nog) niet te willen weten of
je cystenieren hebt kan zijn dat er gezeur
komt met verzekeraars en hypotheekverstrekkers. Er kan bijvoorbeeld een hogere
premie voor een overlijdensrisicoverzekering gevraagd worden. Vaak worden ZZPers uitgesloten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een verzekeraar

mag niet vragen naar erfelijkheid. Als je
zelf niet weet of je aan ADPKD lijdt en de
verzekerde som is lager dan €250.000,-,
wordt er geen nader onderzoek verricht.
Bij het vóórkomen van cystenieren in een
familie is het mogelijk om pré-implantatie
genetische diagnostiek toe te passen.
Dit is onderzoek van een eicel of embryo,
voorafgaand aan een zwangerschap, buiten het lichaam van de moeder. Dit is alleen mogelijk bij IVF, reageerbuisbevruchting, waarbij alleen gezonde embryo’s
worden teruggeplaatst. Dit is een lichamelijk en psychisch zwaar en vaak langdurig traject. Slechts in 30% van de gevallen
leidt het tot een voldragen zwangerschap.
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Prenatale diagnostiek is een andere optie.
Het kindje wordt dan in de baarmoeder
onderzocht op afwijkingen door middel
van een vruchtwaterpunctie, vlokkentest
en uitgebreide echo.
De ouders kunnen eventueel kiezen voor
afbreking van de zwangerschap. Zij hebben recht op een verwijzing naar een klinisch genetisch centrum voor het laten
doen van DNA onderzoek.
(Aanstaande) ouders krijgen daar ondersteuning bij het maken van lastige keuzes.
Bijvoorbeeld: Ik heb erfelijke cystenieren
en een kinderwens; wat kan ik doen?
Yvonne Kant, Els van Dijk en Thea Meijer
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Recept
Pommes duchesse met
varkenshaasmedaillons
Voor twee personen
Bereidingstijd ca. 40 minuten
Ingrediënten:
- 300 gram aardappelen
- 65 gram ongezouten roomboter
- 50 gram slagroom
- 1 eidooier
- 2 snufjes peper
- 2 snufjes nootmuskaat
- 1 theelepel peterselie
- 20 sprieten verse bieslook
- 250 gram varkenshaas
- 1 gram lavas
- 1 theelepel peperkorrels
- 1 eetlepel olijfolie
Voedingsstoffen:
34 gram eiwit, 86 mg natrium, 1226 mg
kalium, 387 mg fosfor per persoon.
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Bereiding:
Verwarm de oven voor op 225 °C.
Schil de aardappelen, was ze en kook ze
gaar. Giet af en voeg 50 gram boter en de
slagroom toe.
Pureer de aardappelen en voeg de eidooier, een paar snufjes peper, nootmuskaat,
een theelepel fijngesneden peterselie
en de helft van de fijngesneden bieslook
toe. Roer goed door elkaar.
Doe de aardappelpuree in een spuitzak
en spuit dan rozetjes op een bakplaat.
Kruid de varkenshaas met lavas, verse
bieslook en peperkorrels.
Braad de varkenshaas aan beide kanten
aan met een klontje roomboter en een
scheutje olijfolie (dit is tegen het spetteren). Leg het vlees op de bakplaat,
naast de rozetjes.
Plaats de bakplaat in de oven en bak het
vlees en de rozetjes in 15-20 minuten
gaar en goudbruin.
Bron: www.nvn.nl
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Personalia
Albert Schweitzer ziekenhuis
Geboren:
6-9-2017
Jens Samuel, zoon en broertje van
Arjan, Annemarie en Sem van der Feest
Erasmus Medisch Centrum
Geboren:
13-8-2017 Pieter, zoon van Judith Visser, dialyseverpleegkundige i.o. en Richard
Uit dienst:
1-11-2017 Chantal van der Hurk

In dienst:
01-11-2017 Rianne Loeve, dialyseverpleegkundige i.o.
Suzie Tiebout, dialyseverpleegkundige i.o.
15-11-2017 Valerie van de Luitgaarden, dialyseverpleegkundige i.o.
Geboren:
01-07-2017 Nora, dochter van Fatima Mayow, dialyseverpleegkundige
Elyse Kliniek Gorinchem
Uit dienst:
01-10-2017 Nicole van Beusekom, dialyseverpleegkundige

Franciscus Vlietland Ziekenhuis, Schiedam
Geen mutaties
Franciscus Gasthuis, Rotterdam
Uit dienst:
01-12-2017 Gonneke van der Ven, dialyseverpleegkundige

In dienst:
01-07-2017 Sandra Branger, servicemedewerker
01-08-2017 Ouafa Likili, sevicemedewerker
15-08-2017 Wil Jansen, dialyseverpleegkundige

Wist u dat..?
• Het decembernummer nu voor u ligt?
• We er weer met vereende krachten
aan gewerkt hebben?
• Iemand columns in de komende nummers wil schrijven?
• Dat wij ons daar zeer op verheugen?
• U ook altijd welkom bent met een
bijdrage?
• Diverse deelnemers aan de boottocht
een bijdrage hebben geleverd aan
deze Levenslijn?
• Ook voor ‘Wist u dat…’?
• We dat graag opnemen?
• We een mooie bootreis achter de rug
hebben op 9 september?
• We aardig geëntertaind werden aan
boord?
• We ook een goeie gids/spreker aan
boord hadden?
• Het gebak, de lunch, het ijs en het
buffet heerlijk waren?
• Er mensen waren die vanwege het
slechte weer niet van boord gingen?

• Deze mensen gezellig een potje
Skipbo aan het spelen waren?
• Als je naar links keek, je rechts niets
zag?
• De NPVR het weer goed georganiseerd
had?

• Het personeel van de Marlina erg
vriendelijk was?
• We volgend jaar weer mee willen/
gaan?
• We naar de Biesbosch gingen?
• We de Moerdijkbrug nu vanaf de onderkant hebben gezien?
• Sommige mensen hopen dat de zanger
/entertainer volgend jaar wegblijft?
• We het niet iedereen met alles naar
de zin kunnen maken?
• We ook blij zijn met kritiek?
• We daar van kunnen leren?
• We nieuwe leden van harte welkom
heten?
• We nog heel veel plaats hebben voor
nieuwe leden?
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Een fietstocht naar
Tiengemeten

Als redacteur van Levenslijn ben ik
meestal bezig met artikelen en informatie voor en over nierpatiënten. Deze
keer wil ik u vertellen over mijn fietsavontuur van deze zomer.
Met mijn goede vrienden Marga en Maup
Sloot had ik afgesproken om een dag te
gaan fietsen als het mooi weer zou zijn.
Vanuit Vlaardingen wilde ik wel naar Tiengemeten, want dat had ik al eens gedaan
met Marga. Toen was het nogal regenachtig en ik wilde het eiland nu op een zonnige dag bekijken. Tiengemeten is sinds
een aantal jaren van Natuurmonumenten
en wordt ontwikkeld tot een natuurparadijs. Zo gezegd, zo gedaan.
In augustus, op een zondagmorgen,
spraken we af bij de ingang van de
Benelux(fiets)tunnel. Ik daalde met de
lift af, dat leek me prettiger dan met de
roltrap. Het eerste stuk van de tunnel was
makkelijk want je hoefde niet te trappen
omdat de weg daalde. Daarna moest je
tegen de helling opfietsen en dat kostte
meer moeite. Met mijn ervaren fietsbenen
lukte dat wel.
Toen kon onze fietstocht echt beginnen
aan de hand van een knooppuntenboek.
We fietsten richting Spijkenisse waar
we een pontje moesten nemen naar de
Hoeksche Waard. Het was mooi daar, een
weids landschap en niet zoveel bebouwing. Het schitterende weer maakte het
een waar fietsfestijn. Onderweg moesten
we af en toe afstappen om de kaart en
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de bordjes langs de weg te bekijken of we
nog de goede richting hadden. Soms was
het een gepuzzel omdat we het niet altijd
goed konden zien. Zonder al te veel gedoe
kwamen we bij het Haringvliet om de boot
naar Tiengemeten te nemen.
Helaas kwamen we tot de ontdekking dat
deze boot maar een keer per uur langskwam en net vertrokken was. We moesten
dus drie kwartier wachten maar dat was
niet zo erg. Dan maar aan de koffie. Dat
lukte ook niet want het lokale cafeetje
bleek gesloten te zijn en er was ook geen
koffiemachine op het kantoortje waar je
toegangskaartjes voor de boot en het eiland kon kopen. Dat was wel jammer. We
hebben de tijd genomen om alle aanwezige folders te bekijken en wat vragen te
stellen. De tijd verstreek snel met gezellig
gepraat en het maken van foto’s. Tiengemeten lag dichtbij, het was maar een paar
minuten varen. Om 12 uur stapten we op
de veerboot.
Op het eiland aangekomen hadden we
dringend behoefte aan koffie. We wilden
niet eerst naar een restaurant omdat we
al een tijd niets gedaan hadden. Ik had
een thermoskan koffie bij me en toen zijn
we naar een mooie plek gegaan om daar
een heerlijk bakkie te doen met een Snel-

le Jelle erbij. Altijd een nuttige metgezel
voor mij!
We genoten van het landschap om ons
heen. We fietsten weer verder en stapten
op verschillende plaatsen af om op hoger
gelegen stukken verder rond te kunnen
kijken. We zagen van alles, zeilschepen
om het eiland, veel vogels overal maar
ook paarden, schapen en koeien. Veel
mensen hadden hetzelfde idee als wij
want het was gezellig druk overal. Op een
gegeven moment wilden we nog wel iets
drinken en ook nog wat eten en we gingen
naar Herberg Tiengemeten. Op het terras
werden we aangesproken door familie van
Maup en we schoven bij hen aan. Het kopje koffie en zo duurde aanzienlijk langer
maar het was reuze gezellig. We vertrok-
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ken weer want we moesten nog een heel
eind richting Vlaardingen fietsen. Om drie
uur namen we de boot terug.
Marga wilde graag langs een andere route
fietsen en via de Heinenoordtunnel gaan.
We kwamen door Numansdorp en langs
een leuk terras. Het bier daar smaakte
prima.
En verder gingen we weer op de fiets. Bij
een knooppuntbordje zagen we op onze
kaart een kortere route langs een pad en
die wilden we nemen. Daar aangekomen
stond helaas een bordje dat we niet verder konden. We moesten dus een flink stuk
omrijden. Toen we bijna bij de tunnel waren kwam ik tot de ontdekking dat we helemaal ten oosten van Rotterdam, in Ba-

rendrecht, uit zouden komen. Vandaar was
het nog een hele tocht naar Vlaardingen.
Ik fiets wel veel maar bijna nooit hele lange afstanden. Ik zag hier toch wel tegenop. Marga en Maup zijn doorgewinterde
fietsers dus voor hen was het een makkie.
Ik zei dat ik met trein of metro verder zou
gaan als ik een station tegen zou komen.
Toen we de tunnel uitkwamen en gingen
kijken hoe we verder moesten zagen we
een bordje met Metro Slinge. Bingo! Daar
ging ik naar toe.
Mijn fietsgenoten wisten de weg en we
namen afscheid met de afspraak later
onze ervaringen te delen.
Op een gegeven moment had ik kennelijk
een bordje gemist want ik had geen idee
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waar ik was. Wel was er een tramlijn. Ik
heb wat mensen gevraagd hoe ik moest
rijden en dat viel gelukkig mee. Ik moest
een hoek om en de straat verder volgen
en ik kwam zo bij het metrostation. Even
later zat ik ineens wat raar op mijn fiets.
Toen ik afstapte viel mijn zadel op de
grond. Dat was zomaar afgebroken. Wat
nu?? Ik probeerde het zadel min of meer
terug te zetten in de hoop dat ik kon fietsen. Dat lukte maar ik moest op het puntje
zitten en voorzichtig rijden. Dat voelde
niet zo lekker, zeker niet na al die uren.
De metrostations aan de buitenkant van
de stad liggen hoog en ik moest met de
lift naar boven. Twee haltes verder moest
ik overstappen, weer liften naar beneden
en naar boven. Nog een keer twee haltes
en toen was ik bij Vijfsluizen, bijna thuis.
Daar was de boel goed opgebroken en ik
was aan het zoeken waar ik heen moest.
Van de overkant hoorde ik mijn naam
roepen. Daar stonden Marga en Maup die
intussen per fiets gearriveerd waren. Dat
was lachen. Ik ben geheel tegen de regels
in de weg overgestoken. Gelukkig was het
zondag, en dus rustig, anders was het behoorlijk riskant geweest. We zijn gedrieën
bij de Burger King neergestreken met een
Whopper en patatjes en hadden een vrolijke tijd als afsluiting van een avontuurlijke
en zeer geslaagde dag.
De fietsenmaker zei dat mijn zadel al een
tijd half kapot was, ik had dat niet gemerkt. Ik heb nu een nieuw zadel en hoop
hiermee nog veel kilometers te fietsen.
Els van Dijk
Foto’s : Marga en Maup Sloot

19

Levenslijn

· 17e jaargang · december 2017

Wetenschapsdag 2017
De Wetenschapsdag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de stand
van het nefrologisch onderzoek, zowel
patiënten als professionals in zorg en
onderzoek.
Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting, opende de Wetenschapsdag, die voor
de tweede maal werd gehouden, een initiatief van Niernieuws, NVN, de Nierstichting en de Nederlandse Federatie voor
Nefrologie (NFN).
Hij gaf het belang van samenwerking aan,
omdat die nodig is voor wetenschappelijk
succes.
Zo is het ook noodzakelijk dat patiënten
actief betrokken moeten worden bij wetenschappelijk onderzoek. Het is de vraag
hoe de kloof te dichten tussen patiënten
en onderzoeker. De behandelend arts kan
hierin een belangrijke rol spelen, evenals
teams van de NVN en Wisselwerking.
Het perspectief voor patiënten om mee te
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doen is dat onderzoek hoop geeft voor patiënten. Patiënten moeten de verantwoording voor de eigen gezondheid in eigen
hand nemen.
Na de opening waren er 19 presentaties
waaruit gekozen kon worden in vijf verschillende categorieën. Hieronder volgen
deze vijf categorieën:
- Inzicht in wetenschap;
- Transplantatie;
- Nierschade en leefstijl;
- Technologie en innovatie;
- Dialyse en bloedvaten.
Hieronder volgt een verslag van de vier
presentaties in de categorie Nierschade
en leefstijl.
Wetenschapsdag 2017, presentatie 1,
K+onsortium
In vervolg op de zoutstudie van vorig jaar
(zie Levenslijn maart 2017) nam dr. Ewout
Hoorn van het Erasmus MC ons in een in-

teractieve sessie mee naar de kaliumstudie.
Deze studie wordt gedaan door het
K+onsortium, een samenwerkingsverband
van diverse ziekenhuizen, Erasmus MC,
UMCG, LUMC en het AMC, financieel en
logistiek ondersteund door de Nierstichting.
Zes studies die al hebben plaatsgevonden
waren de aanleiding voor de kaliumstudie. Uit die studies bleek dat hoe hoger
de kaliuminname was, hoe beter de nierfunctie. Bij geen zoutinname dan geen
verbetering van de nierfunctie maar wel
een hogere overleving.
Via de oertijd met het paleodieet (noten,
fruit, vlees, vis, groente) werd er uiteen
gezet welke voordelen een hoger kaliumgehalte heeft voor de gezondheid. Vroeger ging men uit van een hoog kaliumgehalte en een laag natriumgehalte, thans is
de verhouding omgedraaid.

Levenslijn

Bij een hoog natriumgehalte gaat de
bloeddruk omhoog, bij een hoog kaliumgehalte gaat de bloeddruk naar beneden.
Het effect van kalium op de bloeddruk betekent dat beroertes met 25% afnemen.
Het blijkt dat van de gehele bevolking
het gros van de mensen een te lage kaliuminname heeft. Van nierpatiënten met
een nierfunctie van 15-45% zit 90% onder
de aanbevolen hoeveelheid kalium in de
voeding. Thans krijgen nierpatiënten vaak
een kaliumbeperking voorgeschreven.
Er is gekeken naar de relatie tussen een
hogere kaliuminname en de kaliumspiegel; die blijkt er vrijwel niet te zijn, de
kaliumspiegel is bijna niet hoger. De
bloeddrukverlagende medicijnen hebben
als bijwerking dat de kaliumspiegel omhoog gaat.
Er wordt bij de kaliumstudie ook gekeken
wat het effect is van het verhogen van de
kaliuminname op de bloedvaten en op de
bescherming van de nieren.
Bij de kaliumstudie wordt gekeken naar
het effect van:
- Kaliumsuppletie (aanvulling) op de
nierschade;
- Hoe beschermt kalium de nieren;
- Kaliumbalans bij nierschade en
hemodialyse; hiervoor wordt het
kaliumgehalte in het badwater verhoogd.
De kaliumstudie kent verschillende fases:
- Eerst de inclusie (insluiting) van
patiënten met een nierfunctie van
15-45% en verhoogde bloeddruk;
- Vervolgens een testfase van twee
weken waarin kalium wordt gegeven om te kijken of de kaliumspiegel niet te hoog wordt; indien
kalium te hoog dan geen deelname
aan de studie;
- Hierna volgt dan de behandelperiode van twee jaar met kaliumcitraat, waarbij de deelnemers gecontroleerd worden op nierfunctie,
zowel bloed als 24-uurs urine, de
bloeddruk en het eiwitverlies.
Er nemen 400 patiënten deel aan de kaliumstudie (20 ziekenhuizen doen mee).
Bij de kaliumstudie zijn geen transplantatiepatiënten betrokken. Het onderzoek
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wordt dubbelblind gedaan, een groep
die driemaal twee capsules kaliumcitraat
krijgt en een groep die placebo’s krijgt.
De arts weet niet of de patiënt kalium
krijgt of de placebo (dit is wel bij onderzoekers bekend).

bloeddruk: GA NIET ZELF, ZONDER OVERLEG
MET UW ARTS, UW KALIUMINNAME VERHOGEN!
Dit betreft immers een studie die twee
jaar duurt en waarvan de resultaten dus
moeten worden afgewacht.

Voor de studie zijn diverse veiligheidsmaatregelen getroffen:
- Er is een medisch-ethische toetsingscommissie;
- Via een data safety monitoring
board worden bijwerkingen van de
diverse groepen bijgehouden;
- Er is sprake van een testfase
- Er geldt een stop bij ziekte of ziekenhuisopname;
- Bij verhoogd kalium vindt extra
controle plaats.

Wetenschapsdag 2017, presentatie 2, Actieve leefstijlbegeleiding na transplantatie
Gerald Klaassen van het UMCG liet met een
interactief verhaal het belang van bewegen zien.
Bewegen heeft een positief effect op de
cholesterolwaarden, de glucosetolerantie/
diabetes en de bloeddruk. Daardoor gaat
het risico op hart- en vaatziekten en nierschade omlaag.
Bij een nierziekte ontstaan er problemen
met de botdichtheid, spierkracht en spiermassa. Tijdens de dialyseperiode verslechtert dit het hardst. Door actief te bewegen kan de spierkracht op korte termijn en
de botdichtheid op langere termijn weer
verbeteren. Er is een betere overleving bij
meer bewegen, zelfs als men gemiddeld
actief is heeft men al een betere overleving.

Bij de studie wordt er ook gekeken naar
het kalium in de cel zelf en daarbuiten.
Men kan kalium meten in de cel. Nu wordt
kalium alleen in het bloed gemeten en
niet in de cellen waar het zich bevindt
(kalium bevindt zich in de cel en natrium
bevindt zich buiten de cel). Het is van
belang om beide waarden te weten voor
verder onderzoek.
Wilt u meer informatie, ga dan naar:
https://www.nierstichting.nl/nieuws/
2017/04/eerste-grote-patientenonder
zoek-naar-kalium-en-nierschade/
Als u mee wilt doen dan kunt u daarover
informatie aanvragen via het e-mailadres
kaliumstudie@erasmus.nl
Waarschuwing: Ook al lijkt een verhoogde kaliuminname gunstig te zijn voor de

Nierpatiënten na transplantatie zijn toch
nog erg fysiek beperkt gedurende een
maand tot een jaar na transplantatie. Er
komen secundaire gezondheidsklachten
bij, beïnvloed door medicatie, hoeveelheid lichaamsbeweging en voeding.
In het eerste jaar na transplantatie ziet
men een gewichtstoename van 8% terwijl
de spiermassa onveranderd blijft en de
vetmassa toeneemt. Oorzaken: medicatie,
voedingspatroon en twijfel over lichaamsbeweging: wat kan ik, wat is verantwoord,
hoe moet ik trainen?
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In het UMCG heeft men nu een studie gedaan naar actieve beweegzorgbegeleiding
na transplantatie. De patiënten werden in
drie groepen verdeeld: een beweeggroep
met begeleiding bij bewegen, een groep
met begeleiding bij bewegen en de voeding en een controlegroep zonder begeleiding.
De studie liet een duidelijk verschil zien
op fysiek gebied tussen de controlegroep
en de beweeggroepen. En ook uit de kwaliteit-van-leven vragenlijsten die de patiënten na de studie kregen bleek dat dit
bij de controlegroep iets verbeterd was in
vergelijking met het begin van de studie
en dat het bij de beweeggroepen duidelijk
verbeterd was.
Bij deze studie heeft men ook gekeken
naar een kosten-baten aspect wat voor
de zorgverzekeraars weer van belang is
om mogelijk in de toekomst deze actieve
leefstijlbegeleiding te vergoeden.
Na afloop kregen alle patiënten een stappenteller.
Wetenschapsdag 2017, presentatie 3,
Nierziekte en werk: een (on)mogelijke combinatie
Dit thema werd door onvoorziene omstandigheden gewijzigd in Chronisch ziek en
werk.
Dr. Angela de Boer van het AMC vertelde
wat chronisch ziek zijn in het algemeen
betekent voor werk. Het aantal chronisch
zieke mensen neemt alleen maar toe.
Door middel van quizvragen kwamen patiënten met elkaar in discussie over dit
onderwerp.
De ervaringen zijn zeer wisselend. Eigen
regie en het verdelen van energie bleken
belangrijke punten bij de terugkeer naar
werk. Helaas vielen de jongeren die een
uitkering hebben en willen werken, evenals de mensen die willen werken maar niet
kunnen werken, buiten deze discussie.
De discussie was toegespitst op terugkeer
naar bestaand werk na niertransplantatie.
Heeft u vragen over werk en dergelijke,
bel met het Steun- Adviespunt (STAP) van
de NVN, 035-6937799, of mail naar
stap@nvn.nl
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Wetenschapsdag 2017, presentatie 4, Bevolkingsonderzoek op eiwitverlies in urine
Ron Gansevoort van het UMCG zette op
zeer levendige wijze zijn betoog uiteen
voor het belang van bevolkingsonderzoek
op eiwitverlies in de urine.
Het aantal patiënten dat nierfunctievervangende therapie nodig heeft blijft
toenemen. De kosten voor nierfunctievervangende therapie en transplantatie
bedragen per jaar 0,75 miljard, dan komen
hier nog indirecte kosten bij en het totaal
stijgt naar 3 à 4 miljard per jaar.
Er komen steeds meer nierpatiënten bij
met diabetes en hoge bloeddruk. De primaire nierziekten nemen af. We hebben
te maken met vergrijzing, en de leeftijdsgrens voor dialyse en transplantatie gaat

omhoog. En ook door medicatiegebruik is
er meer nierschade.
Vroeger werden nieuwe nierpatiënten pas
in een laat stadium gezien. Nu is er een
vroegere interventie waardoor er vroeg
gestart kan worden met behandelen.
De huisarts mag alleen mensen screenen
op nierschade die diabetes hebben of
hoge bloeddruk. Hierdoor worden patiënten gemist. Er bestaat het preventie consult, dit behelst drie stappen:
1. Vragenlijst invullen;
2. Dan uitnodiging voor screening voor
mensen met kans op diabetes; hoge
bloeddruk; hoog cholesterol;
3. Na vaststelling hoge bloeddruk / diabetes / hoog cholesterol: screenen op
nierschade.

Levenslijn
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De zorgverzekeraars vergoeden dit onderzoek niet. Gevolg: het komt niet van de
grond en er worden nog steeds mensen
gemist.
Sinds 2014 is er bevolkingsonderzoek op
darmkanker. Er is een voorstel om het onderzoek naar darmkanker en nierschade
samen te doen. Het onderzoek is pas vanaf 50 jaar, optimaal zou zijn vanaf 45 jaar.
Het UMCG heeft een nieuwe classificatie
voor nierschade: het verlies van het aantal levensjaren is bij darmkanker gelijk aan
het aantal levensjaren verlies bij mensen
met matig eiwitverlies in de urine.
Een aantal jaar geleden heeft de Nierstichting een bewustwordingsactie gedaan met teststrookjes voor de urine. De
belangstelling was overweldigend.
Voor een bevolkingsonderzoek moet men
twee methoden vergelijken:
1 Pee-spot Urine komt op absorptiefilter,
daarna eiwit bepalen.
2 Dip. i.o. Dit is een app voor de mobiele
telefoon; van teststrookje op
calibratiemodule na 1 minuut
foto maken.
Als de uitslag niet goed is,
dan herhalen na een week. Zo
nodig weer na twee weken,
indien weer geen goede uitslag dan naar huisarts.

Conclusie:
• Het aantal mensen met eindstadium nierfalen waarvoor dialyse of
transplantatie nodig is neemt toe,
hetgeen grote consequenties voor
de betrokkene en de maatschappij
heeft;
• Er is een toename van het aantal
patiënten met nierfalen, met name
door factoren als diabetes en hoge
bloeddruk, verandering in leefstijl,
de vergrijzing en doordat patiënten hun acute cardiovasculaire incidenten overleven;
• Patiënten met nierschade hebben een sterk verhoogd risico op
achteruitgang van de nierfunctie,
hart- en vaatziekten en sterfte;

• Vroegtijdige opsporing en preventie is daarom noodzakelijk.
• De screening van urine op eiwitverlies kan de patiënt in een vroeg
stadium identificeren:
- Case-finding door de huisarts;
- Preventieconsult;
- Bevolkingsonderzoek.
Van de Nederlandse bevolking heeft 10%
nierschade, dus het opsporen van eiwitverlies in de urine in een vroege fase levert voor de lange termijn vele voordelen
op.
Afsluiting Wetenschapsdag
Onder het genot van een hapje en een
drankje werd de Wetenschapsdag afgesloten door Ron Gansevoort. De belangstelling was dit jaar nog groter dan in het
eerste jaar. Er werden nog drie prijzen
uitgereikt aan jonge onderzoekers. Tevens
werd er bekend gemaakt dat de Nierstichting de NENnovation Award 2017 heeft
gewonnen. De Nierstichting krijgt de prijs
voor de ontwikkeling van normen voor de
draagbare kunstnier en voor de ‘bloedlekdetectie’ waardoor in nieuwe dialysemachines de pomp automatisch stopt bij een
lek. De NEN vond dat de Nierstichting
hiermee het beste innovatie- en normalisatieproject van 2017 heeft uitgevoerd.
Het was weer een zeer geslaagde informatieve dag.
Yvonne Kant
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Ter nagedachtenis van Adrie Hoogendoorn
Overleden 29 maart 2017
In haar ogen zat geborgen:
Maak je maar geen zorgen.
Wij hebben samen alles in die veertien mooie jaren gedaan
De tijd is nu aangebroken om alleen heen te gaan.
Bas Hoogendoorn
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Column
Collecteren bij de buren
Eind september was de landelijke collecte
voor de Nierstichting.
Al een aantal jaren loop ik in mijn eigen
wijk en met wat hulp is de klus in drie
avonden geklaard. Het is altijd weer een
feestje als je bij ‘je buren’ aanbelt...

• Hebben jullie nog niet zo’n apparaatje
om te pinnen?
Natuurlijk, voor de Nierstichting geven we graag (soms levert dat zelfs
een tientje op).
Ik heb niet veel kleingeld in mijn portemonnee, alle beetjes helpen.

• Kan je niet lezen (op de deur hangt,
tussen de andere teksten ‘wij geven
niet aan de deur’).

• Mooi dat je dit doet! Wat ouderwets,
collecteren aan de deur. Ik heb nooit
kleingeld in huis! Al telefonerend - tegen de beller: ”Er staat er weer een
met zo’n bus aan de deur! Hoe gaat het
eigenlijk bij jullie thuis?”

Toch worden de bussen alsmaar zwaarder
en heb je na een paar dagen een lamme
rechterarm. Het weer was gunstig, dat
maakt veel goed.
Het resultaat is weer geweldig, ruim €
425,-.
Volgend jaar zeker weer op pad!

• Mijn papa en mama zijn niet thuis.
“Mam, hebben we nog wat over voor
de Nierstichting?”

Een impressie…
• Goh, is het alweer een jaar geleden.
Volgens mij zijn ze hier pas ook komen
collecteren. Even kijken of we ergens
nog wat kleingeld hebben. Wij gireren
al jaren.
• Jan heb jij nog wat voor de Nierstichting. We zitten net te eten, kom over
een uurtje nog even terug. Morgen ga
ik naar de bank, dan heb ik weer geld
in huis.

• Wij doen alles via internet. Een keer
per jaar geven wij iedereen wat.
Marcel
• Ik ben hier alleen maar aan het oppassen.

De Nierstichting kan niet zonder ons!
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Onze reis naar Benidorm in
In de laatste Levenslijn van september heeft een verslag gestaan van de
groepsreis van 6 tot en met 15 juni.
Inmiddels zijn we weer net terug van
de tweede reis naar Benidorm van dit
jaar!

30

Van 17 tot en met 26 oktober zijn we met
een klein groepje en twee begeleiders afgereisd naar het mooie Benidorm. Dit jaar
helaas zonder Joop den Breems, vanwege
zijn ziekte en ziekenhuisopname. Het was
een klein groepje, omdat deze vakantie
een ‘tussendoortje’ was. De mensen die
in juni mee waren, hadden het idee om
nog een keer te gaan dit jaar, en gelukkig
konden we dat nog organiseren.

Het weer was nog heerlijk, de hele week
zo’n 25 graden. Heerlijk om buiten te
zijn, excursies te doen. Zelfs nog ‘s
avonds twee maal buiten gegeten.
Het hotel is altijd heerlijk. De groep die
mee gaat voelt zich heel snel thuis, mede
doordat we al voor de zevende keer in het
zorghotel ‘Ciudad Patricia’ komen.

Levenslijn
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oktober 2017
Dit keer waren er ook weer nieuwe
mensen die meegingen, zij kregen dan
weer uitleg van de mensen die al eerder
geweest waren over hoe alles gaat in het
hotel. In overleg plannen we de excursies
in, we proberen elke keer weer andere
excursies te doen, maar o.a. de enorm
grote en goedkope markt van Benidorm
is elke keer wel een wens van de mensen
om naar toe te gaan.

in Imed Hospital. Ook daar praten ze
Nederlands, net zoals in het zorghotel.
Dit keer vond de dialyse plaats vanaf ’s
middags 13.00 uur, en eigenlijk vonden
de mensen dit prima. ‘s Morgens nog
even naar de markt of boulevard en dan
door naar de dialyse. Ook omdat vooral
het ontbijt in het hotel erg gewaardeerd
wordt. Gezellig met z’n allen ontbijten,
alvast de dag doornemen.

Ik, als dialyseverpleegkundige begeleiding, ging elke dialyse mee naar de afdeling. Er is daar heel bekwaam personeel
aanwezig, dus zodra de mensen aan de
dialyse lagen, ging ik een stukje wandelen en was ik bij het afsluiten weer
aanwezig.
Het was weer een heerlijke vakantie, binnenkort volgt er een reünie, waar we alle

Dit keer konden we ook weer in hetzelfde
ziekenhuis terecht voor dialyse, namelijk
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foto’s gaan bekijken, eten en napraten
over de vakantie.
De data voor de eerstvolgende reis staan
al vast: 15 tot en met 24 mei 2018. Dit
keer weer in mei, omdat het in juni toch
al erg warm was. Zo’n 30 + graden is

toch eigenlijk te warm om wat te kunnen
doen. In mei is het over het algemeen
iets koeler.
Natuurlijk kunt u zich hiervoor ook opgeven. Inschrijfformulieren volgen binnenkort, maar mocht u interesse hebben, dan
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kunt u alvast mailen naar:
andesnaijer@live.nl
Angelique de Snaijer
Dialyseverpleegkundige Maasstad Ziekenhuis
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Uitgeperst
Orgaanhandel meest
lucratief

Doorbraak in mogelijke
transplantatie van
varkensnieren

Illegale orgaanhandel behoort tot de
meest winstgevende vormen van criminaliteit. Wereldwijd wordt de omzet
geschat op 1,2 miljard.

Melden
De onderzoeker pleit ervoor orgaandonatie populairder te maken met een financiële stimulans. Dat kan bijvoorbeeld door
de donor te belonen met een levenslange
vrijstelling van ziektekostenpremies. Ook
pleit ze voor anoniem melden van de illegale handel door artsen. Die kunnen de
kliniek of de stad waar de illegale operatie
heeft plaatsgevonden noemen.

Door Redactie NierNieuws
George Church (o.a. Harvard) en Luhan
Yang (Cambridge, VS) en hun medewerkers hebben een nieuwe stap gezet op de
weg naar het transplanteren van varkensorganen naar mensen. Zij gebruiken de
techniek CRISPR-Cas9 om varkens vrij te
maken van virussen die mogelijk gevaar
zouden kunnen opleveren als ze meegetransplanteerd worden.
Varkensnieren zijn wat grootte en anatomie betreft geschikt om naar mensen
te transplanteren, als oplossing voor het
orgaantekort. Maar behalve de ethische
aspecten en de weefselincompatibiliteit
speelt er nog een risico: varkens kunnen
virussen bij zich dragen waar ze zelf misschien wel geen last van hebben, maar
die wel gevaarlijk zouden kunnen zijn
voor de ontvanger van een nier. Specifiek richt het onderzoek hiernaar zich op
retrovirussen zoals die bij varkens voorkomen (PERVs). Het bekendste retrovirus
bij mensen is HIV.
Yang en Church houden zich al langer
bezig met CRISPR-Cas9, een techniek
waarmee op DNA-niveau gesleuteld kan
worden aan organismen. Twee jaar geleden lieten ze zien dat ze in varkenscellen
in het laboratorium in staat waren om de
activiteit van PERVs drastisch te verminderen. In het vervolg van hun onderzoek
hebben ze aangetoond dat deze virussen
in staat zijn om ook menselijke cellen
te besmetten. Vervolgens hebben ze in
kaart gebracht hoe de overdracht van het
virus tussen menselijke cellen verloopt.
Wat nu groot nieuws is, is dat de onderzoekers door CRISPR-Cas9 te gebruiken,
varkens gekweekt hebben zonder actief
virus. Ze deden dit door de kern van
een virusvrij gemaakte varkenscel in te
brengen in een kernloze eicel en vervolgens de embryo’s in de baarmoeder van
een volwassen varken te plaatsen waar ze
uitgroeiden tot biggetjes. Deze techniek
bestaat al langer en is bijvoorbeeld ook
gebruikt om schaap Dolly te klonen.

Bron: Niernieuws.nl, 7 juni 2017.

Bron: Niernieuws, 11 augustus 2017

Gepromoveerd
Dr. Frederike Ambagtsheer promoveerde 6
juni op dit onderwerp aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zie haar proefschrift
Organ Trade of luister naar de uitzending
van Argos hierover.
Spoorloos
Er zijn amper veroordelingen, zegt ze,
onderzoekers konden er maar elf vinden.
Voor politie en justitie is het moeilijk een
rechtszaak rond te krijgen. Soms zijn bijvoorbeeld de donoren spoorloos. De criminele netwerken die dit organiseren, zijn
bovendien goed georganiseerd en gaan
geraffineerd te werk.
China, India
Landen waar illegale orgaantransplantaties - vaak nieren - plaatsvinden, zijn
onder meer China, Pakistan, India, Iran,
Rusland, Colombia, Irak en Zuid-Afrika. De
patiënten komen bijvoorbeeld uit Taiwan,
Zuid-Korea, Israël, Zweden, Nederland en
Macedonië/Kosovo. Zij kopen een nier,
omdat ze vrezen die in eigen land niet
tijdig te kunnen krijgen. Ze wijzen op de
lange wachttijd en de complicaties van
nierdialyse.
Wat het kost
De Nederlandse patiënten die een illegale
orgaantransplantatie ondergingen, zijn
hier veelal niet geboren. Enkelen gaven
aan zich gediscrimineerd te voelen door
het gezondheidssysteem. Ze betaalden
voor de ingreep in het buitenland tussen
de 3 6.000 en 3 45.000. Hierbij waren inbegrepen: verblijf, het orgaan, operatie,
medicatie en eten en drinken. Degene die
profiteren van de illegale winsten, zijn de
artsen, handelaren of organisatoren.
Uitgebuit
Met name in Kosovo bleken de donoren,
dus de ‘gevers’ van de organen, ernstig
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uitgebuit. Ze ontvingen niet het beloofde
geldbedrag of zouden ondanks twijfels
gedwongen zijn hun orgaan af te staan.
De operatie werd minder ingrijpend beschreven dan zij was en bovendien uitgevoerd in een privékliniek die hiertoe
onbevoegd was. Van de 22 geïnterviewde
patiënten keerden er 10 naar hun land terug met complicaties, waaronder infecties
en afstoting van de ontvangen nier.
Wel begrip
Nederlandse transplantatieprofessionals
die met de in het buitenland geholpen patiënten te maken kregen, veroordelen weliswaar het kopen van een nier, maar hebben er ook begrip voor waarom patiënten
dit doen. Deze professionals weten niet
veel weten van de koop. De patiënt vertelt
er liever niet over. De artsen stellen hun
beroepsgeheim, zorgplicht en behandelrelatie met de patiënt voorop. Deze vinden
ze belangrijker dan helpen ingrijpen bij de
orgaanhandel. Ambagtsheer spreekt over
‘een muur van stilzwijgen’.
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DOMESTICO zet thuisdialyse
op de kaart
Door Merel Dercksen
De afgelopen vijftien jaar is het percentage patiënten dat thuis dialyseert gehalveerd. Hoog tijd om uit te zoeken waar
dat door komt, en er iets aan te doen,
vinden veel partijen in het veld. De recent
gestarte DOMESTICO studie omvat beide
aspecten. Dr. Brigit van Jaarsveld, nefroloog in het VUmc, vertelt wat DOMESTICO
inhoudt.
Onder thuisdialyse vallen alle vormen van
dialyse die mensen thuis kunnen doen.
Dus peritoneale dialyse, maar ook thuishemodialyse, zowel overdag als ‘s nachts.
‘Sinds 2002 is het percentage nierpatiënten dat behandeld wordt met een vorm
van thuisdialyse, gehalveerd. In 2002 dialyseerde 33% van de patiënten thuis, nu is
dat nog maar 17%. Er zijn wel ideeën over
wat de oorzaak daarvan is, maar zeker weten doen we het niet.’
‘Een van de genoemde oorzaken is bijvoorbeeld dat vóór het jaar 2000 vooral jonge
patiënten thuis dialyseerden, met peritoneale dialyse. Tegenwoordig worden jonge
patiënten vaak snel getransplanteerd.
Maar anderen vinden weer dat ouderen
ook prima thuis kunnen dialyseren, dus
dat dit geen verklaring is voor de afname.
Wat dan wel? Doen we als nefrologen niet
genoeg moeite? Willen patiënten het niet?
Speelt er een financiële prikkel mee?’
‘Samen met Alferso Abrahams (UMCU) ga
ik dit uitzoeken binnen de DOMESTICOstudie (Dutch nOcturnal and hoME dialysis
Study To Improve Clinical Outcomes). We
gebruiken het project niet alleen om de
oorzaak van de afname te achterhalen,
maar ook om thuisdialyse weer op de kaart
te zetten.’
Brigit van Jaarsveld
Drie pijlers
DOMESTICO is gebaseerd op drie pijlers:
data van de afgelopen vijf jaar analyseren, patiënten die starten met thuisdialyse volgen en vergelijken met patiënten
die starten met centrumdialyse en tot slot
best practices verzamelen en delen.
‘Bij 1200 patiënten die tussen 2012 en

2017 gestart zijn met thuisdialyse, gaan
we na wie van hen gestopt zijn en om
welke reden. Had het een sociale oorzaak,
bijvoorbeeld dat het te belastend was
voor de omgeving, of dat de patiënt het
contact met anderen miste? Of waren de
patiënten te ziek, kregen ze bijvoorbeeld
last van buikvliesontsteking? We vergelijken deze patiënten ook met 1200 anderen
die in dezelfde periode gestart zijn met
centrumdialyse, om te zien waarin deze
patiënten van elkaar verschilden.’
Kwaliteit van leven
Het tweede deel van de studie, waarvoor
ZonMW een subsidie heeft verleend, start
1 december van dit jaar. ‘Hierin vergelijken we 800 patiënten die starten met
thuisdialyse met 800 anderen die starten
met centrumdialyse en kijken we naar de
PROMs (Patient Reported Outcome Measures). Deze vragen zijn ontwikkeld door
de Nierpatiënten Vereniging Nederland
en Nefrovisie en hiermee meten we de
kwaliteit van leven. Daarnaast kijken we
naar de klinische uitkomsten. Worden patiënten die thuis dialyseren minder vaak
opgenomen in het ziekenhuis, hebben ze
minder vaak last van infecties, en mogelijk ook minder last van hart- en vaatproblemen? Ik vind het waarschijnlijk dat het
antwoord op de eerste twee vragen ‘ja’
is, omdat patiënten die thuis dialyseren
meer getraind zijn in ziekte-inzicht en
waarschijnlijk eerder in de gaten hebben
of iets ernstig is of niet. Maar het is natuurlijk de vraag of dat echt klopt.’
Thuisdialyse stimuleren
De laatste pijler van DOMESTICO is activerender van aard. ‘Wij willen 800 patiënten
includeren in vier jaar. Dat lukt niet als
de huidige afname van thuisdialyse zich
voortzet. Daarom starten we
ook met de implementatie
van best practices, als manier om het aantal patiënten dat thuis dialyseert
te verhogen. We
vragen centra die
heel veel patiënten hebben die een
vorm van
t hu is dia lyse doen,
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hoe ze dat doen. Inmiddels hebben we al
wat voorbeelden, zoals dat nieuwe patiënten bij thuisdialysepatiënten gaan kijken hoe zij het doen, of dat een nefroloog
die veel van peritoneale dialyse af weet
extra instructie geeft. Veel nefrologen
hebben hierover verarmde kennis, doordat
ze maar weinig PD-patiënten hebben. De
best practices gaan we uitwerken en implementeren in vijf tot tien ziekenhuizen
die hun percentage thuisdialyse willen
verhogen. Op basis van de ervaringen die
daaruit komen maken we een werkplan om
uit te rollen over heel Nederland.’
Alle drempels weg
‘De zorgverzekeraars willen dat zoveel
mogelijk patiënten thuis dialyseren, misschien wel 30% van hen. Zij denken dat
de afname deels te wijten is aan het feit
dat nefrologen hun hemodialysecentra
vol willen krijgen. Vanwege een mogelijke
financiële prikkel, of omdat het makkelijker is. Sommige nefrologen denken dat
patiënten ouder en zieker zijn en daardoor niet meer zo makkelijk thuis kunnen
dialyseren. De Nierpatiënten Vereniging
Nederland wil dat patiënten 100% keuzevrijheid hebben. Wij bekijken: wat kiezen
patiënten bij optimale voorlichting? Is de
kwaliteit van leven beter als er meer patiënten thuis dialyseren, zijn de klinische
uitkomsten beter en wat betekent het
voor de kosten?’
‘Als we alle barrières om te kiezen voor
thuisdialyse wegnemen en het lukt toch
niet om aan 30% te komen, kan dat ook
een helder signaal zijn. Als thuisdialyse
mogelijk is, is het fijn als je het aankunt.
Maar niet iedere patiënt kan of wil dat.’
Bron: Niernieuws.nl, 3 november 2017
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Albert Schweitzer ziekenhuis
Postbus 444, 3300 AK Dordrecht, www.asz.nl
• Bezoekadres
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 en vr)

Diëtetiek
Astrid Wils (DW)
Ageeth Bos (DW)
Geestelijke Verzorging
Martie Ottens

tel.: 078-6523171, a.wils@asz.nl
tel.: 078-6523396, a.g.bos@asz.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

Altruïstische nierdonatie
		

tel.: 010-7035468 of 010-7032198

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

Landelijke cross-over coördinator tel.: 010-7033451
		
Mw. M. de Klerk, marry.deklerk@erasmusmc.nl
Medisch Maatschappelijk Werk
Mevr. Anyda van Rijn
		
Dhr. N. Tronchet
Dhr. A. da Silva
		
		
Diëtetiek (centrumlocatie)
Anneke van Egmond
Gerdien van Doorn
Wesley Visser

tel.: 010-7035163, a.vanrijn@erasmusmc.nl
op maandag afwezig
op donderdag afwezig
(dialyse en nefrologie) tel: 010-7034441
a.dasilva@erasmusmc.nl
op woensdag afwezig
tel.: 010-7033055, dietetiek@erasmusmc.nl
tel.: 010-7033055, dietetiek@erasmusmc.nl
tel.: 010-7033055, dietetiek@erasmusmc.nl

Diabetesverpleegkundige (centrumlocatie)
		
tel.: 010-7032170, diabetesteam@erasmusmc.nl
Geestelijke Verzorging (centrumlocatie)
		
tel.: 010-7034616
Maasstad Ziekenhuis
Postbus 9119, 3007 AC Rotterdam, www.maasstadziekenhuis.nl
• Bezoekadres
Maasstadweg 21,
3079 DZ Rotterdam
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
Sonja Faber

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
tel: 010-2913418, fabers@maasstadziekenhuis.nl

Coördinator Voorbereiding Niertransplantatie
Daènne Scheuter
tel.: 010-2913150, scheuterd@maasstadziekenhuis.nl
Diëtetiek
Wilma Nugteren
Agnes Quak
Mariëlle v.d Velde
Jolein den Boer
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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

tel.: 078-6542835, rn.ottens@asz.nl

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

Transplantatiecoördinatoren
Mw. S. Middel-Sterke
Mw. M. Altintas
Mw. S. Ghannani
Mw. A. van der Schelde
Mw. I. de Koning

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

Geestelijke Verzorging dialysepatiënten
Mw. W.A.M. Kelder, tel.: 010-4616001, a.kelder@franciscus.nl (ma, di, do, vr)
Franciscus Vlietland
Vlietlandplein 2, 3118 JH Schiedam, www.vlietlandziekenhuis.nl
Vlietlandplein 2,
3118 JH Schiedam
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. J.J.P. de Lange

tel.: 010-8933610, j.delange@franciscus.nl

Diëtetiek
Mw. L. Fournier
Mw. R. Viervant

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

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

tel.: 0183-870100, info@elyseklinieken.nl

Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)
Postbus 284, 1400 AG Bussum, tel.: 035-6912128, www.nvn.nl
Luistertelefoon voor nierpatiënten tel.: 0800-0226667 (gratis)
Patiëntendesk
tel.: 035-6937799
Nierstichting Nederland
Postbus 2020, 1400 DA Bussum,

tel.: 035-6978000, www.nierstichtlng.nl

Nederlandse Transplantatie Stichting
Postbus 2304, 2301 CH Leiden,
tel.: 071-5795777, www.transplantatiestichting.nl
Websites
Donorregister
www.donorregister.nl
NIGZ donorvoorlichting
www.donorvoorlichting.nl
Info voor nierpatiënten
www.nierpatient.nl
Nierstartpagina
www.nier.startpagina.nl
Dieet voor nierpatiënten
www.dieetinzicht.nl
Info over medicijnen enz.
www.kiesbeter.nl
Belastingen
www.belastingdienst.nl
Info over toeslagen (huur, zorg) www.toeslagen.nl
Informatie over transplantatie www.transplantatiestichting.nl
Eurotransplant
www.eurotransplant.nl
Info voor nierpatiënten
www.mijneigenkoers.nl
Kwaliteitszorg bij nierziekten
www.hansmakinstituut.nl
NierNieuws
www.niernieuws.nl
Belangengr. nefrotisch syndroom www.NephcEurope.eu
Vakantiedialyse
Nierstichting Reizen
		
NPVR Vakantie
Dialysecentrum Cape Helius
Overzicht bungalowparken in
combinatie met dialyse

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

Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”
Informatie via www.npvr.nl of info@npvr.nl
Nierpatiënten van de onderstaande ziekenhuizen c.q. kliniek
kunnen zich bij ons aansluiten:
Albert Schweitzer ziekenhuis - Dordrecht
Erasmus Medisch Centrum - Rotterdam
Erasmus Medisch Centrum - locatie Sophia
Maasstad Ziekenhuis - Rotterdam
Franciscus Gasthuis - Rotterdam
Franciscus Vlietland Ziekenhuis - Schiedam
Elyse Kliniek - Gorinchem
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VOOR OPMERKINGEN OF VRAGEN: INFO@NPVR.NL

Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”
Geef u op als lid of donateur van onze vereniging.
Lid H 30,00
Behandelingsvorm:
Kindernefrologie
Predialyse

Gezinslidmaatschap H 45,00

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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