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Redactiepraat
Het is weer voorbij, die mooie zomer, die
zomer die begon zowat in mei... Gerard
Cox zong het tientallen jaren geleden al
en zo’n superlange, warme zomer hebben
we dit jaar ook meegemaakt. Zelfs eind
oktober kon je nog lekker buiten zitten
overdag, hetzij thuis op het balkon of in
de tuin of misschien ook weleens op een
terrasje...
Maar nu is het dan toch echt over en als u
dit leest is het al weer december. Ik heb
geen idee welk weer het is als u ons blad
leest omdat ik dit stukje al in november
naar de drukker heb moeten sturen. Wat
wel zeker is: Weer is er een jaar voorbij
gevlogen, althans, zo ervaar ik het, en ik
neem aan dat het u niet veel anders vergaat.
Ook in 2018 is er weer het nodige gebeurd:
rampen in de wereld, ontwikkelingen in
de vaderlandse politiek maar ook in ons
eigen leven. Sommigen gingen dialyseren
of stapten, al dan niet vrijwillig, over op
een andere dialysevorm. Anderen werden
getransplanteerd of geopereerd en ook dit
jaar zagen we helaas patiënten om ons
heen wegvallen. Wat gebeurt er veel in
een mensenleven, soms zelfs binnen een
enkele dag. Ik hoop dat u alles wat er op
u afkwam in dit jaar heeft kunnen verwerken of geleerd hebt ermee om te gaan.
In dit nummer mogen we nog even terugkijken op de mooie zomer en de activiteiten die er waren zoals ons eigen uitje
op 15 september. In dit blad blikken twee
leden van onze vereniging, elk op eigen
wijze, terug op deze dag en we zijn erg
blij met hun bijdragen!
Ook de vele foto’s die gemaakt werden
tijdens de vaartocht (dank aan de leden
die ons hun foto’s hebben toegemaild!)
roepen weer herinneringen op aan deze
mooie dag. En als u deelgenomen heeft
aan het uitje, heeft u ook een enquêteformulier kunnen invullen.
De resultaten van deze enquête treft u
elders in dit nummer aan, aangevuld met
onze reactie op uw wensen en suggesties,
waar we, zo mogelijk, beslist wat mee
gaan doen zoals u daar kunt lezen.
Van Adilson da Silva en Peter Menor,
maatschappelijk werkers, ontvingen we

het verzoek om nog eens aandacht te besteden aan de wandelingen die zij organiseren voor nierpatiënten.
In het juninummer van Levenslijn vroegen
we daar aandacht voor en de organisatoren zijn blij met de opkomst van patiënten voor deze activiteit. Alleen: om een
en ander in goede banen te leiden zijn er
meer vrijwilligers nodig! Elders in dit blad
vindt u dan ook een oproep van Adilson en
Peter om u aan te melden als vrijwilliger
om de wandelaars te begeleiden.
Op het moment dat ik dit schrijf lijkt het
erop dat de kookworkshop dit jaar geen
doorgang kan vinden omdat er geen geschikte locatie beschikbaar is. Overigens
is dit ook een activiteit die slechts door
een beperkt aantal leden bijgewoond kan
worden, hetgeen toch wel een beetje
strijdig is met de doelstellingen die wij
moeten uitvoeren om aan de criteria voor
het ontvangen van subsidie van de Nierstichting te blijven doen. Alle nierpatiënten in ons ‘werkgebied’ (en dat zijn ook
mensen die geen lid zijn van onze vereniging) moeten immers zoveel mogelijk deel
kunnen nemen aan door ons georganiseerde activiteiten e.d.
Het bestuur is wel druk doende om voor
u een aantal nieuwe activiteiten te bedenken.
Zo wordt er bijvoorbeeld aan gedacht
om een filmavond te organiseren en ook
kijken we of het mogelijk is een nieuwjaarsborrel te organiseren. Let u a.u.b.
op: het is nog niet zover. Als deze
plannen concreet worden zullen we
u tijdig informeren. En natuurlijk geldt
ook hier: heeft u zelf suggesties, laat het
ons weten!

maken krijgen, de hoop voeden dat er veel
gebeurt om onze kwaliteit van leven minimaal te behouden of te verbeteren.
En tenslotte: we hebben geprobeerd dit
laatste nummer van 2018 in een niet al
te uitbundige kerst/oudejaarssfeer uit te
voeren, de vormgever heeft daar erg zijn
best voor gedaan, dus we hopen dat u het
waardeert.
Voor de komende weken wil ik u allen goede feestdagen en alvast een voorspoedig
2019 toewensen. Vanuit mijn persoonlijke
overtuiging wens ik u allen toe dat u de
kracht en de moed mag ontvangen om in
het nieuwe jaar uw leven voort te mogen
zetten, hoe moeilijk dat leven voor velen
van ons ook kan zijn.
Jan Zoutendijk

Op 12 oktober zijn onze redacteuren Els
van Dijk, Yvonne Kant en Thea
Meijer naar de Wetenschapsdag
geweest. Zij doen verslag van
diverse nieuwe ontwikkelingen
waaronder de presentatie van de
nieuwe draagbare kunstnier. We zijn blij
dat we met regelmaat nieuwe medisch/
technologisch ontwikkelingen e.d. kunnen melden. Daarmee mogen we voor
onszelf, als nierpatiënten, maar ook
voor onze kinderen en kleinkinderen
die mogelijk met nierproblemen te
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Licht
Pak mijn hand, laat me je leiden
door het mistig labyrint.
Tot het licht je zal bevrijden
door het wonder van een kind.
Het symbool van licht en vrede,
waardoor duisternis verdwijnt.
Een verhaal uit het verleden,
van een licht dat eeuwig schijnt.
Pak mijn hand, laat me je leiden,
want soms is het einddoel ver.
Is ’t een lange weg voor beiden
tot het uitkomt bij een ster.
’t Is een weg vol hindernissen,
met een zware levenslast,
maar het doel is niet te missen
en ik houd je stevig vast.
Pak mijn hand, laat me je leiden
naar het nieuwe vergezicht.
Waar je nooit meer wordt gescheiden
van dat wonderlijke licht.
Troostend zijn de kerstverhalen
of je ‘t wel of niet gelooft,
van de ster die staat te stralen,
van een licht dat nooit meer dooft.
Hans Cieremans, www.gedichtensite.nl
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Van de bestuurstafel
Mijn naam is Ivonne Versnel en ik ben 50
jaar. Ik ben sinds kort de penningmeester
van de NPVR.
Op de vergadering van afgelopen april
werd een dringende oproep gedaan voor
een penningmeester, en hoewel ik het
heel erg druk heb, kon ik de vereniging
niet in de kou laten staan. Ik ben nl. al
jaren lid, ik was zelfs al lid bij het SFG
voordat de fusie tussen de verenigingen
plaats vond. Het zou jammer zijn als door
het gebrek aan bestuursleden een einde
kwam aan de leuke boottochten en alle
andere evementen.
Ik ben inmiddels 44 jaar nierpatiënt.
Op mijn zevende verjaardag kwamen de
dokters erachter dat ik door een infectie geen nierfunctie meer had en moest
ik gelijk aan de dialyse. In die tijd was
de dialyse nog drie keer acht uur, dus dat
was een behoorlijk heftige tijd. Na bijna
anderhalf jaar heb ik toen gelukkig mijn
eerste niertransplantatie gehad. Deze
nier heeft het bijna 15 jaar goed gedaan.
Ik heb in deze periode zelfs een gezonde
zoon gekregen.
Helaas stootte de nier in ’91 af en moest
ik weer gaan dialyseren. De tweede nier
kwam best wel snel, al in november ‘92.
Het was een hele oude nier die het maar
heel kort heeft gedaan.
Hierna heb ik meer dan zeven jaar dialyse
gedaan in een apart centrum, ‘Diatel’ in
Capelle a/d IJssel. Dit centrum was voornamelijk voor actieve patienten, je moest
o.a. zelf de machine opbouwen, je bloeddruk bijhouden enz. Ik vond het heel prettig om zelf de controle te hebben. Het is
jammer dat dit inmiddels gesloten is.
De derde nier kwam eindelijk in 2001,
maar ging verloren door de cyclosporine.
Toen ik in 2003 wederom aan de dialyse
moest, heeft mijn vader mij een nier gegeven. Deze nier deed het prima. Ik heb
in deze tijd mijn opleiding aan het HBO
afgerond.
Toen deze het na zes jaar toch weer slechter ging doen, na het stoppen met de

prednison, heb ik mijn vijfde nier van mijn
moeder in 2010 gekregen. Het noodlot
sloeg weer toe, want in 2013 kreeg ik een
ernstige griep met longontsteking, waardoor ik tien dagen in coma heb gelegen.
De nier heeft dit niet overleefd.
Na al deze ontwikkelingen kon ik steeds
slechter tegen de dialyse en ik kwam er
vaak doodziek vandaan. Mijn zoon kon dit
niet meer aanzien en heeft mij in 2015
een nier gegeven. Deze zesde nier werkt
tot nu toe beter dan de rest ooit heeft
gedaan, dus we hebben goede hoop dat
dit nog lang blijft duren.
Momenteel ben ik werkzaam als financieel controller bij een groot internationaal
bedrijf.
Ik werk hier nu al weer meer dan 11 jaar
fulltime met groot plezier.
In mijn spaarzame vrije tijd lees ik graag,
voornamelijk thrillers, en ga ik graag
dagjes uit naar musea of de dierentuin.
Ik hoop als penningmeester de financiën goed bij te kunnen houden voor de vereniging. Is er iets
dat u anders zou willen zien in
de verslaglegging, heeft u
suggesties of opmerkingen?
Leg het mij voor, dan komen we er samen vast wel
uit.
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Ivonne Versnel

De kopij voor het volgende nummer van Levenslijn dient
uiterlijk 26 januari 2019 bij de redactie te zijn ingeleverd.
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Verslag boottocht
15 september
We speelden op zeker, maar ondanks de
goede uitleg van de NPVR hoe we moesten
rijden, gingen we toch nog verkeerd. Gelukkig waren we ruim op tijd bij de Marlina. Het was al gezellig druk en we werden
geholpen met het parkeren op de gratis
parkeerplaats van Rederij Fortuna. Het inschepen verliep soepel en we zochten een
goede plaats achterin bij de dansvloer en
de muziek die verzorgd werd door een dialyseverpleegkundige, Hans Overtoom.
Tijdens de koffie met heerlijk gebak werden we welkom geheten door de waarnemend voorzitter Frits Hagenaar. Daarna
kon de reis beginnen. Die begon met een
stukje hogeschool varen tussen palen,
sluisje en een brug waar niet meer dan 10
cm speling was voor de boot, en zonder
een paal of kant aangeraakt te hebben
lagen we op de Oude Maas in de goede
vaarrichting.
Chapeau, kapitein!
Men had iemand bereid gevonden om een
verslag te doen van alles wat we tegenkwamen, en dat deed deze man zo goed
dat ik nieuwsgierig was geworden hoe
deze mijnheer aan al deze kennis kwam.
Tijdens een kleine stilte ben ik naar hem
toegegaan en tot mijn verbazing zei hij:
Oh, ik ben een gepensioneerde schipper
en heb hier altijd gevaren. Na een compliment aan zijn adres moest ik nog horen
dat die kleine bootjes hier eigenlijk niet
thuishoren. Toen ben ik maar snel gaan
zitten. Eigenlijk had hij gewoon gelijk.
Het keerpunt van deze reis is Gorinchem.
We verblijven daar een paar uur om de wal
op te gaan en het oude stadje te ontdekken. De NPVR had een beschrijving met
wandelroute en een uitleg gemaakt van
vele historische bezienswaardigheden. In
de buurt van Gorinchem merkte ik aan het
varen dat er iets niet helemaal goed was.
De kapitein ging langzamer varen maar
toen we vlakbij het historische stadje
aankwamen was alles opgelost: Er lag
een Zwitser tegen de wal waar de Marlina
moest liggen, en na 10 minuten maakte
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hij aanstalten om weg te gaan, zodat we
konden aanmeren.
Het was mooi weer en alle opvarenden
wilden genieten van dit weer. Iedereen
werd op het hart gedrukt dat de boot om 4
uur ging varen en dat de spoorverbinding
erg slecht is naar Spijkenisse.

geschiedenis opriepen, kwamen we weer
op de Oude Maas waarop we de reis ook
begonnen.
En na weer een stukje vaarkunst van de
kapitein (maar nu achteruit varend) lagen
we een paar minuten voor acht weer aan
de wal waar al heel wat taxi’s stonden.

Wij zijn aan boord gebleven en hebben
heerlijk op het bovendek gezeten, tot we
nattigheid voelden………. Maar eer we
een dek lager waren was het gelukkig weer
droog. We hebben met veel mensen een
praatje gemaakt en het was zo vier uur.
De slechte spoorverbinding had geholpen,
want iedereen was op tijd. Op veler verzoek voeren we door Rotterdam waar natuurlijk heel veel te zien is. Voor ons extra
leuk: We zouden zeker langs het oude huis
van mijn vrouw komen en ik langs mijn
oude kantoor. Onderweg veel boten, bruggen en waterbussen en ook nog een giraf!!! Ja echt, de slecht onderhouden Ark
van Noach (ook wel bekend als de Ark van
Johan) lag daar een beetje te vervallen.
Hij is niet zeewaardig en Johan Huibers,
de eigenaar, wil er mee naar het buitenland, maar er is geen geld voor.

Het was een meer dan geslaagde dag, en
wij mogen best alle mensen van de NPVR
bedanken voor de vele uurtjes van voorbereiding.
Top, NPVR!

Zoals gezegd gingen we naar Rotterdam,
en we waren al snel op de Nieuwe Maas.
In de verte zagen we de skyline van Rotterdam, deze telt 15 gebouwen van 100
meter en hoger, het is een indrukwekkend
gezicht. Er kwamen ook weer veel bruggen bij het lijstje, maar ik was toch al de
tel kwijt, weet u nog. We kwamen ogen
te kort, zoveel was er te zien. Alles wat
bekend is ziet er vanaf het water heel
anders uit, en dat maakt het een beetje
spannend.
Het ging voor ons veel te snel, maar dat
kon niet anders. We zagen het oude huis
van mijn vrouw, mijn kantoor, de Koningshavenbrug, de BlueBandfabriek, de oude
SS “Rotterdam” en veel nieuwe gebouwen.
We kenden Rotterdam, onze geboortestad,
niet meer terug.
Varend langs Schiemond en de Botlek met
zijn vele oude scheepswerven die veel

Ook alle vrijwilligers die op en neer liepen
(wij hebben ze gezien): jullie ook bedankt.
Top, vrijwilligers!
Ook alle bedienende personeelsleden die
meer deden dan lopen en nog eens lopen
en dan ook nog een praatje maakten.
Top, dames en heren van de catering!
Er is zonder enige twijfel een geheime
plek op de boot waar al het lekkere eten
werd gemaakt en klaargezet!
Top, mensen van de keuken!
Ik heb ze niet gezien, de kapitein met zijn
assistenten, maar ik heb diep respect voor
hun omgang met deze mooie boot.
Top, kapitein en assistenten!
En dan één zwart puntje op deze dag:
Twee opvarenden werden erg laat opgehaald zodat twee vrijwilligers wel heel
laat thuis waren.
Bedankt voor het wachten, vrijwilligers!
Janny en Leo Peters
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Het uitje van het jaar
Het jaarlijkse uitje zit er weer op.
Op 15 september 2018 hebben zich ruim
150 leden en aanhang van de NPVR verzameld in Spijkenisse, ‘Spike City’, om aan
boord te gaan van de ‘Marlina’.
Dit jaar was de bestemming Gorinchem
(spreek uit Gorkum). Na registratie/inschrijving zocht iedereen een plaatsje in
het ruime tourvaartuig. Koffie met een
gebakje was de eerste versnapering, prima allemaal. Lekkere koffie met een vers
gebakje ging er goed in.
Om exact 10.00 uur werden de trossen losgegooid en werden we verwelkomd door
de interimvoorzitter Frits Hagenaar. Daarna nam de alom bekende ‘Rinus’ de regie
over en informeerde ons over hetgeen er
allemaal te zien was aan stuurboord en
bakboord. Weet U nog wat rechts en links
was?
Wat een prachtweer. Het was pure luxe
op het bovendek. Het was even klimmen,
maar dan had je ook wat. Ook de rolstoelers en niet-traplopers konden boven komen dankzij de uitermate hulpvaardige
bemanning van de ‘Marlina’. Het team van
medewerkers was echt niets té veel. Groot
respect voor hun instelling en uitvoering.
Circa 12.00 uur was er de bekende lunch:

Broodje kaas, broodje ham en een warm
kroketje.
Het smaakte allemaal prima met een
drankje erbij. Vervolgens kwamen we in de
buurt van Gorkum waar een Zwitsers vaarkasteel (flatgebouw op het water) eerst
nog ruimte voor ons moest maken.
Dat was allemaal rond de klok van twee en
had even wat vertraging tot gevolg. Maar
daarna kon iedereen van boord en waren
het wederom de Marlina-medewerkers, die
iedereen hielpen dat laatste stapje te zetten en vervolgens Gorkum in te kunnen.
Wat heeft Nederland toch een pracht aantal oude vestingsteden, hetgeen je pas
goed ziet als je een plattegrond bekijkt.
En toen... was de zon even weg en stak er
een frisse bries op.
Om 16.00 uur moest iedereen weer aan
boord zijn teneinde de terugreis via weer
andere Nederlandse vaarwegen te beginnen. Rinus kwam veel aan het woord en
dat gaf de tocht wel een enorme leuke
visie op Nederland vanaf het water. Wat
is die blik vanaf het water toch volstrekt
anders.
Tegen een uur of vijf was het ‘buffettentijd’ hetgeen iedere keer weer een bijzonder moment is als vanuit de bodem

van het schip de buffetten naar boven
komen, koud en warm, allemaal lekker en
de moeite waard om nog maar een keertje langs te gaan. Tijdens het eten werd
de vaart gewoon voortgezet en vooral het
stukje langs Rotterdam werd zeer op prijs
gesteld.
Rinus, fijn dat je al die bijzonderheden in
je hoofd hebt. Wanneer Piet Hein is geboren heb ik niet opgeslagen, maar jij weet
alles in de juiste periode te plaatsen.
Na de heerlijke buffetten nog een ‘ijsjegarni’ toe, waarna we wederom de Oude
Maas bereikten om richting Spike City
te gaan. Het gewurm door het sluisje is
steeds weer een hoogtepunt, maar voor de
kapitein van de ‘Marlina’ geen probleem.
Hij weet zijn weg.
Om exact 20.00 uur werden we weer met
de wal verbonden en mocht iedereen zijn
auto of vervoer opzoeken en ging met een
prachtgevoel naar huis.
Terugkijkend: het was geweldig!
Dank aan Joke Damsma en Frits Hagenaar,
die zoals ieder jaar weer de leiding van dit
‘uitje’ in handen hadden. Bravo!!! Mogen
we volgend jaar weer op jullie rekenen?
Peter Hamerslag
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Column

Vijf jaar later
Van 16 t/m 22 september 2018 werd de
landelijke collecte gehouden voor de Nierstichting.
Al jaren doe ik de hele wijk waarin ik woon,
in je eentje kost dat zeker vier avonden.
Zo helpt dit jaar een buurvrouw mee, en
één avond ook Lucas, een jongen van 13
jaar, die mij vorig jaar ook geholpen heeft.
In 2013 heeft mijn kleinzoon Tygo een
uurtje meegelopen, in Levenslijn van december 2013 is daar een stukje aan gewijd, inclusief foto (zie inzet).

Dit jaar, vijf jaar later, heb ik hem gevraagd een avond met mij mee te lopen,
hij is inmiddels acht jaar. Nou dat wou hij
wel, zeker toen ik hem Levenslijn van vijf
jaar geleden liet zien waar hij inclusief
foto stond geportretteerd.
Met hem kozen wij de woensdagavond uit,
en om zes uur vertrokken wij met twee
bussen, ik als collectant, Tygo als secondant. Telkens als hij aanbelde, bleef ik
even wachten om degene die open deed
te vertellen, dat hij mijn assistent die
avond was, en ik ging dan zelf naar een
volgend adres. Vol trots vertelde hij regelmatig dat hij vijf jaar geleden in de krant
had gestaan en nu een ‘eigen’ bus had gekregen van opa. Op de vraag waarvoor hij
voor de Nierstichting collecteerde, vertelde hij dat zijn eigen oma al vele jaren
nierpatiënt is, en dan konden mensen het
niet nalaten om wat in de bus te doen meestal meer dan ze wellicht gebruikelijk
in een collectebus stoppen.

Op één adres was hij trots over zijn opbrengst. Een vrouw en man deden open en
waren onder de indruk van Tygo’s praatje.
“Ik geef je € 5,-“, zei de man, “nee, ik
maak er tien euro van”, met het briefje
van € 5,- nog in zijn hand. “Ach,” zei zijn
vrouw, “doe die vijf euro ook maar in de
bus”. Trots als een pauw kwam hij naar mij
toe. “Wauw”, zei hij tegen mij, “dat is veel
hé?”
In zijn eentje haalde hij die avond
€ 102,17 op, terwijl ik met twee avonden
lopen € 136,50 ophaalde - totaal haalden
we in de wijk met z’n allen € 377,79 op helaas toch weer minder dan vorig jaar.
Een aantal redenen daarvoor: Veel mensen waren op najaarsvakantie, veel mensen hebben geen kleingeld mee in huis,
we hadden nog geen pinbussen en slechts
één iemand was bereid om direct via de
telefoon een sms te sturen. Ook werden
we ‘geplaagd’ door de Grote Club Aktie
die in dezelfde week van start ging. Ook
een ‘nadeel’ is, dat er regelmatig (niet in
de landelijke collecteweken, want dan is
het niet toegestaan) meestal studenten
de deuren langs gaan met een tablet om
mensen over te halen voor een periode
een vast bedrag per maand te laten afschrijven van hun rekening. De donateur
moet dan aan de deur een contract ondertekenen. Deze jongelui zijn goed getraind en vasthoudend, logisch, want bij
elke nieuwe donateur ontvangen zij een
bonus.
De vraag is of met pinnen via de Q-code
de mensen wel willen storten, het betekent in ieder geval voor de collectant
meer werk, en de tests moeten uitwijzen
of er dan meer opgehaald wordt.
In ieder geval moet je steeds weer duidelijk maken dat kleingeld ook welkom is
en dat het wellicht verstandig is om in de
meterkast een potje met klein geld neer
te zetten voor als er collectanten langskomen. Als je al dat kleingeld bij elkaar telt
landelijk, dan is dat toch een gigantisch
bedrag.

Trots ben ik op de collectanten die avond
aan avond bereid zijn om langs de deuren
te gaan in weer en wind - alhoewel het dit
jaar prachtige avonden waren.
Marcel

De Nierstichting kan
niet zonder ons!
13
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Resultaten van
de enquête over Levenslijn
Tijdens ons uitje van zaterdag 15 september naar Gorinchem hebben redactieleden van Levenslijn aan de deelnemers enquêteformulieren uitgereikt om
die in te vullen.
Elk formulier hebben we in handen gehad,
en tot onze blijdschap mogen we uit al die
formulieren concluderen dat u Levenslijn
erg waardeert. Het blad wordt trouw gelezen, men is tevreden over de onderwerpen
die erin staan, de meeste geënquêteerden
zouden het jammer vinden als Levenslijn
niet meer zou verschijnen, etc.
Uit de enquête blijkt ook dat er ook wensen blijven bestaan met betrekking tot
onderwerpen die u graag in ons blad opgenomen of behandeld zou willen zien.
Het is ons opgevallen dat er nogal wat
mensen vragen naar bijvoorbeeld een verjaardagskalender, overlijdensberichten,
ervaringen van patiënten, interviews met
artsen/verpleegkundigen, etc. En uiteraard zouden we zelf ook graag willen dat
bepaalde onderwerpen of rubrieken een
vaste plaats zouden krijgen in ons blad.
Maar: Bij sommige onderwerpen hebben
we te maken met privacy wet- en regelgeving, voor andere onderwerpen hebben we
toch echt de bijdragen van u, als leden,
nodig, maar dan moet u wel bij ons aankloppen met uw bijdrage...
Voor de overzichtelijkheid ga ik hieronder
nader in op de aangedragen suggesties,
met daarachter de reden waarom we er wel
of niet iets mee kunnen doen.
Vakantiebeurs
Het is erg lastig om daar zowel vooraf als
achteraf iets over te melden. Levenslijn
verschijnt te weinig frequent om tijdig
informatie vooraf over bijv. een beurs te
kunnen geven. En achteraf iets over de
beurs schrijven is ook niet altijd mogelijk:
niet altijd is uw redactie in de gelegenheid naar alle evenementen te gaan, maar
mocht u er zelf geweest zijn en u heeft
een enthousiast verhaal over ontwikke-

lingen, nieuwtjes, wetenswaardigheden:
vertel het ons!
Overlijdensberichten, ervaringen van
patiënten, verhalen over transplantaties
We zijn daarbij volkomen afhankelijk van
uw bijdragen op dat gebied. Heeft u iets
te melden of te vertellen: meld het ons
alstublieft, dan komen we direct in actie!
Een dag uit het leven van...
Columns van of interviews met mensen uit
het vak (artsen, verpleegkundigen etc.):
we proberen daar steeds wat van te maken, maar we zijn afhankelijk van de bereidwilligheid en de mogelijkheden van de
betreffende mensen.
Verjaardagskalender
We nemen aan dat de indiener van deze
suggestie het heeft over de verjaardagen
van alle leden, maar dat is een bijzonder
lastig iets. We moeten dan vooraf door de
ledenadministratie lopen om te zien wie
er in het komende kwartaal jarig hopen
te zijn, en we moeten vooraf toestemming
hebben van alle bijna-jarigen om dan hun
gegevens (voor het sturen van een kaart
of zo) te vermelden. Geen eenvoudige opgave dus...
Puzzels/raadsels
Voor puzzels moeten we in elk geval auteursrechten betalen voor de bedenker van
de puzzel, dus vanwege de financiën zijn
we daar erg terughoudend in. Als u leuke
raadsels heeft, al dan niet zelf bedacht:
meld ze ons en ze worden geplaatst!
Meer humor en of grappige voorvallen
in het blad
We hebben een aantal malen moppen en
grapjes in Levenslijn opgenomen, maar
daar kwam het nodige commentaar op: te
flauw, niet leuk (genoeg), passen niet in
het blad vanwege de ernst van de ziekten
waarmee nierpatiënten te maken hebben,
etc. etc. Hier moeten we nog eens erg en
lang over nadenken.

Medische (nieuwe) ontwikkelingen,
verbanden tussen nierziekten en andere
ziektes
We gaan proberen daar meer aandacht aan
te besteden. In de rubriek ‘Uitgeperst’ in
ons blad treft u overigens in elke aflevering meestal al ca. 3-4 nieuwtjes over
deze onderwerpen aan.
Wetenswaardigheden van vroeger
(de allereerste dialyse bijvoorbeeld)
Hier gaan we aandacht aan besteden.
Verbouwingen ziekenhuizen
Als deze bekend c.q. afgerond zijn zullen
we daar graag over schrijven.
Reportages over dialysecentra in ons
land en daarbuiten
Meld ons vooral uw ervaringen en wij maken er een verhaal van.
Recepten van bekende koks
In dit blad treft u het eerste recept uit
die serie aan!
Let op: de recepten zijn afkomstig van de
Nierstichting, maar er staan geen hoeveelheden bij vermeld van de zaken die
voor nierpatiënten van belang zijn, zoals
kalium, natrium etc.
Vraag-antwoord rubriek
Als u de vragen stelt, proberen wij de antwoorden te geven, uiteraard met deskundige ondersteuning van artsen/verpleegkundigen, zo nodig.
Houd u er a.u.b. wel rekening mee dat het
antwoord op z’n vroegst in de volgende
Levenslijn komt te staan...
We willen u in elk geval nog eens hartelijk
bedanken voor de positieve reacties die
de inhoud van ons blad van vrijwel elke
lezer krijgt, alsmede voor de suggesties
die u ons heeft gegeven om ons blad nog
leuker, mooier en beter te maken.
Jan Zoutendijk
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Recept
Ingrediënten (voor 4 personen):
- 4 dikke stukken kabeljauwfilet (met
huid) van 175 g
- 225 gr. haricots verts
- 225 gr. kleine champignons
- 1 theelepel ongezouten boter
- sap van een citroen
- olijfolie
- peper
Dressing:
- 1 sjalot
- 1 eetl. geroosterde sesamolie
- 1 eetl. balsamicoazijn
- 2 eetl. champignonvocht
- peper
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Zacht gebakken kabeljauw, kleine champignons
en haricot verts bereidingstijd ca. 20 minuten
Bereidingswijze:
• Snijd de uiteinden van de haricots
verts. Breng water aan de kook.
• Kook de haricots verts beetgaar. Giet ze
af, koel in ijswater en laat ze uitlekken.
• Was de champignons en snijdt er de
steeltjes vanaf.
• Verwarm de boter, voeg de champignons
en citroensap toe en kook de champignons kort gaar.
• Giet de champignons af en bewaar het
kookvocht voor de dressing.
• Snipper de sjalot, voeg balsamicoazijn
en champignonvocht toe en roer er
tenslotte de sesamolie door.
• Verhit de olijfolie en bak de kabeljauw
op de huidzijde goudbruin en haal van
het vuur.
• Keer de kabeljauw op de andere zijde en
gaar 10 minuten in een voorverwarmde
oven van 80 graden.
• Leg de kabeljauw met een spatel op de
warme borden.
• Verwarm de haricot verts en de cham-

pignons en verdeel de groente rond de
kabeljauw.
• Verdeel de dressing over het gerecht.
Recept van Cees Helder

Levenslijn

Recept
Ingrediënten (voor ± 1 liter) Advocaat:
- 4 eidooiers
- 100 gr. kristalsuiker
- 500 ml melk
- 1 vanillestokje, uitgeschraapt
- 2 kruidnagels
- kaneel
- 250 ml slagroom
- 1 theel. nootmuskaat
- 30 ml cognac
- 30 ml bruine rum
Rijstebrij:
- 1350 gr. melk
- 1 vanillestokje, uitgeschraapt
- 300 gr. room
- 450 gr. Japanse dessertrijst
- 50 gr. kristalsuiker
- 180 ml citroensap
- 70 ml limoensap
- 500 ml water
- 130 gr. suiker
- ½ citroen (sap en rasp van de schil)
- ½ limoen (sap en rasp van de schil)
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Rijstebrij met citrus en advocaat

Bereidingswijze Advocaat:
• Klop de eidooiers met suiker op tot wit
schuim.
• Verwarm de melk, vanillezaadjes, het
uitgeschraapte vanillestokje, kruidnagel
en kaneel tot het warm is, maar laat het
niet koken.
• Voeg al kloppend wat warme melk toe
aan het geklopte eiwit totdat je een
dikke crème hebt en voeg vervolgens
deze crème al kloppend toe aan de rest
van de warme melk.
• Verwarm onder constant roeren tot het
mengsel begint te binden en dikker
wordt (laat beslist niet koken). Wacht
tot je de bolle kant van een lepel kunt
bedekken met de crème. Voeg de room
toe, passeer alles door een zeef en laat
vervolgens afkoelen onder een plasticfolie (zodat je geen vel krijgt).
• Meng met de cognac en de rum en laat
goed afkoelen.

Bereidingswijze Rijstebrij:
• Verwarm melk, vanille en room en laat
een half uur goed trekken.
• Voeg de rijst toe en kook rustig gaar.
• Voeg pas als laatste de suiker toe, zodat de rijst goed kan garen tijdens het
koken. Laat alles afkoelen.
• Breng citroen- en limoensap, water,
suiker en citroen- en limoenrasp tegen
de kook aan, zorg dat de suiker goed is
opgelost en laat afkoelen.
• Zet dit mengsel (granité-compositie) in
de vriezer en roer ieder half uur even
door (reken minimaal 6 uur voordat de
granité goed bevroren is).
• Serveer als kleine porties rijstebrij (op
kamertemperatuur), met een scheutje
advocaat en de citrusgranité.
Bron: Kookboek Simple Smart Cooking 2015,
recept van Julius Jaspers.
TIP: Als u hiernaast nog wat vers fruit
serveert heeft u een heerlijk bijzonder dessert tijdens de feestdagen.
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Op reis met de Zonnebloem
In de maand september organiseert de
Nierstichting wekelijks een dialysereis
met de Zonnebloemboot. Een week varen (van maandagmiddag tot zaterdagochtend) met de dialyse- behandeling
aan boord.
Dit is altijd weer een bijzonder mooie reis.
Wekelijks kunnen er vijf dialysegasten
mee aan boord. Zij dialyseren de ochtend
al varend, in een daarvoor aangepaste
hut.
De reis is bedoeld voor gasten die wat
moeilijker ter been zijn, of volledige hulp
nodig hebben.
Het aanmelden voor deze dialysereis gaat
via de Nierstichting, via het vakantieboekje dat in januari/februari uitkomt.
De Zonnebloem gaat niet over de aanmeldingen van de dialysepatiënten, waardoor
het beleid van de Nierstichting, qua bepaling of een patiënt wel of niet mee kan
of mag vanwege diens (on)mogelijkheden,
wellicht wat soepeler is dan de Zonnebloem zelf.
Er kan aan boord volledige zorg aangeboden worden. Veel is er mogelijk aan boord.
‘s Middags liggen we in verschillende steden aangemeerd. Iedereen kan dan van
boord om te genieten, eventueel met begeleiding van een vrijwilliger.
Tijdens deze dialysereizen zijn er twee
dialyseverpleegkundigen aanwezig die de
dialyses aan boord uitvoeren. Ook speciaal in september is dat er een neuroloog
als arts aan boord is en een technicus
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voor eventuele problemen met de dialysemachines.
Op de boot gaan ongeveer 60 gasten mee
en 60 vrijwilligers. Er is ook vast personeel op de boot, zoals natuurlijk de kapitein, matrozen, een kok en een hoofd
verpleging.
Verder is er een fysiotherapeut en een
kapster/schoonheidsspecialiste aanwezig,
dit zijn wel weer vrijwilligers.
Er zijn voldoende rolstoelen aan boord,
zodat iedereen van boord kan om de stad
te bezichtigen. Eigen rolstoelen kunnen
ook meegenomen worden.
Het is mooi om te zien dat de vrijwilligers
ook volop genieten van het niet-alledaagse drukke werk in bv. ziekenhuis of verpleeghuis. Gewoon even ‘tutten’ kan heel
goed op het schip.
Het schip vaart normaal gesproken de
Rijn af tot de Lorelei in Duitsland, waarbij
plaatsen gepasseerd worden als Keulen,
Bonn, Boppard, Andernach en Rudesheim.
Helaas stond dit jaar het waterpeil te laag
om Duitsland binnen te varen. De kades
zijn dan te hoog om met een rolstoel van
boord te gaan, de steiger ligt dan erg steil
en dit is te gevaarlijk.
Daarom was dit keer de route voor ons:
De opstapplaats is in Arnhem, dinsdag waren we in Hellevoetsluis, woensdag Rotterdam, donderdag Gouda, vrijdag Wijk
bij Duurstede en zaterdag waren we weer
terug in Arnhem. We hadden echt de hele
week prachtig weer, rond de 20 graden,
heerlijk ook om nog boven aan dek te zitten met een lekker drankje.

Ook de week erna was het mooi weer. De
route ging toen richting Venlo en Roermond.
De gasten kunnen zelf kiezen voor een excursie in een stad, meestal in de vorm van
een stadstour of bezichtiging van bijvoorbeeld een museum of wijnproeverij. Dit is
zeker niet verplicht. Gewoon een terrasje
of een wandeling langs de winkels kan
ook, met of zonder vrijwilliger erbij, die
de rolstoel duwt.
De maaltijden aan boord zijn altijd
goed. ‘s Morgens en ‘s middags is dit in
buffetvorm,‘s avonds worden de maaltijden opgediend door de vrijwilligers als in
een chique restaurant.
De laatste avond is het helemaal feest
met een galadiner. Iedereen is dan net
wat netter gekleed dan anders.
Verder worden de avonden gevuld met
spelletjes en er is ook een feestavond,
met live muziek.
Ik ga als vrijwilliger al voor de zevende
keer mee en het is zo mooi om iedereen zo
te zien genieten, de gasten en de vrijwilligers!
Inschrijven kan, zoals gezegd, via de Nierstichting, de reisgids komt meestal eind
januari uit en dan kunt u zich ook aanmelden. Er is vaak veel animo, dus wees
er op tijd bij.
Angelique de Snaijer
Dialyseverpleegkundige
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Zorg dat je bezig blijft…
In de stromende regen reizen we naar
Dirk Teeuw in zijn seniorenappartement in
Sliedrecht.
We worden hartelijk welkom geheten door
Dirk. Bij binnenkomst valt op dat er veel
lege dozen opgestapeld liggen. Dirk begint meteen enthousiast te vertellen over
zijn hobby: lijstjes maken van karton voor
foto’s en spiegeltjes. Hij is toeleverancier
voor de kinderopvang en jeugdclubs. De
kinderen versieren zijn lijstjes op alle mogelijke manieren om cadeautjes te maken.
Hij laat ons verschillende exemplaren zien
en dat ziet er heel leuk uit. We maken er
natuurlijk ook foto’s van voor Levenslijn.
Op onze vraag hoe hij hiertoe gekomen is
vertelt hij dat hij vanaf zijn jonge jaren
veel heeft gewerkt met de figuurzaag en
geknutseld heeft met fijn houtwerk. Nu
kan hij dat niet meer en hij heeft een
vervanging gevonden in het werken met
karton.
Woonplaatsen
“Ik heb 42 jaar in Nieuw-Lekkerland gewoond. Daarna woonden we in Noordeloos
in een historische boerderij met ruimte
voor de paarden. Mijn vrouw kreeg een
huis op Tholen uit overerving, een bijwoning bij een boerderij. Daar hebben we 15
jaar gewoond. Ik moest gaan dialyseren
en mijn vrouw bleek kanker te hebben.
We zijn toen nog verhuisd naar Zevenbergsche Hoek, om in de buurt van mijn
jongste dochter te wonen.
Toen mijn vrouw was overleden vond mijn
dochter een plek hier in Sliedrecht. Alles
is aanwezig met 24/7 hulp als het nodig
is”. Dick is dus weer terug in de Alblasserwaard.
Hij weet veel te vertellen over de geschiedenis van de Alblasserwaard en het
ontstaan van het huidige Sliedrecht na de
Elisabethsvloed in november 1421.
Beroepsleven
Tijdens zijn werkzame leven was Dirk
hoofdopzichter in de bouw. Hij was betrokken bij de organisatie en de regeling
van grote werken. Hij heeft o.a. aan de
Koopgoot in Rotterdam gewerkt en aan
diverse andere grote winkelcentra. Na
zijn pensionering heeft hij nog een adviesbureau gerund maar toen de crisis in
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de bouw kwam heeft hij naar eigen zeggen zijn bureau de nekslag gegeven en is
hij naar huis gegaan. Hij heeft gelukkig
steeds bezigheid gehad met zijn gezin,
kinderen en kleinkinderen. Zijn hobby,
knutselen, kwam nu goed van pas.
Hobby
Toen hij op Tholen woonde had hij contact met een jeugdgroep en daar maakte
hij van alles voor. Bij de verhuizing naar
Sliedrecht heeft hij al zijn elektrische gereedschap achtergelaten en is hij overgestapt op het werken met karton. Het eerste dat hij maakte was een diorama van
een berghelling en een waterval erachter
in Noord-Noorwegen. Een paar beestjes
erop en het werd een mooi geheel. In
totaal heeft hij er 75 gemaakt om met
Kerst uit te delen aan alle medewerkers

van het centrum waar hij nu woont. Dat
werd erg op prijs gesteld. “Ze komen nu
de lege dozen voor mijn deur zetten. Via
de beheerster van het winkeltje, die ook
overblijfmoeder is op een school, ben ik
lijstjes gaan maken die de kinderen dan
weer kunnen versieren”.
“Het is belangrijk om bezig te zijn, als je
dat niet hebt ga je dat zoeken. Soms slaap
ik niet goed en dan ga ik er ’s nachts uit
om te knutselen. Ik wil nergens over gaan
tobben, mijn vrouw is goed heengegaan
nadat ik haar vijf weken thuis heb kunnen
verzorgen. Dus doe ik dan liever iets als ik
niet goed slaap”.
Geloof en Godsvertrouwen
Dirk vertelt dat hij leeft vanuit een groot
Godsvertrouwen en dat hielp hem erg
toen hij te horen kreeg dat hij nog maar
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15% nierfunctie had. Hij is van huis uit
protestants, van de Gereformeerde kerk.
Hij voelt zich daar nog steeds het beste
thuis. Hij komt uit de Alblasserwaard, uit
Nieuw-Lekkerland. Zijn roots liggen bij de
molens in Kinderdijk. Dirk kreeg verkering
met een meisje van het eiland Tholen, hij
is ook met haar getrouwd in 1970.
Toen ze gingen trouwen was de grote
vraag: in welke kerk doen we dat? Dat
werd de Hervormde kerk in Kinderdijk omdat hij daar de dominee kende en het logistiek de beste keuze was (op 5 minuten
afstand) .
Tijdens zijn werkzame leven heeft Dirk
met heel veel verschillende mensen van
heel veel verschillende geloven gewerkt,
van hindoes tot moslims, joden, christenen. Dat maakte voor hem geen enkel
verschil.
Nierpatiënt
Dat was dus even over de achtergrond van
Dirk Teeuw. Hij is ook nierpatiënt, sinds
zeven jaar aan de dialyse.
Nu komt het verhaal van zijn nierziekte.
Dirk was gewend om na het eten ’s middags een tukkie te doen. In 2011 werd
Dirk uit zijn dutje wakker en toen praatte
hij scheef. Hij was ervan overtuigd dat hij
geen attaque had gehad zoals zijn vrouw
dacht. Ze woonden toen op Tholen, in
Scherpenisse. De huisarts stuurde hem
dezelfde dag nog naar het ziekenhuis in
Bergen op Zoom. Daar vertelde de internist hem dat hij geen attaque had gehad
maar dat zijn nieren niet goed functioneerden. Bij de nefroloog bleek dat zijn
nieren nog maar voor 15% werkten. Hij
had daar nooit eerder iets van gemerkt!
De arts vertelde hem ook dat hij bij 10%
nierfunctie moest gaan dialyseren. Dat
was een schok!
Dirk reed met zijn vrouw naar huis, een rit
van 20 minuten. In die 20 minuten heeft
hij vrede met zijn God gevonden, vertelde
Dirk. “Hij zorgt voor me en daar heb ik
geen enkele twijfel over en daar heb ik
geen enkel probleem mee”.
Meteen kwam Dirk in de pré-dialyse fase
en er werd in het ziekenhuis in Roosendaal
een shunt aangelegd. Die shunt moest 6
weken rijpen en na 8 weken moest hij al
gaan dialyseren. Zo snel ging dat.

“Ik heb er nooit iets van gemerkt dat ik
nierproblemen had”, vertelt Dick. Het zat
ook niet in de familie. “Ik kreeg meteen
vochtbeperking omdat mijn nieren het
niet meer konden verwerken. Gelukkig kan
ik er goed mee leven”.
De dialyse
Dick vertelt verder: “Ik heb 4 jaar gedialyseerd in het ziekenhuis in Bergen op
Zoom. Ik werd aangeprikt via het systeem
van ladderen, dus steeds op een andere
plek. Toen kreeg ik aneurisma’s en dat is
gevaarlijk, die kunnen barsten. Er ontstonden onderhuidse bloeduitstortingen,
mijn vaten zijn kennelijk slecht. Een half
jaar later zijn ze me gaan aanprikken via
buttonholes, daar ben ik niet gelukkig
mee maar ik heb geen keus, ik moet wel.
Ik slik bloedverdunners en wat ik verder
slik maak ik me niet druk over. Gelukkig
kan ik het met de hulp van God allemaal
aanvaarden. God beslist, ik niet. Zo wil ik
leven. Het punt is: als je leert om de situatie te accepteren krijg je rust. Dat heb ik
van huis uit meegekregen”.
We houden even pauze voor een kopje
thee.
Dick gaat weer verder met zijn verhaal. “Ik
dialyseer nu al 7 jaar 3x per week. Eerst in
Bergen op Zoom en na de verhuizing naar
Sliedrecht in het Albert Schweitzerziekenhuis en dat bevalt goed.
Ik heb daar een hele goede verpleegster
uit Iran”.
Vakanties in Scandinavië
“Tijdens mijn gezonde leven zijn we met
het gezin heel vaak in de meivakantie in
Scandinavië geweest. Eerst naar Denemarken, waar we o.a. Legoland bezochten, tussen 1980 en 1984. Daarna steeds
naar Noorwegen. We hebben daar altijd
heel erg van genoten. De temperatuur
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is heel erg prettig, ik kan niet tegen de
warmte. Sinds de tachtiger jaren gingen
we elk jaar twee weken naar Noorwegen,
Zweden, noord Rusland en IJsland. Mijn
vrouw zocht de route uit en las de kaart.
Ik heb kasten vol reisverslagen. Prachtig!”
Vier jaar geleden is zijn vrouw overleden.
Sinds hij dialyseert is hij nog een keer
naar Noorwegen geweest maar dat beviel
niet meer vanwege de dialyse.
Geen transplantatie
Dick vertelt dat hij niet voor transplantatie is. “Misschien zou een van de kinderen in aanmerking komen om mij een
nier af te staan. Maar ik bleek op mijn 67e
slechte nieren te hebben en als een kind
een nier af zou staan en die zou hetzelfde
overkomen… daarom ben ik tegen transplantatie.
Als er geen andere oplossing zou zijn zou
ik alleen een nier van een overledene willen.
Er zijn omstandigheden dat je het zelf zo
goed hebt en je je God zo dankbaar bent
dat het je goed gaat dat je ook een ander
van dienst wilt zijn. Ook na je dood. Dat
schenkt God je dan.
God schenkt ons zoveel. Dat is mijn geloofsovertuiging. Daar mag je dankbaar
voor zijn”.
Dick heeft ons een groot deel van zijn leven verteld en met plezier, dat straalt hij
ook uit. We hebben meer dan genoeg stof
voor een artikel. Het wordt nog een klus
om te kiezen wat er in komt! We bedanken
hem hartelijk voor de medewerking.
Gelukkig is het intussen droog geworden
zodat we met een gerust hart weer op stap
kunnen naar huis.
Els van Dijk en Thea Meijer
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Op vrijdag 26 oktober brachten we een
bezoek aan de dialyseafdeling in het
Franciscus Gasthuis. We hadden een
afspraak met Hilda van Keimpema, dialyseverpleegkundige, en Justin Tombroek, bewegingscoach. Zij hebben een
programma opgezet voor patiënten tijdens de dialyse.
Verpleegkundig onderzoek
Tijdens haar opleiding tot dialyseverpleegkundige deed Hilda een verpleegkundig onderzoek naar de (on)mogelijkheden voor bewegen tijdens dialyse.
Citaat uit haar scriptie met als titel:
‘Bewegen tijdens dialyse is levenskwaliteit verbeteren’.
Ongeveer zes jaar geleden is er door drie
dialyseverpleegkundigen in opleiding het
onderwerp ‘een actieve tijdsbesteding tijdens dialyse’ onderzocht. In deze scriptie
is een onderdeel over bewegen tijdens dialyse onderzocht en uitgevoerd, maar helaas
wordt daar tot nu toe weinig tot niets meer
mee gedaan.
Doordat de vraag naar bewegen tijdens dialyse is toegenomen maar het aanbod niet
toereikend is, vond ik het erg leuk om met
dit onderwerp aan de slag te gaan. Hier
kwam ook nog bij dat uit een Patiënt Tevredenheid Onderzoek was gebleken dat patiënten te weinig bewegen tijdens dialyse,
terwijl zij dit wel wilden.
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Bewegen tijdens de behandeling geeft niet
alleen afleiding, het heeft ook nog een gunstig effect op de dialysebehandeling zelf.
Patiënten die bijvoorbeeld fietsen tijdens
dialyse voelen zich minder moe, hebben
meer kracht in de benen en hebben minder
last van jeuk, kramp en bloeddrukdalingen.
Dit is gebleken uit een aantal onderzoeken
naar bewegen tijdens dialyse.
Veel patiënten liggen tijdens de dialyse te
slapen, lezen wat of kijken tv. Hilda vond
dat er meer mogelijk moest zijn. Via haar
dochter kwam ze terecht bij de opleiding
‘Sport en Bewegen’ bij het Albedacollege
in Rotterdam. Ze legde daar het idee voor
om te kijken of er mogelijkheden waren
om een student die de opleiding tot bewegingscoach deed, stage te laten lopen op
de dialyseafdeling. Er kwam meteen een
enthousiaste student van de opleiding
SBG (Sport, Bewegen, Gezondheid) naar
voren: Justin Tombroek, wiens vader vorig
jaar een nier had afgestaan aan de moeder van zijn beste vriend. Hij wist meteen
waar Hilda het over had. Een paar maanden later volgde er een andere stagiaire:
Maxime, zij deed de opleiding ‘Bewegen
op muziek’. Maxime heeft inmiddels voor
een andere stage gekozen. Hilda en Justin ontwikkelen nu het plan om een persoonlijk bewegingsprogramma op maat te
maken en bewegen op muziek verder te
ontwikkelen.

De dialysegym
Dit is een eenvoudige manier om zowel in
een bed als in een stoel simpele oefeningen, met of zonder muziek, te doen met
behulp van eenvoudige middelen: een bal,
een dynaband (een elastische band voor
weerstandsoefeningen) en haltertjes. De
bewegingscoach kan ook per patiënt een
bewegingsprogramma op maat schrijven
of aanbevelingen doen, de dialyse-verpleegkundige is hiervoor niet opgeleid.
Hij/zij kan de patiënt op een andere manier motiveren om te gaan bewegen omdat hij/zij een andere relatie heeft dan
een dialyseverpleegkundige.

Nu de praktijk.
We gingen met beide mensen naar een
patiënt, de heer Bohré, voor een praktijksessie.
Er werd gebruik gemaakt van een bal en
van een dynaband. De heer Bohré vertelde
ons wat hij ervan vond om dit doen en de
voordelen van het bewegen. Hij wordt er
vrolijk van en vindt dat hij zo zelf ook iets
kan doen om zich beter te voelen, en ook
breekt dit voor hem even de dag.
Vaste aanstelling
Justin heeft na zijn opleiding een vaste
aanstelling gekregen, twee dagen per
week in het Gasthuis en twee dagen in
het Vlietland Ziekenhuis. Het is de bedoeling dat het bewegen tijdens dialyse gaat
uitbreiden. Justin heeft op dit moment
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drie stagiaires en begeleidt deze nu. Het
bevalt zo goed dat iedere patiënt nu de
mogelijkheid krijgt om minimaal tweemaal per week een half uur te bewegen
onder begeleiding van Justin en/of zijn
stagiaires.
Justin vertelt dat hij met de patiënt die
we net bezig gezien hebben, meneer
Bohré, veel persoonlijke gesprekken heeft
gevoerd over zijn ervaringen, wat hij er
aan heeft en de positieve gevolgen van
het bewegen. Er kwam vooral uit dat hij
vrolijker wordt en dat het voor hem de
dag breekt, waardoor hij vrolijker naar

huis gaat. Het scheelt zoveel voor hem,
dat half uurtje bewegen en dit had hij van
tevoren nooit verwacht.
Het leuke is dat patiënten die aanvankelijk niet mee wilden doen soms, na toekijken bij een ander, toch overstag gaan en
ook wel willen bewegen. Hilda vertelt dat
dit natuurlijk ook te maken heeft met een
oudere generatie die het niet gewend is
om dit te doen.
Toekomstplannen
Volgend jaar komen er nieuwe stoelen
waarop fietsen gezet kunnen worden. Er
kunnen dan meer mensen fietsen tijdens

de dialyse. De mensen hadden eigenlijk
niet verwacht dat de oefeningen die Justin met hen doet met de bal, de dynaband
en andere oefeningen zoveel mogelijkheden zouden geven. Het is de bedoeling dat
dit project uitgebreid gaat worden, zodat
steeds meer patiënten er profijt van zullen hebben. Ook in andere ziekenhuizen,
gezien de goede resultaten.
Het was een leuk en inspirerend bezoek,
op een andere manier dan gewoonlijk,
aan een dialyseafdeling. We hopen dat dit
succes voortgang zal vinden en dat steeds
meer mensen de mogelijkheid zullen krijgen om te bewegen tijdens dialyse onder
begeleiding van een coach.
Hilda en Justin, we wensen jullie heel veel
succes met je werk. Goed bezig!
Els van Dijk en Thea Meijer

Foto's boven v.l.n.r.:
Patiënt, naam onbekend
De heer Bohré
Mevrouw Dag
De heer Duran
Foto onder:
De heer Bohré
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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

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

a B. Braun company
a B. Braun company

Levenslijn

· 18e jaargang · december 2018

Belastingaangifte: DOEN!!!
Voor nierpatiënten bestaat er de mogelijkheid om zorgkosten terug te vragen.
Iedereen met een chronische ziekte
of meerdere chronische ziektes of een
handicap, mag zorgkosten aftrekken bij
zijn belastingaangifte.
Als u geen uitnodiging van de belastingdienst ontvangt, kunt u toch geld terug
krijgen.
Ga naar: www.mijn belastingdienst.nl en
log in met uw DigiD of vraag een P-biljet
aan bij de belastingdienst (0800-0543).
Als u twijfelt of u geld terug krijgt, vul
dan online de aangifte op proef in. De belastingdienst kan niet meekijken; pas als
u het officieel verzendt door op de knop
‘verzenden’ te klikken, ziet men bij de
belastingdienst uw aangifte. U kunt met
terugwerkende kracht aangifte doen, u
moet dan wel het betreffende aangifteformulier van het jaar waarover u teruggave aanvraagt, invullen. Stuur nooit extra
formulieren mee, indien nodig wordt hier
om gevraagd. Het loont de moeite een
proefberekening te maken als u twijfelt.
U kunt bij diverse instanties terecht voor
hulp bij het invullen van uw belastingaangifte zoals:
-- Maatschappelijk Werk, dit verschilt
per ziekenhuis;
-- NVN, buro STAP;
-- de Ouderenbond;
-- Vakbonden;
-- de Belastingdienst, gratis op afspraak
en bij de Belastingtelefoon 08000543 of op www.belastingdienst.nl
Wat mag u nu allemaal aftrekken over
het jaar 2018?

•

•

Genees-/Heelkundige hulp
Zoals kosten voor huisarts, specialist,
tandarts, fysiotherapie. Maar ook behandelingen op voorschrift van een
arts, uitgevoerd door een paramedicus zoals de podotherapeut, optometrist, tandprotheticus, pedicure.
Medicatie mits voorgeschreven
door een arts; hier vallen ook verbandmiddelen onder, bijvoorbeeld
extra pleisters die u nodig heeft na
dialyse. Getransplanteerde nierpati-

ënten mogen ook de kosten voor zonnebrandcrème aftrekken, mits ze een
verklaring hebben van de arts dat ze
dit op medisch voorschrift moeten
gebruiken in verband met een verhoogde kans op huidkanker.
Uw arts zal deze zeker geven als u
hier om vraagt; vaak wordt het na
transplantatie bij een poliafspraak
meegegeven.

•

•

•

Hulpmiddelen
Hieronder vallen:
--steunzolen;
--aanpassingen aan auto, fiets of
computer (dat laatste indien slechtziend)
--onderhoud, reparatie en verzekering
van de hulpmiddelen;
--gehoorapparaat en batterijen en
schoonmaakkosten;
--batterijen prikapparaat voor glucosemeting indien niet vergoed door
de zorgverzekeraar.
Vervoer
Hier gaat het om:
--vervoerskosten van en naar het ziekenhuis; de werkelijke kosten per
kilometer of bewijzen van het openbaar vervoer of taxibonnen (ik trek
zelf €0,35 af per km; is tot nu toe
goedgekeurd);
--eigen bijdrage zittend ziekenvervoer, alleen als u deze bovenop uw
verplichte eigen bijdrage moet betalen.
Dieetkosten volgens de dieetlijst
Dit betreffen kosten in verband met:
--dieet bij nierziekten, natriumbeperkt dieet €100,-;
--chronische nierinsufficiëntie met
hemo-/peritoneaaldialyse €550,-.
Heeft u meerdere diëten (bijvoorbeeld lactosebeperkt) dan mag u ze
allen aftrekken, mits ze niet hetzelfde
zijn. Zie: www.belastingdienst.nl>aftrek
zorgkosten>dieet>dieetlijst>2018
Er kan u om een dieetverklaring gevraagd worden (gebeurt bijna nooit);
uw huisarts, specialist of diëtiste
mag deze invullen.

•

•

Extra kleding/ beddengoed
Hierbij geldt het volgende:
--door de dialyse slijt uw kleding extra (bloeddrukmeter beschadigt kleding);
--u kunt door uw ziekte veel afvallen
of aankomen (bijv. door prednison);
--bent u diabeet, dan heeft u door
overmatige transpiratie extra kosten.
U mag in 2018 €300,- extra kledinggeld aftrekken; heeft u bonnen en
kunt u aantonen dat uw extra kosten meer zijn dan €600,- dan mag u
€750,- aftrekken.
Reiskosten ziekenbezoek
Aftrekbaar is het regelmatig bezoek aan een huisgenoot die elders
verpleegd wordt en langer dan één
maand. Reist u met het openbaar vervoer of taxi, dan is het gehele bedrag
aftrekbaar. Voor de auto geldt €0,19
per kilometer. De reisafstand tussen
de woonplaats en verblijfplaats dient
wel meer dan 10 km. te zijn.
Ook als dit meerdere malen per jaar is
en er tussen de opnames minder dan
4 weken zit, de ziekte langer dan een
maand duurt en het dezelfde ziekte is
waarvoor men opgenomen wordt.

In alle gevallen geldt: bewaar al uw
bonnen!
Ik hoop dat u wat aan deze informatie
heeft en wens u allen veel succes met uw
belastingaangifte 2018.
Verdere informatie kunt u vinden op of bij:
www.nieren.nl
De belastingdienst:
www.belastingdienst.nl
De belastingtelefoon: 0800-0543.
Op de site van de belastingdienst: kiezen
voor: Aangifte 2018 (is eventueel op proef
in te vullen).
Bronnen: de hierboven genoemde sites en
de belastingtelefoon.
Yvonne Kant
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Wetenschapsdag 2018
De redactie van Levenslijn reisde op
12 oktober 2018 naar Oegstgeest om
de Wetenschapsdag in Congrescentrum
Corpus in Oegstgeest bij te wonen.
In de uitnodiging voor de Wetenschapsdag 2018 stond het volgende te lezen:
Laat u bijpraten over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied
van nierziekten en zorg. Fundamenteel onderzoek, toepassingen van onderzoek, patiëntparticipatie bij onderzoek: het komt allemaal voorbij op de Wetenschapsdag 2018
op vrijdag 12 oktober 2018. Deze keer vindt
de Wetenschapsdag plaats in Corpus Congress Centre in Oegstgeest.
Zoals u gewend bent, zijn de organiserende
partijen de Nierstichting, de Nierpatiënten
Vereniging Nederland, NierNieuws en de Nederlandse Federatie voor Nefrologie. Dit jaar
heeft de Wetenschapsdag een extra feestelijk tintje: de Nierstichting bestaat namelijk
50 jaar en NierNieuws 10 jaar.
Daarom bundelen we dit jaar de krachten
met de Willem Kolffstichting.

eniging Nederland vinden elkaar bij veel
onderwerpen wat betreft nierziekten. Ook
de wetenschapsagenda sluit hier bij aan
en ook Europees probeert men zo goed
mogelijk aan te sluiten bij alle ontwikkelingen. Het is belangrijk om dingen samen
te doen en verbinding te zoeken zodat
dingen niet dubbel worden gedaan. De
dialyse en de transplantatie zijn nu twee
werelden, het is belangrijk dat dat één
wereld wordt voor de patiënten.

Uw redactieleden waren niet de enigen
die deze belangrijke dag wilden meemaken: het centrum was goed vol, heel veel
mensen waren gekomen om zich op de
hoogte te stellen van de nieuwste ontwikkelingen op niergebied.

Nieuwe ontwikkelingen
Een dag eerder was het jubileum van de
Nierstichting waar diverse teams van de
universiteiten hun ideeën om de kwaliteit
van leven van nierpatiënten te verbeteren,
presenteerden onder de naam The Battle
of the Universities. Dit staat voor een initiatief van de Nierstichting en de Willem
Kolff Stichting om jonge wetenschappers
uit te dagen met oplossingen te komen om
de behandeling en kwaliteit van leven van
nierpatiënten te verbeteren.
Deze onderzoekers hadden er slechts vier
maanden voor gekregen om hun idee uit
te werken. Tom Oostrom vindt het inspirerend dat teams van jonge onderzoekers
uitgaan van de patiënt. Hans Bart zegt:
“Je krijgt hoop doordat jonge mensen
meer uitgaan van de patiënt en graag interactie van de patiënt hebben”.

De inleiding begon met een praatje van
Tom Oostrom en Hans Bart die zeiden hoe
bijzonder het was dat de Wetenschapsdag
nu al door vijf organisaties wordt georganiseerd, dat de Wetenschapsdag groeit
en dat de belangstelling ervoor toeneemt.
De Nierstichting en de Nierpatiënten Ver-

Op de Wetenschapsdag waren er nog drie
teams over voor de finale, te weten de
teams van het LUMC, Radboud UMC en
UMC Utrecht. Het publiek mocht na de
presentaties stemmen voor de uiteindelijke winnaar.
• De winnaar werd het LUMC, dit team
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heeft een automatisch terugtrekkende naald ontwikkeld, die terugtrekt
zodra er contact is met bloed. Hierdoor wordt misprikken voorkomen.
Op dit concept is reeds patent aangevraagd.
Het team van het Radboud UMC heeft
een dialysemouw ontwikkeld met
daarin ongeveer 200 micronaalden
die in een pleister zitten. De pleister kan drie à vier dagen blijven zitten en is pijnloos. Er kan hiermee 24
uur per dag gedialyseerd worden en
er hoeven geen dikke dialysenaalden
meer te worden gebruikt. Dit concept
is nog in de ontwikkelingsfase maar
biedt mogelijkheden voor de toekomst.
Het team van UMC Utrecht kwam met
een methode om de eiwitgebonden
afvalstoffen beter te verwijderen;
volgens deze methode zouden er dan
vier maal zoveel afvalstoffen verwijderd kunnen worden. Ook voor dit
concept geldt dat er nog veel onderzoek nodig is en dat het verder ontwikkeld moet worden.

Het was een druk programma daar in Leiden. Redacteur Thea Meijer bezocht o.a.
de presentatie over het onderzoek naar
medicatie die persoonlijk is toegespitst
op de patiënt.
Dit thema werd behandeld door prof. dr.
Teun van Gelder, internist-nefroloog en
klinisch farmacoloog in het Erasmus MC.
Personalized medicine na niertransplantatie
Waar staan we met ‘personalized medicine’
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(gepersonaliseerde medicatie)? Kunnen
we al voorspellen wie meer en wie minder geneesmiddelen nodig heeft? Welk
onderzoek is nodig om vervolgstappen te
zetten?
Dokter Van Gelder zette op heldere wijze
uiteen wat personalized medicine inhoudt
voor nierpatiënten na transplantatie. Op
het ogenblik worden volgens protocol
afweeronderdrukkende medicijnen voorgeschreven. Begonnen wordt met een
hoge dosis direct na transplantatie, en
dit wordt afgebouwd tot er een bepaalde
spiegel in het bloed is bereikt. Die juiste
spiegel is bij sommige patiënten soms
moeilijk te bereiken. Er wordt onderzoek
gedaan naar therapie op maat, waarbij gezocht wordt naar de juiste dosering voor
de juiste patiënt met het juiste medicijn.
Het doel is om een betere werkzaamheid
te bereiken met de minste bijwerkingen.
In de wetenschapsagenda is gepersonaliseerde medicatie een belangrijk punt.
Immers op oudere leeftijd is het immuunsysteem veel minder actief. De kans op afstoting is bijvoorbeeld op 75-jarige leeftijd veel kleiner dan op 25-jarige leeftijd,
maar de kans op overlijden na een infectie
bij ouderen is veel groter.
ZonMW heeft een subsidie toegekend om
onderzoek te doen of 65-plussers daarom
een andere behandeling moeten krijgen
dan jongeren.
Alle transplantatiecentra, behalve Maastricht en Leuven doen aan dit onderzoek
mee.
Er wordt dus gezocht naar een meer persoonlijke benadering van de patiënt waardoor in de toekomst veel meer rekening

gehouden kan worden met individuele
verschillen. Denk hierbij niet alleen aan
de leeftijd van de getransplanteerde,
maar ook aan de klachten die iemand
heeft door de bijwerkingen en het verschil in DNA. Omdat DNA testen steeds
goedkoper worden komt dit meer binnen
de mogelijkheden.
Kortom: de juiste patiënt moet het juiste
medicijn kunnen krijgen na transplantatie.
Redacteur Yvonne Kant woonde een presentatie bij van prof. Raymond Vanholder,
Universitair Ziekenhuis Gent en voorzitter
van de Internationale Wetenschappelijke
Adviesraad van de Nierstichting. Zijn bijdrage ging over de impact van nierziekten.
Impact van nierziekten in breed perspectief
Het aantal mensen met nierfunctie vervangende therapie neemt jaarlijks toe. Bij
nierfunctie vervangende therapie hebben
we de keus uit hemodialyse (het duurst),
CAPD, buikspoeling (het goedkoopst) en
transplantatie (het best en het goedkoopst).
Bij mensen met een nierziekte beginnen
de problemen vaak al voor het stadium
nierfalen. Hartproblemen die er zijn verergeren naarmate men dichter bij het moment komt waarop er gedialyseerd moet
gaan worden, en de sterfte door hartfalen
neemt toe. Als het stadium nierfalen is
bereikt, nemen de hart- en vaatproblemen
en ook problemen met de botten toe, en
het algehele aftakelen vindt plaats.
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Men moet zorgen dat dit zo langzaam mogelijk gaat, zowel voor de patiënt als met
betrekking tot de kosten.
Hiervoor is preventie van groot belang,
maar er wordt relatief weinig geld besteed
hieraan, terwijl nierfalen vaak in combinatie optreedt met diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaat- problemen, kanker,
reuma, leverziekten en allergieën. Het
heeft allemaal met elkaar te maken.
In Europa overlijdt 86% van de mensen
door een chronische ziekte. Preventief
moet men een aantal zaken tegengaan
zoals:
• roken;
• te weinig lichaamsbeweging;
• zout;
• zwaarlijvigheid;
• alcohol;
En dan is ook de omgeving nog van invloed op de gezondheid.
Er spelen heel veel factoren een rol bij
nierfalen. Om dit beter te begrijpen moet
men de big data die daarover beschikbaar
zijn, samenvoegen, zodat men beter begrijpt wat er in de patiënt speelt en men
het probleem kan ontrafelen.
Een aantal mensen krijgt nierfalen door
een zeldzame ziekte, waaronder veel syndromen.
De geneesmiddelen die men voor deze
kleine groepen ontwikkelt, zijn zeer duur
en er is weinig transparantie in de kosten,
en ook per land kan de prijs verschillen.
Bij chronisch nierfalen is scholing/opvoeding van belang om een zo hoog mogelijke
kwaliteit van leven te behouden. Het is
van belang de levenskwaliteit te verbeteren en niet alleen te overleven maar je
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goed in je vel te voelen. Thuisdialyse en
transplantatie verbeteren de kwaliteit van
leven. Verder zijn er projecten gaande die
de kwaliteit van leven kunnen verbeteren
in de toekomst. Denk hierbij aan het Neo
Kidney Project (de draagbare kunstnier)
en de regeneratieve geneeskunde, waarbij
men probeert uit lichaamseigen materiaal
een nier te maken.
Als men alles goed registreert, de politieke visie verandert, men big data samenvoegt, een gezondheidseconomie voert,
aandacht besteedt aan opvoeding, gebruik maakt van kunstmatige intelligentie
en de moleculaire biologie, en daarnaast
gerichte onderzoeken doet, dan zorgt dat
alles tezamen dat de kwaliteit van leven
verbetert en de kosten voor de gezondheidszorg dalen.
Redacteur Els van Dijk bezocht een presentatie van Rik Olde Engberink, internist/nefroloog in opleiding in Amsterdam,
over het thema zoutopslag.
Zoutopslag in het menselijk lichaam
In de inleiding lezen we: ‘De zouthuishouding blijkt veel ingewikkelder dan de
afgelopen 60 jaar werd aangenomen. Zout
kan namelijk in de huid en bloedvatwand
worden opgeslagen zonder dat hierbij gelijktijdig water wordt vastgehouden. Dit
zorgt voor belangrijke nieuwe inzichten
in de behandeling van hoge bloeddruk,
het toedienen van een zoutinfuus in het
ziekenhuis en het inschatten van de dagelijkse zoutinname.’
Algemeen wordt aangenomen dat, met het
stijgen van de leeftijd en de zoutinname,
de bloeddruk stijgt. Bij natuurvolken,
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die geen zout gebruiken, komt een hoge
bloeddruk op oudere leeftijd niet voor.
Ook denken we dat bij meer zout in het
lichaam ook meer vocht is opgeslagen.
Bij een groep mensen die deelnamen aan
een test, een simulatie van een reis naar
Mars van 200 dagen, is gemeten hoe de
zoutopslag verliep nadat ze een dagelijkse
dosis van 6 gram zout in het eten kregen.
De resultaten waren zeer wisselend, maar
wat opviel was dat het gewicht niet erg
veranderde. Er werd veel zout aangetroffen in de huid, waar het zich had verbonden aan daar aanwezige suikers. Hierdoor
was het zout geneutraliseerd.
Dit staat haaks op de huidige kennis.
De aderen hebben aan de binnenkant een
beschermlaagje van suikers. Sinds kort is
bekend dat diabetes- en nierpatiënten dit
laagje missen. Het onderzoek gaat verder,
met het doel dit laagje te herstellen.
Hoge bloeddruk is een gigantisch probleem met veel doden. Ondanks pillen
hebben veel mensen toch een hoge bloeddruk, waarvan zoutinname de oorzaak is.
Er zijn allerlei onderzoeken maar omdat
die onder wisselende omstandigheden
zijn uitgevoerd, kunnen ze niet vergeleken worden. Er is een hevige discussie
gaande, en voorlopig zijn er nog geen
concrete resultaten.
Als er meer bekend wordt en een en ander toegepast kan worden zullen heel wat
mensen op een andere manier behandeld
kunnen worden.

Yvonne en Thea woonden ook het thema
van dr. Jan Nico Bouwes Bavinck bij, dermatoloog in het LUMC te Leiden. Het onderwerp was:
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Huidkanker na transplantatie
Bij keratinocyt carcinoom oftewel huidkanker zijn basaalcelcarcinoom en plaveiselcel-carcinoom de meest voorkomende
soorten. Huidkanker begint in de opperhuid in huidcellen die we keratinocyten
noemen, vandaar de naam voor huidkanker.
Basaalcelcarcinoom is de minst kwaadaardige vorm van huidkanker, deze vorm is
vaak glazig om te zien, groeit langzaam,
geeft weinig klachten, zaait bijna nooit
uit en is goed te behandelen.
Bij plaveiselcelcarcinoom ziet men plekjes die kapot gaan (zweer). Het komt vaak
voor op plaatsen die veel in de zon komen
zoals hoofdhuid, nek, gezicht, de rug van
de hand en onderarmen en benen. Vaak
begint het als een lichtroze knobbeltje
met soms daarin een schilferig wit plekje,
het knobbeltje groeit langzaam en is pijnlijk (bij transplantatiepatiënten is er een
snelle groei). Het kan er ook uitzien als
een steeds groter wordende wond.
De oorzaak van het ontstaan van huidkanker bestaat uit verschillende factoren:
• blootstelling aan zonlicht;
• een lichte huid hebben;
• erfelijke aandoening;
• verzwakt afweersysteem (door bijvoorbeeld medicatie na transplantatie).
De medicatie na transplantatie verhoogt
de kans op het krijgen van huidkanker, de
risicofactor is daarbij 50% verhoogd. Tien
jaar na transplantatie heeft 10% van de
getransplanteerden kans op huidkanker,
twintig jaar na transplantatie heeft 3040% van de mensen meer kans hierop. Ook
jonge mensen die op jonge leeftijd zijn
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bestraald voor huidaandoeningen of die
langdurig zijn behandeld met lichttherapie lopen een verhoogd risico.
De functie van de huid is afweer tegen
virussen, bacteriën en schimmels, daarnaast huidherstel bij schade aan de huid.
De risicofactoren voor het ontstaan van
huidkanker zijn zonlicht, roken, besmetting (infectie) met het humaan papilloma
virus (HPV) oftewel het wrattenvirus,
waar meer dan 100 soorten van zijn, en
afweeronderdrukkende medicijnen.
Zonlicht geeft schade aan de huid en het
erfelijk materiaal. Door de immunosuppressiva werkt het immuunsysteem slecht
of niet. Dit kan huidkanker tot gevolg
hebben. Acitinische keratose is een beschadiging van de huid door zonlicht, het
zijn vaak wat ruwe plekjes, men moet het
wel beschouwen als een mogelijk voorstadium van huidkanker.
Na transplantatie wordt er prednison gegeven waardoor de huid dunner wordt,
de huid kan scheuren en er ontstaan snel
blauwe plekken. Ook kan er couperose
ontstaan door de prednison door toename
van de kleine bloedvaatjes, met name in
het gezicht.
Normaal gaat bij beschadiging van een
huidcel de cel dood en wordt hij vervangen voor een nieuwe cel. Als men is geïnfecteerd met het HPV dan vindt er geen
herstel van de huidcel plaats, maar de
huidcel overleeft het met beschadigingen.
Door het virus is het effect van de zon
sterker. Hierdoor wordt het risico op plaveiselcelcarcinoom wel 12 maal verhoogd.
Indien er meerdere soorten wrattenvirus
(meer dan vijf) aanwezig zijn, heeft men
70% meer kans op huidkanker. Men kan
in het wenkbrauwhaar het wrattenvirus

en de hoeveelheid ervan meten. De hoeveelheid voorspelt de kans op de latere
ontwikkeling van plaveiselcel-carcinoom.
Vaccineren tegen HPV is effectief bij het
voorkomen van plaveiselcelcarcinoom.
Mogelijk dat men in de toekomst inentingen geeft tegen HPV bij transplantatie.
Aan het wrattenvirus zijn heel veel soorten kanker gerelateerd, zoals baarmoederhalskanker.
Wat nu te doen om huidkanker te voorkomen?
• smeer met zonnebrandcrème met een
hoge factor, 30+, met zowel uv-A als
uv-B bescherming;
• draag een hoofddeksel tussen 10 uur
en 16 uur;
• draag lange luchtige kleding;
• mijd de zon tussen 11 uur en 15 uur;
Dit alles is ook zinvol als u al huidkanker
heeft gehad.
Zelfcontrole is zeer belangrijk:
• let op nieuwe plekken die zijn ontstaan;
• snel groeiende plekken;
• wondjes die niet willen genezen;
• plekken die pijnlijk zijn, maar let op:
huidkanker kan ook pijnloos zijn!
Tot slot: Ga op tijd naar de dokter!

Aan het einde van de dag presenteerde de
Nierstichting een 3d-model van de draagbare kunstnier. De draagbare kunstnier die
werd gepresenteerd is een compact model
voor hemodialyse en wordt niet op het lichaam gedragen. Men dacht eerst dat patiënten dit wilden, maar het is gebleken
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bij patiënten dat dat helemaal niet zo is.
Bij deze machine is maar weinig water nodig; hij kan op een gewoon stopcontact
aangesloten worden en er is geen afvoer
nodig, want het water wordt opgevangen
in zakken. De machine is simpel te bedienen.
Toch duurt het nog wel enige jaren voordat de machine getest kan worden op patiënten.
De sorbenttechnologie (sponstechnologie) moet nog verder ontwikkeld en geperfectioneerd worden. Dus het wordt
geduldig wachten tot het definitieve prototype wordt gebouwd en men kan gaan
testen op patiënten.
Op de website van de Nierstichting staat
een toelichting op het apparaat.
Na afloop mocht iedere deelnemer een
boek ophalen, waarbij men kon kiezen tussen het boek van Hans Bart, ‘Hoe gaat het
met je’, en het boek van Herman Broers,
‘De man die miljoenen levens redde, Dokter Willem Kolff.’
Het was een zeer interessante dag, maar
niet alle thema’s konden worden bijgewoond of waren niet geschikt om er iets
over te vertellen in Levenslijn.
Op de site van de NVN kunt u de hierboven
besproken presentaties in zijn geheel bekijken, en van de meeste overige thema’s
is er een PowerPoint presentatie te zien/
downloaden.
U gaat hiervoor naar NVN > inloggen >
activiteiten > voorgaande activiteiten >
Wetenschapsdag 2018.
Yvonne Kant, Thea Meijer en Els van Dijk
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Handige tips voor
en door nierpatiënten
Wij kregen van diverse patiënten te horen dat er behoefte is aan handige tips,
vandaar de start van deze rubriek. Het
is een ieders eigen verantwoordelijkheid wat men met de tips doet.

TIP 1.
Neem altijd uw medicijnlijst en gegevens
van uw behandelaar mee als u weggaat,
maar in elk geval uw medicijnen voor die
dag. Een extra doosje met uw dagdosis
medicatie meenemen is handig voor onvoorziene omstandigheden. Denk niet dat
uw medicijnen zomaar bij alle ziekenhuizen en apotheken verkrijgbaar zijn (denk
aan bijvoorbeeld immunosuppressiva).

TIP 2.
Zorg dat de contactgegevens van degene
die in geval van nood gewaarschuwd moet
worden, niet alleen in uw telefoon staan,
maar dat u ze ook op schrift bij u heeft en
ze bijvoorbeeld bij uw medicijnenlijst bewaart. Een ander kan niet in uw telefoon
de gegevens inzien in geval van nood.

TIP 3.
Heeft u een vochtbeperking, neem dan uw
eigen vertrouwde kopje mee dat u altijd
gebruikt als u op visite gaat of uit eten.
Zo voorkomt u dat u ongemerkt teveel
drinkt.

TIP 4.

TIP 8.

Bij de betere viszaak verkoopt men diepvries gerookte zalm, die slechts 0,7 gram
zout per 100 gram bevat (300 mg natrium). Normaal bevat gerookte zalm minstens 3 gram zout per 100 gram (1200 mg
natrium).
Deze zalm is alleen verkrijgbaar bij de
viswinkel, hij mag elders niet verkocht
worden.

Bij erge rugklachten van het zitten tijdens de dialyse heeft u misschien baat bij
een orthopedisch wigvormig stuitkussen
(hierdoor verbetert de houding en wordt
de rug ontlast). Ze kosten ca. €40,-, wellicht kan de dialyse voor zo’n speciaal
kussen zorgen als u het vraagt of kunnen
ze er bij de fysiotherapie één lenen om
te kijken of het helpt alvorens dit aan te
schaffen.

TIP 5.
Aan genoeg eiwitten komen valt niet mee.
Doe voor de verandering eens een half
blikje tonijn (55 gram) op uw brood. Bevat 220 mg natrium en 15 gram eiwitten.

TIP 6.
Een schaaltje 150 ml echte Griekse yoghurt bevat 15 gram eiwit. De op Griekse
wijze gemaakte yoghurt niet.

TIP 7.

TIP 9.
Lavas smaakt enigszins naar maggi, vers
te gebruiken in soep of meekoken in een
gerecht, het geeft een krachtige smaak
af. Het blad verliest zijn smaak en geeft
dit af aan het kookvocht, na het koken
moet u het verwijderen. Indien gedroogde
lavas wordt gebruikt, doe de lavas dan in
een thee-ei dat u in de vloeistof hangt.
Gebruik het thee-ei alleen om er kruiden
mee te trekken voor gebruik in gerechten.
Yvonne Kant

Bij erge jeuk kan het helpen om te koelen,
maar elke keer een koude douche is niet
echt lekker.
Koelzalf kan u verlichting geven; overleg
dit met uw arts en vraag een recept hiervoor, zodat, als u het niet vergoed krijgt,
u het kunt aftrekken bij uw belastingaangifte.

Mijn tip is top,
ik stuur 'm op!
Heeft u handige tips die nuttig kunnen zijn voor nierpatienten?
Wij ontvangen ze graag om ze te vermelden in deze rubriek.
U kunt deze sturen naar de redactie via de mail of per post.

Mail ons!
redactie@npvr.nl
Redactie Levenslijn
Kriekenbogerd 9,
3264 XW
Nieuw-Beijerland
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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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Vrijwilligers gevraagd!
Onder de titel ‘Blijf in beweging, blijf fit’ werd in de eerste
Levenslijn van 2018 door Peter Menor van Franciscus Gasthuis en Adilson da Silva van het Erasmus Medisch Centrum
verteld dat zij prédialyse-, dialyse- en transplantatiepatiënten in de regio Rijnmond wilden ondersteunen om hun conditie op peil te houden of te verbeteren.
Zij hadden daarom een project bedacht om met nierpatiënten te
wandelen in groepsverband. Onder begeleiding van ervaren dialyse/nefrologie medisch maatschappelijk werkers worden er op
zondag wandelingen georganiseerd bij of in het Kralingse bos,
het grootste, groene recreatiegebied in Rotterdam. Het gebied
is perfect om te wandelen, omdat er in het bos verschillende
wandelpaden voor korte tot lange afstanden zijn.
Het project loopt nu een aantal maanden en biedt de deelnemers/nierpatiënten van Franciscus Gasthuis en van het Erasmus MC de mogelijkheid om, door middel van deelname aan de
wandelingen, fit te blijven en om hun netwerk uit te breiden.
Patiënten uit het Franciscus Gasthuis kunnen zich melden bij
Peter Menor, en patiënten uit het Erasmus MC kunnen terecht
bij Adilson da Silva.
Te zijner tijd komt er ook een Facebookpagina waar mensen terecht kunnen voor informatie over het project.

Zoals gezegd: ‘Blijf in beweging, blijf fit’ heeft als doel om in een
gezellige sfeer met elkaar aan de wandel te gaan. Het is geen
wedstrijd en je kunt stoppen waar je wilt. Er is ook de mogelijkheid onderweg even te pauzeren met een kopje koffie of iets fris,
op eigen kosten, bij restaurant ‘De Schone Lei’, waar u halverwege
de wandeling langskomt.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden en het is verder een
zaak van ‘Hoort zegt het voort’. Er is geen regionale publicatie
geweest en dat is ook niet het plan. Het is een kwestie dat mensen elkaar enthousiasmeren om mee te gaan en te genieten van
een prachtig stukje Rotterdam, met bossen, velden, uitzichten,
molens, enz.
We zien u graag in groten getale meedoen aan dit leuke en gezonde project!
Adilson da Silva en Peter Menor

In het juninummer van ons blad kwam een vervolg te staan op
het eerste artikel, en daarin werden vrijwilligers gevraagd om de
wandelingen te begeleiden.
Peter en Adilson zijn nog steeds op zoek naar mensen die als
vrijwilligers met nierpatiënten zouden kunnen gaan wandelen. Met de vrijwilligers kan dan een poule worden gevormd,
zodat u niet altijd aan de wandelingen mee hoeft te doen,
maar volgens een rooster bent u dan af en toe aan de beurt
om de wandelingen te begeleiden.
Wandelt u zelf graag, vindt u het leuk en bent u in conditie
om met nierpatiënten te kunnen wandelen, geef u dan op bij
Peter of Adilson.
Peter is bereikbaar via:
p.menor@sfg.nl, tel. 010-461 64 55 (op maandag afwezig),
Adilson kunt u bereiken via:
a.dasilva@erasmusmc.nl, tel. 010-703 4441 (op woensdag
afwezig).
Het meedoen aan de wandelingen is vrijblijvend, dat wil zeggen
dat u zich niet bindt voor een lange(re) periode.
Iedere zondag wordt er circa 10.00 uur verzameld bij PAC Rotterdam aan het Langepad 16, 3062 CJ Rotterdam. Over het sluisje
bij de Kralingse Plas meteen links, parkeren is er geen probleem.
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chine: hoe kleiner hoe beter. Dus we
blijven zoeken naar andere oplossingen voor verdere verkleining'.

· 18e jaargang · december 2018

rslaan
Dialyse ove
antatie
l
p
s
n
a
r
t
e
m
a
t er
, zonder da
geef t duurz
r ontv ingen
ie
sn
n
tr
ee
e
t
eers
bineerd an

De machine zoals die er nu uit komt
te zien past niet op een nachtkastje,
maar is wel kleiner dan de huidige
kleine dialyseapparaten voor thuisgebruik. Hoe kan dat? 'Om twee dingen
te noemen: dit apparaat hergebruikt
het spoelwater, het dialysaat. Daardoor is er nog maar zeven liter water
per sessie nodig. En omdat het water
wordt opgevangen in zakken, kan de
patiënt ook ergens dialyseren waar geen
afvoer is. Daarnaast kun je het apparaat
gebruiken op een normaal stopcontact,
het hoeft zelfs niet geaard te zijn.' aldus
Boomker.
Wie afgelopen jaar presentaties bijwoonde over de technische ontwikkeling van
de draagbare kunstnier, hoorde dat er
nog problemen waren met het voldoende
en veilig wegvangen van bepaalde afvalstoffen. Ook nu meldt de Nierstichting
dat de sorbenttechnologie verder moet
worden uitontwikkeld en gecertificeerd.
Toch zijn daar flinke stappen in gezet.
Boomker: 'Intrinsiek aan het systeem is
dat er ammoniak geproduceerd wordt, dat
wordt gebonden door sorbents, absorberende materialen, in een eraan gekoppelde cartridge. Kritisch is de monitoring
daarvan, dat als ammoniak vrijkomt, het
systeem dan ook stopt. Deze horde is nu
genomen. De capaciteit van de sorbentcartridge is groot genoeg om er vier uur
mee te dialyseren. Een ander essentieel
punt was de controle op de samenstelling
van het dialysaat, dat wordt gedurende
de dialyse iets zouter. Dat mag, binnen
bepaalde grenzen, waar we nu binnen
weten te blijven. De derde benodigde optimalisatie is de opschaling. De productie
van het sorbentsysteem moet in grote
hoeveelheden op een betaalbare manier
kunnen gebeuren. Deze stap moet nog
gezet worden.'
Na uitgebreide testen in het lab én de
eerste ronde klinische onderzoeken
met een kleine groep patiënten, wordt
het definitieve prototype gebouwd en
opnieuw klinisch getest bij een groep
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patiënten. Pas daarna kan het goedkeuringstraject voor markttoelating worden
afgerond. Al deze stappen vergen enkele
jaren en zijn afhankelijk van de uitdagingen die de ontwikkelende partijen
onderweg nog tegenkomen.
Zoals de dialysemachine nu ontwikkeld wordt, is hij bedoeld voor vier uur
dialyse om de dag. 'Maar nachtdialyse
wordt in principe ook mogelijk. Je kunt
bijvoorbeeld de bloedflow verlagen zodat
het proces minder snel verloopt, of een
grotere sorbentcartridge gebruiken'. Het
huidige model is op 12 oktober te zien
voor bezoekers van de wetenschapsdag,
daarna niet meer. Wel heeft de Nierstichting een filmpje met een toelichting op
het apparaat online gezet
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Albert Schweitzer ziekenhuis
Postbus 444, 3300 AK Dordrecht, www.asz.nl
• Bezoekadres
Albert Schweitzerplaats 25,
3318 AT Dordrecht
Dialyseafdeling
Afdelingssecretaresse
Medisch Maatschappelijk Werk
Anja van Giels
		
Sonja Faber

tel.: 078-6541111
tel.: 078-6523815
tel.: 078-6541836
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)

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

Geestelijke Verzorging
Martie Ottens

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

Erasmus Medisch Centrum
Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam, www.erasmusmc.nl
• Bezoekadres Centrumlocatie
Dr. Molewaterplein 40,
3015 GD Rotterdam
Polikliniek nefrologie
Dialyseafdeling
Gebouw Nd, locatie Ns-404

tel.: 010-7040704
tel.: 010-7040115
tel.: 010-7035343

• Bezoekadres Erasmus MC - Sophia
Dr. Molewaterplein 60,
3015 GJ Rotterdam
tel.: 010-7040704
Transplantatiecoördinatoren
Mw. W. van der Bent
Mw. I. de Koning - Beekmans
Mw. C. van der Linden
Mw. S. Middel - de Sterke
Mw. D.M. Stad - van Dooren
Mw. L. Wiekamp - Thomassen
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
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

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

tel.: 010-7033055, dietetiek@erasmusmc.nl
tel.: 010-7033055, dietetiek@erasmusmc.nl
tel.: 010-7033055, dietetiek@erasmusmc.nl

Diabetesverpleegkundige		tel.: 010-7032170, diabetesteam@erasmusmc.nl
Geestelijke Verzorging		tel.: 010-7034616
Maasstad Ziekenhuis
Postbus 9119, 3007 AC Rotterdam, www.maasstadziekenhuis.nl

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

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

Medisch Maatschappelijk Werk
Mevr. Anyda van Rijn
		
Dhr. N. Tronchet
Dhr. A. da Silva
		
		

• Bezoekadres
Maasstadweg 21,
3079 DZ Rotterdam
Dialyseafdeling
Secretariaat dialyse
		
Poli Nefrologie:
PD verpleegkundige
Dialysezaal of ’s avonds

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

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
Info over donatie/transplantatie www.niertransplantatie.info
Leven met nierschade
www.nieren.nl
Nierstartpagina
www.dialyse.startpagina.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.org
Info voor nierpatiënten
www.mijneigenkoers.nl
Kwaliteitszorg bij nierziekten
www.nefrovisie.nl
Nieuws over nieren
www.niernieuws.nl
Belangengr. nefrotisch syndroom www.nephceurope.nl
Vakantiedialyse
Nierstichting vakantiemogelijkheden
www.nierstichting.nl zoek onder vakantie
NPVR Vakantie
info@npvr.nl
Dialysecentrum Cape Helius
www.maasstadziekenhuis.nl zoek op vakantiedialyse
Overzicht bungalowparken in
combinatie met dialyse
www.bungalowparkoverzicht.nl zoek op nierdialyse
Vakantie en dialysemogelijkheden www.vakantiedialyse.eu
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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