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aan de bezoekers over het lidmaat-

schap van de NPVR, of u kunt, als er-

varingsdeskundige, bijvoorbeeld uit-

leg geven bij onderwerpen die tijdens 

die avond aan de orde komen.

•	 Het vertegenwoordigen van de NPVR 

in de patiëntenraden van de zieken-

huizen. Naar deze bijeenkomsten 

gaan twee leden van de NPVR om 

mee te praten over zaken die belang-

rijk zijn voor de patiënten aldaar en 

die met onze hulp eventueel kunnen 

worden aangepast of misschien ver-

beterd.

•	 Het opzetten van geheel nieuwe acti-

viteiten of toch weer een kookwork-

shop? Bekend is dat het jaarlijkse 

uitje in september nog steeds erg 

gewaardeerd wordt en ook de thema-

middag scoort positief, maar ondanks 

dat zijn er ook geluiden die pleiten 

voor veranderingen, iets waar wij ook 

graag ons best voor willen doen.

•	 (Jongere?) vrijwilliger zijn om jonge-

re dialysepatiënten te bereiken, die 

mogelijk andere ideeën en interesses 

hebben.

Suggesties voor andere activiteiten die 

naar ons gemaild zijn of die ons op an-

dere wijze, bij het patiëntenuitje of van-

uit deelname aan de patiëntenraden in 

de verschillende ziekenhuizen ter ore zijn 

gekomen:

•	 opnieuw de kookworkshop;

•	 een soort picknick in de buitenlucht;

•	 een filmmiddag of -avond;

•	 wandelen of ergens met elkaar bewe-

gen in het teken van gezondheid (zie 

ook pagina 25);

•	 een gelegenheid waar spellen ge-

speeld kunnen worden.

Het zou erg leuk zijn als op deze sug-

gesties reacties binnenkomen, wij horen 

graag waar u wel of niet aan zou willen 

deelnemen. En misschien heeft u zelf ook 

nog wel goede ideeën. Het zijn opties 

waar wij ons  de komende tijd (en indien 

mogelijk) voor willen gaan inzetten. 

 

Ook hebben we u in de afgelopen jaren 

steeds gevraagd om u aan te melden als 

vrijwilliger, bestuurslid of redactielid. 

Hier zijn wel enkele reacties op geko-

De feestdagen liggen al weer even ach-
ter ons, maar allereerst toch nog de 
beste wensen voor een voorspoedig 
en gezond 2019. Het is misschien nog 
even wachten op het voorjaar maar hier 
is dan wel de eerste Levenslijn van dit 
jaar.
Wellicht heeft u ook goede voornemens 
voor het jaar 2019. Het bestuur heeft 
deze in ieder geval wel, zeker om er op-
nieuw weer het beste van te maken!

Even terugblikkend op 2018 was dat het 

jaar waarin onze vereniging vacatures had 

voor een voorzitter, penningmeester en 

secretaris. 

Na de algemene ledenvergadering werden 

de functies van penningmeester (Ivonne 

Versnel) en secretaris (Yvonne Kant) ge-

lukkig snel ingevuld en daarbij heeft Frits 

Hagenaar voorlopig de functie van voor-

zitter ad interim op zich genomen. Veel 

van de inhoud van de bestuurstaken was 

onbekend, wat volgde was een overdracht 

met veel papierwerk en digitale gegevens. 

Het was dan ook een jaar waarin veel 

moest worden nagekeken en waarin voor-

zichtig nieuwe ideeën en plannen naar 

voren zijn gekomen.

Er zijn op dit moment zes bestuursleden, 

die de verschillende taken met plezier op 

zich hebben genomen. Zij dienen echter 

ook rekening te houden met de eigen ge-

zondheid, want overbelasting kan nade-

lige gevolgen hebben. Daardoor kunnen 

er momenten zijn dat de werkzaamheden 

dan neerkomen op enkelen. 

De hulp van meer vrijwilligers is dus nog 

steeds zeer welkom. Het kost u misschien 

wat tijd maar het samenwerken met ande-

ren geeft ook veel plezier en voldoening.

Wat kan ik nu doen als vrijwilliger, vraagt 

u zich misschien af? Daarbij kunt u denken 

aan:

•	 Aanwezigheid bij de informatiestand 

van de NPVR op de bijeenkomsten 

van de Nierdialoog in het Maasstad 

Ziekenhuis of bij andere informatie-

bijeenkomsten in de andere zieken-

huizen. Als vrijwilliger staat u dan bij 

de stand met allerlei foldermateriaal 

en geeft u bijvoorbeeld informatie 

Van de bestuurstafel
men, maar helaas nog steeds zonder een 

blijvend resultaat. Iets wat heel spijtig 

is, want met meer mensen zou meer tot 

stand kunnen worden gebracht. Uw hulp 

zal door de aanwezige vrijwilligers zeer op 

prijs worden gesteld. 

De activiteiten die u al in de agenda kunt 

zetten zijn:

•	 World Kidney Day, 14 maart 2019;

•	 Algemene Ledenvergadering 25 mei 

2019 in het Van der Valk Hotel te Rid-

derkerk, naast het doornemen van 

het algemene en financiële jaarver-

slag belooft dit een gezellige middag 

te worden; 

•	 Vakantiereis naar het zonnige Be-

nidorm van 14-23 mei 2019.

 

Tot slot wil ik nog aangeven dat wij onze 

website hebben moeten onderbrengen bij 

een andere provider. Hierdoor zijn er mo-

menten geweest waardoor onze website 

even niet bereikbaar was.

De site is nu beter beveiligd, binnenkort 

zullen er nog enkele wijzigingen en aan-

vullingen volgen.

Als het aanmelden voor deelname aan de 

reis naar Benidorm via de site desondanks 

niet mocht lukken, maak dan een kopie 

van het aanmeldformulier en verstuur 

deze per e-mail naar secretaris@npvr.

nl, of per post naar Angelique de Snaijer, 

Donjonweg 76, 3233 AK Oostvoorne.

Voor patiënten op de dialyse-afdelingen 

die ook mee willen denken en een bijdra-

ge willen leveren aan het verbeteren van 

zaken, zowel in als buiten de dialysecen-

tra, meldt u aan bij uw verpleegkundige of 

mail naar secretaris@npvr.nl.

NPVR - MIJN VERENIGING - JOUW VERENI-

GING. 

Ik wens u veel leesplezier met deze Le-

venslijn, en veel geluk en kracht in het 

jaar 2019.

Met een hartelijke groet, 

Joke Damsma 
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Als ik mijn ogen sluit

Als ik mijn ogen sluit

luister ik naar ieder geluid

muziek komt diep bij me binnen

mooie klanken, prachtige zinnen

de tijd staat even stil

ik denk aan wat ik wil

Als ik mijn ogen sluit

trek ik er in gedachten op uit

naar het moois wat ik heb ervaren

herinneringen die ik mocht bewaren

lieve mensen die ik kan waarderen

ik kan het bijzondere visualiseren

Als ik mijn ogen sluit

neem ik een positief besluit

denkend aan waar ik naar verlang

hoe ga ik er mee aan de gang

hoe benut ik mijn innerlijke kracht

en geef ik waar de wereld op wacht

Als ik mijn ogen sluit

kom ik bij mijn kracht uit

bij mooie momenten in mijn leven

verlangens die me energie geven

bij alles wat me zo liefdevol raakt

en het leven zo prachtig maakt

Als ik mijn ogen sluit

Mark Verhees, www.voorpositiviteit.nl
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Redactiepraat
Ik vertel u vast geen geheim als ik zeg dat 

de tijd vliegt, want dat wist u natuurlijk 

allang. Maar: het is wel een feit, dat ons 

soms confronteert met de snelheid waar-

mee het leven aan ons voorbij trekt.

De een ziet uit naar een geplande trans-

plantatie, dus voor hem kan de tijd niet 

snel genoeg gaan. Een ander weet dat zij, 

als haar nierfunctie nog verder achteruit 

gaat, zij dit jaar nog aan de dialyse moet, 

dus dat moment schuift ze het liefst zo 

ver mogelijk voor zich uit.

Ongetwijfeld zult u deze voorbeelden vast 

kunnen aanvullen met talloze andere.

Enfin, tijd om het over andere dingen te 

hebben dan over de tijd, waar we toch 

geen invloed op hebben.

Onze redacteuren hebben voor u weer hun 

best gedaan om een mooie, nieuwe en af-

wisselende Levenslijn samen te stellen. 

Zo heeft onze oud-redacteur Marcel een 

column geschreven (moet u ook eens 

doen, we zijn dol op columns/stukjes/

bijdragen en alles wat geschreven wordt 

door u) over het wel en wee van de man-

telzorger, die meestal stukken minder 

aandacht krijgt dan degene die door hem 

of haar verzorgd wordt, maar die soms let-

terlijk ook meelijdt met degene waarvoor 

hij zorgt.

Ook treft u in dit nummer een verslag aan 

van de themadag die in november jl. ge-

houden werd, alsmede een nieuwe oproep 

om u aan te sluiten bij de wandelaars die 

elke zondagmorgen in het Kralingse Bos 

tot aller plezier en tevredenheid bewegen, 

onder deskundige begeleiding.

De organisatoren roepen ook ditmaal en-

thousiaste deelnemers op alsmede familie 

of vrienden van de deelnemers, zodat de 

groep groter en nog gezelliger wordt.

Ook vindt u een bijdrage over het project 

‘Nierteam aan huis’, welk project geleid 

wordt door de onder velen van u bekende 

prof. dr. W. Weimar. 

Van ons lid Peter Hamerslag ontvingen 

we wederom een bijdrage, waarin hij zijn 

dialysedag beschrijft. Ongetwijfeld voor 

velen zeer herkenbaar, maar voor iedereen 

ziet een dialysedag  er immers anders uit. 

En, wat we natuurlijk hopen, we zouden 

ook graag uw verslag van uw dialysedag 

ontvangen, of een herinnering aan een 

mooie reis die u gemaakt heeft, of... vult 

u maar in, alle bijdragen van onze leden 

zijn meer dan welkom!

En u weet: bent u zelf niet zo’n schrijver, 

bel gerust iemand die uw verhaal komt no-

teren, we doen dat graag!

En ook in deze aflevering van Levenslijn 

vraag ik u, als u nabestaande bent van 

een onlangs overleden lid van onze ver-

eniging, of u graag zou willen dat we in 

ons blad melding maken van dat overlij-

den. 

Graag ontvangen we dan van u een be-

richt van overlijden, dat we dan opnemen 

in onze rubriek ‘Nieuws uit de ziekenhui-

zen’. U kunt die vermelding desgewenst 

ook (laten) aanvullen met een ‘in memo-

riam’. 

Onze redacteuren zullen u, zo nodig, graag 

helpen bij het schrijven van een dergelijk 

stukje, maar u kunt uw bijdrage ook volle-

dig door een redacteur laten opschrijven, 

op basis van uw input. 

Als nierpatiënten en lotgenoten willen 

we graag elkaars lief en leed delen, en 

daarom wordt elke bijdrage van leden, ook 

de verdrietige in het geval van een over-

lijden, door ons zeer op prijs gesteld. 

Uiteindelijk wordt ons blad voor, door 

en met u gemaakt!

Zo ontvingen we, weliswaar wat 

vertraagd, bericht van het over-

lijden van Jan van der Maas, en 

ook hij zal voor velen van u 

geen onbekende zijn.

Zijn vrouw, Toos, heeft ons 

gevraagd om een memo-

riam te schrijven, dat u in 

dit nummer aantreft. 

Voor wat betreft de redac-

tie moeten we u helaas meedelen 

dat er, ondanks al onze dringende oproe-

pen in vorige afleveringen van Levenslijn, 

geen redacteuren de redactie zijn komen 

versterken.

Dit blijft bestuur en redactie zorgen ba-

ren, want we hebben echt dringend ver-

sterking nodig van nieuwe reactieleden.

We zoeken gewoon mensen die het leuk 

vinden om van andere mensen hun verhaal 

op te schrijven, of eens naar een bijeen-

komst te gaan en daar een verslag over 

schrijven, enzovoort.

U wordt de eerste tijd ingewerkt en bege-

leid, zodat u op uw gemak en ontspannen 

kunt starten. 

Het betreft wel een vrijwilligersfunctie, 

dus u verdient er geen geld mee, maar ui-

teraard worden gemaakte onkosten (reis-

kosten bijvoorbeeld) vergoed.

Ik hoop dat het mailadres 

redactie@npvr.nl overloopt van de mails 

van alle mensen die zich aanmelden om 

redactielid te worden! 

En tenslotte wens ik u allen alle goeds toe 

in de komende periode.

Jan Zoutendijk

Eindredacteur

De kopij voor het volgende nummer van Levenslijn dient 
uiterlijk 27 april 2019 bij de redactie te zijn ingeleverd.

Noteer alvast in uw agenda:

14 september
Uitje

14 maartWorld Kidney Day

25 meiAlgemene ledenvergadering
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met een eierdop op z’n kop... We hebben 

er daarna heel erg veel lol om gehad.

Op de ‘Cape’ werkt ook een vaste groep 

dialyseverpleegkundigen, een team van 

zeven mensen. Er zijn in totaal zes dialy-

seplekken, waarvan er vijf worden bezet 

door dialysepatiënten uit de regio. De pa-

tiënten hoeven dan niet de lange reis naar 

het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam af 

te leggen.

Met de Kerstdagen wordt er al jaren voor 

Door Leo Peters, dialysepatiënt, 
hij dialyseert driemaal per week in 
Cape Helius vanaf september 2006.

Na de verhuizing van het Clara- naar het 

Zuiderziekenhuis werd op 6 september 

2006 het vakantiedialysecentrum Cape 

Helius geopend. Een hoogtepunt voor het 

dialysecentrum, maar voor de rest van het 

ziekenhuis was de opening een onbekend 

feit. 

Ik moest in 2007 van buikspoeling naar de 

hemodialyse en na wat aarzelingen ben ik 

toch op de ‘Cape’ terecht gekomen, waar 

ik tot op heden geen spijt van heb gehad. 

Dit gun je alle lotgenoten: 

12 minuten van huis en dialyseren in een 

van de mooiste dialysecentra van Neder-

land met uitzicht op het Haringvliet, waar 

wij altijd hebben gezeild. Wat wil je nog 

meer?

Iedere keer als ik ga dialyseren ben je ook 

een beetje op vakantie tussen de vakan-

tiegangers die komen dialyseren.

Al snel werd het bij het verplegend perso-

neel duidelijk dat je toch een paar woor-

den buiten de deur moest spreken. Zo wist 

een van de broeders een Griekse mevrouw 

welkom te heten met ‘calimero’ in plaats 

van ‘kalí méra’, dus we hebben hem toen 

uitgelegd dat Calimero een zwart kuiken is 

Vakantiedialysecentrum 
Cape Helius, Hellevoetsluis

muziek gezorgd. Leden van het mandoli-

ne-orkest ‘Capriccio’ uit Oostvoorne, waar 

een dialyseverpleegkundige van Cape 

Helius in speelt, komen dan Kerstliedjes 

spelen. Dit is altijd erg gezellig. Dit jaar 

kwamen ze zelfs op tweede kerstdag ’s 

morgens spelen. Met een hapje en drankje 

erbij vanuit het ziekenhuis en met  per-

soneel en partner werd het een gezellige 

kerstochtend.

In de loop van de tijd werd het steeds 

drukker en er werd besloten dat het cen-

6
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trum zes dagen open moest, en zo kwa-

men er nog meer vakantiegangers. Met 

Duits en Engels zijn alle vakantiegangers 

goed geholpen, zodat ze ieder jaar terug-

kwamen.

Een van onze broeders beheerste het 

Duits zo goed, dat ze allemaal naar hem 

vroegen... Wij vonden het meer plat Rot-

terdams klinken, maar toch, hij was gezien 

bij onze oosterburen, en daar ging het om. 

Na de opening van het Maasstad Zieken-

huis in 2011 is de bekendheid van Cape 

Helius er niet erg op vooruit gegaan. Zo 

moet er na twaalf jaar nog steeds uitge-

legd worden dat de ‘Cape’ 40 kilometer 

van het ziekenhuis ligt in Hellevoetsluis. 

Ook moeten soms de bestellingen bij de 

receptie van het nabijgelegen hotel ge-

haald worden.

De laatste jaren is het wat moeilijk ge-

gaan met de ‘Cape’. Vanwege personeel-

sproblemen en verkeerde beslissingen is 

het centrum weer terug bij het begin. 

Maar vanwege de zeer commerciële en 

mooie ligging, het strand, de watersport, 

de hoeveelheid vakantieparken, campings 

en hotels zal het zeker goed komen en zal 

de ‘Cape’ zeker weer zes dagen per week 

opengaan. Het zou zonde zijn om zo’n 

mooi dialysecentrum verloren te laten 

gaan, wat voor veel dialysepatiënten een 

grote strop zou zijn. In de eerste jaren 

van zijn bestaan heeft het centrum im-

mers bewezen dat het een topper is! 

Leo Peters

7
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Project ‘Nierteam aan huis’

Om meer te weten te komen over het 
hoe en waarom van de ‘Nierteams aan 
huis’ maakten we een afspraak met 
prof. W. Weimar, de projectleider. Hij 
is dan wel met pensioen, maar is nog 
steeds actief. Hij wilde graag meewer-
ken aan een artikel voor Levenslijn, 
een blad dat volgens hem veel gelezen 
wordt. We deden eerst wat onderzoek:

Uit het persbericht in mei 2016:
Prof. dr. W. Weimar, projectleider van ‘Nier-

team aan huis’ in het Erasmus MC: "Chroni-

sche nierschade zorgt, behalve voor fysieke 

klachten, vaak ook voor onzekerheid. Hoe 

moet het met werk of opleiding? Kan ik nog 

op mijn kleinkinderen passen? Met vrienden 

op stap? Krijg ik te maken met transplan-

tatie of dialyse? Het is mooi dat de sociale 

omgeving van een patiënt hierbij nadrukke-

lijk betrokken wordt."

Toename aantal levende donaties
Uit beide projecten bleek dat patiënten en 

hun naasten meer kennis kregen, en met el-

kaar in gesprek gingen over een passende 

vervolgbehandeling. Opvallend was de aan-

zienlijke toename van het aantal transplan-

taties met een nier van een levende donor 

(vier keer meer donaties ten opzichte van 

een controlegroep). De Nierstichting zet 

zich daarom samen met het Erasmus MC in 

voor landelijke invoering en opname van 

deze voorlichting in de standaardzorg voor 

patiënten met nierfalen.

Een eerste stap daartoe is nu gezet, met 

de ondertekening van een overeenkomst 

tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en 

het Erasmus MC. ZN financiert het ‘Nierteam 

aan huis’ dat in oktober 2016 in vier regio’s 

van start gaat. De looptijd van het project 

is drie jaar. 

In elke regio doen een academisch en een 

perifeer ziekenhuis mee (zie de deelne-

mende UMC ’s en ziekenhuizen onderaan dit 

persbericht). Onderzoek moet uitwijzen of 

deze vorm van voorlichting in deze bredere 

context dezelfde positieve resultaten ople-

vert. Als dat zo is, kan ‘Nierteam aan huis’ 

leiden tot wel 220 extra nierdonaties bij le-

ven gedurende het project. 

Dat betekent een beter leven voor honderden 

nierpatiënten en hun naasten. Ook zorgt dit 

naar verwachting tot vele tientallen miljoe-

nen euro's besparing aan zorgkosten door 

het voorkomen van dialysebehandelingen. 

Dit moet blijken uit de kosteneffectiviteits-

studie na afloop van het project.

De aan het project deelnemende universitair 

medische centra en ziekenhuizen zijn:

Erasmus MC en het Maasstad Ziekenhuis, 

beide in Rotterdam; Het Academisch Me-

disch Centrum (AMC) en Onze Lieve Vrouwe 

Gasthuis (OLVG), beide te Amsterdam; Het 

Universitair Medisch Centrum Groningen 

(UMCG); Ziekenhuisgroep Twente, zieken-

huislocatie Almelo; Radboud UMC in Nijme-

gen; Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.

De ‘Nierteams aan huis’ bestaan uit speci-

aal voor dit doel getrainde transplantatie-

coördinatoren, psychologen en medisch 

maatschappelijk werkers, die bij families 

thuiskomen. Voor de bijeenkomsten wor-

den familieleden en naasten uitgenodigd 

die voorlichting krijgen over de aandoe-

ning van de patiënt. Op die manier wordt 

de directe omgeving van de patiënt nauw 

betrokken bij de impact die de nierziekte 

heeft.

Het verloop van het project
Prof. Weimar vertelde ons dat er twee stu-

dies zijn uitgevoerd in 2009-2010.

In de eerste studie werd voorlichting ge-

geven aan nierpatiënten die nog (net) niet 

dialyseerden, de tweede richtte zich op 

mensen die al wel dialyseerden. Dit werd 

niet alleen gegeven aan de patiënt, maar 

ook aan familieleden en andere mensen 

uit de sociale omgeving van de patiënt. 

De patiënt besliste zelf wie hij of zij wilde 

uitnodigen. Het resultaat was zo goed dat 

beide teams geïntegreerd werden en het 

kreeg een vervolg.

Succesvol
Uit beide studies bleek dat deze aanpak 

zo succesvol was dat 30-40% van de pati-

enten in het transplantatietraject terecht 

gekomen zijn. 

Het project loopt nog twee jaar door. De 

hoop is dat de vier overige academische 

centra mee gaan doen en dat we het daar-

na landelijk kunnen gaan uitrollen zodat 

deze voorlichting structureel aangeboden 

kan gaan worden aan alle patiënten, aldus 

prof. Weimar. Hij hoopt dat er geld voor 

beschikbaar komt.

Belangrijk is:

1. De neutraliteit in de voorlichting over 

de nierfunctie vervangende behande-

ling;

2. Alle vormen van behandeling worden 

besproken: de voor- en de nadelen;

3. De vergelijking tussen dialyse en 

transplantatie;

4. Het gesprek vindt plaats in de eigen 

omgeving met iedereen uit de omge-

ving van de patiënt tegelijk.

Het is een stapje gemakkelijker en het 

geeft steun als een neutraal iemand voor-

lichting geeft, de patiënt hoeft het niet 

zelf allemaal uit te leggen. Die steun is 

belangrijk om de eigen verantwoordelijk-

heid te kunnen nemen in het maken van 

de keuze voor de behandeling.

Wat cijfers
Er zijn in de afgelopen jaren 542 kennis-

makingen met het project geweest. Er zijn 

298 families bezocht. Niet iedereen wil 

echter een nierteam aan huis.

Dit heeft er in geresulteerd dat 40% in het 

levende donatietraject is gekomen.

We hopen met professor Weimar dat dit 

project verder uitgebreid zal kunnen wor-

den, zodat het ook landelijk ingevoerd 

kan worden.

We danken professor Weimar hartelijk voor 

zijn medewerking aan dit artikel.

Thea Meijer en Els van Dijk
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‘Nierteam’ bij Urwin Potmis
Op het Bootcongres van de Nederlandse 
Transplantatie Vereniging, in samen-
werking met de Belgische Transplanta-
tie Vereniging, in de Doelen in maart 
2018 was een van de thema’s ‘Nierteam 
aan huis’. Daar vertelden ervarings-
deskundigen, de heer Urwin Potmis en 
zijn tante, over hun ervaringen met het 
‘Nierteam aan huis’. Het leek ons erg 
zinnig om hem te vragen hierover ook 
te vertellen in Levenslijn. Het kostte 
wat tijd, maar in november 2018 be-
zochten we hem thuis voor een gesprek 
over dit onderwerp.

Ziek
Urwin vertelde ons dat hij op vakantie 

was en het gevoel had dat hij niet meer 

op gang kon komen. Zijn vriendin drong er 

bij hem op aan om eens naar de dokter te 

gaan. Op donderdag kwam hij weer thuis 

en hij zou ’s maandags weer gaan werken. 

Toch maar eerst op vrijdag even naar de 

huisarts. Daar bleek dat zijn bloeddruk 

veel te hoog was en hij moest zijn bloed 

laten onderzoeken. Direct daarna om half 

een belde zijn huisarts hem om te vertel-

len dat zijn nieren niet goed werkten, hij 

moest meteen naar de Spoedeisende Hulp. 

Urwin voelde zich prima en hij zag er niet 

slecht uit, hij was alleen moe. Dit had hij 

niet verwacht!

Op de SEH kreeg hij te horen dat hij een 

nierfunctie had van maar 12%! 

Hij kwam in de medische molen terecht 

en werd verwezen naar de pré-dialyse poli, 

waar hem verteld werd dat het goed zou 

zijn als hij een donor ging zoeken voor 

een transplantatie. Urwin ging nu een 

heel moeilijke periode in.

Hij kreeg een streng dieet en besloot zijn 

familie bijeen te roepen om hen uit te leg-

gen wat er met hem aan de hand was.

Familie
Het lukte hem niet om zijn familie te ver-

tellen hoe hij ervoor stond. Hun reactie 

was: Kom naar de kerk, dan bidden we 

voor je en God zal je genezen. Hij kwam er 

niet eens aan toe om over een transplan-

tatie en een eventuele donor te praten. 

Over het algemeen was de band met zijn 

familie goed, maar hier wilden ze niets 

over horen, het was steeds: Kom naar de 

kerk en God zal je genezen. Het was alsof 

hij op een muur stuitte.

Urwin had het gevoel dat de tijd drong, 

hij sprak erover met zijn schoonfami-

lie en zij steunden hem wel.  Zijn vrouw 

(Urwin en zijn vriendin waren inmiddels 

getrouwd) zei: “Begin maar met mij”. Ver-

schillende mensen boden aan om donor 

te zijn. Hij voelde zich erg verdrietig dat 

zijn eigen familie zo afwijzend reageerde. 

Alleen zijn tante bood haar steun aan, 

zij kende iemand die een nier had afge-

staan en was positief. Dat maakte het wat 

draaglijker voor hem. Zij organiseerde ook 

een gesprek met de familie maar ook bij 

haar trokken zij meteen een muur op. Ook 

zij kon de vraag niet eens stellen. “God 

wacht op hem”, werd er gezegd. Op zijn 

mededeling dat hij niet meer bij hen kon 

komen eten vanwege zijn dieet, zeiden ze 

alleen maar: “We bidden voor je en God 

geeft je een nieuwe kans”. Dat die nieu-

we kans ook kon liggen in een donornier 

kwam niet binnen.

Nierteam aan huis
Bij een van de afspraken op de nierpoli 

kreeg Urwin de mogelijkheid aangereikt 

om het Nierteam aan huis in te schake-

len. Dat wilde hij wel maar het duurde nog 

enige tijd voor het zover was. Maar het 

werd wel geregeld.

Het Nierteam kwam nadat hij zijn hele 

familie had uitgenodigd. Karin, een van 

de leden van het team, gaf heel duide-

lijke uitleg over zijn situatie en zijn fa-

milie smolt als sneeuw voor de zon. Nog 

dezelfde middag heeft bijna iedereen zich 

aangemeld als donor! Het allermooiste 

vindt Urwin dat de band met zijn familie 

nu heel open en veel sterker is geworden.

Vervolg
Intussen gingen de onderzoeken door na-

tuurlijk. In zijn urine bleek dat de nier-

functie niet zo dramatisch slecht was als 

het na bloedonderzoek leek. Het bleek dat 

die nog 34% was dus transplanta-

tie is nu niet nodig. Hij heeft 

veel spiermassa en dan 

kan de krea tininewaarde 

in het bloed veel hoger 

zijn. 

Urwin houdt zich heel goed aan het di-

eet, hij drinkt veel thee, de bloeddruk is 

nu normaal door gebruik van medicijnen 

daarvoor, en zijn nierfunctie blijft sta-

biel. Hij heeft veel minder hoofdpijn.

Hij is weer voor halve dagen aan het werk 

in de ICT en hij denkt erover om binnen-

kort zijn werktijd uit te breiden, alleen zal 

hij geen nachtdiensten meer gaan draai-

en. De dokter vindt het beter als hij een 

stabiel leven leidt met een goed ritme. 

Zijn vrouw is intussen goedgekeurd voor 

een eventuele transplantatie.

De oorzaak van zijn nierfalen is waar-

schijnlijk jarenlange hoge bloeddruk, ge-

combineerd met veel paracetamol en veel 

cafeïne.

‘Bijkomend nut’ van zijn nierfalen
We besluiten het gesprek met de opmer-

king van Urwin dat zijn ziekte de band 

met zijn familie versterkt heeft. Hij krijgt 

begrip, het praten gaat gemakkelijker, 

gesprekken verlopen eerlijk en open. De 

band met zijn vrouw is sterker geworden. 

Zij ondersteunt hem in alles, dus daar is 

hij heel blij mee. Het Nierteam aan huis 

heeft daar veel aan bijgedragen.

Urwin, hartelijk dank voor je verhaal voor 

Levenslijn.

Thea Meijer en Els van Dijk
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Een dagje dialyse

Veel is er al gezegd en geschreven over 
dialyse. Nu eens een keer een verslagje 
van minuut tot minuut over ‘een dagje 
dialyse’. Uiteraard is dit een persoonlijk 
verhaaltje.

Om 6.30 uur gaat de wekker af en sta ik 

op. Ik doe wat rek- en nekoefeningen om 

alles weer op gang te krijgen. 

Dan naar de WC, waarna weer rekoefenin-

gen voor mijn rug.

Vervolgens aankleden en naar beneden. 

Daar de deur openen en de krant uit de 

brievenbus halen. Het eerste katern gaat 

mee naar de dialyse, de andere katernen 

(regio en sport) blijven thuis voor de 

vrouw. 

Als ze er zijn: een paar druiven snoepen, 

soms nog een hard gekookt ei.

Ik pak een tasje in met portemonnee, 

agenda, iPad, alsmede de pillen, die ik des 

ochtends tot mij moet nemen. Het zijn er 

10 in totaal, waaronder pillen om mijn 

fosfaat op peil te houden.

Om circa 7.00 uur zit ik in de auto. Ik kan/

mag gelukkig nog steeds zelf autorijden 

en hoef nog geen gebruik te maken van 

wat ze noemen een taxi, maar wat in feite 

een busje is waar je in wordt vastgesnoerd 

om niet van je stoel te vliegen. Vele bus-

jes gaan dan via vele adressen naar het 

ziekenhuis.

Om ongeveer 7.30 uur kom ik aan bij het 

Franciscus Gasthuis te Rotterdam.

Nog in de auto zittend doe ik nogmaals de 

rek- en nekoefeningen, want ik ga de a.s. 

uren in een vaste houding liggen/zitten.

In het Franciscus is het altijd een wande-

ling door een lange gang om de liften te 

bereiken.

Zo rond 7.45 uur ben ik op de elfde verdie-

ping en ga ik direct door naar de wc, want 

in de a.s. uren is daar dus feitelijk geen 

gelegenheid toe.

Om 7.50 uur ben ik op Unit 2 van de dia-

lyse-afdeling en maak ik mijn bed in orde.

Ik lig de a.s. uren op een bed, want ik heb 

een uitermate gevoelige stuit en het bed 

haalt de druk van het zitten/liggen weg.

Met een beetje geluk wordt ik direct aan-

gesloten, maar dat kan wel eens anders 

zijn.

Na aansluiting via twee buttonholes, die 

meestal goed werken, krijg ik een kopje 

thee met eigen theezakje en twee ‘lange-

tjes’.

Daarna is het dus vier uur liggen en spoe-

len geblazen. 

Ik bekijk dan in eerste instantie mijn te-

lefoon (appjes) en mijn iPad voor mailbe-

richten en het nieuws.

Na ongeveer een halfuur tot een uur komt 

de ontbijtwagen langs en mag ik zeggen 

wat ik die dag wil ontbijten.

Ik krijg altijd een appeltje, dat is een ge-

woonte sinds 1960 toen ik in Rotterdam 

ben aangekomen. Meestal vraag ik om een 

cracker, roomboter en twee plakjes komij-

nekaas.

Daarna ga ik verder met de iPad en het AD 

om het wereldnieuws bij te houden.

Meestal doe ik daarna een slaapje, nadat 

ik mijn bed en kussen enigszins heb ver-

legd.

Om circa 10.30 uur krijgen we een ‘snack’, 

dat is iedere dag van de week hetzelfde.

De hartige hapjes (mijn voorkeuren) zijn: 

Op maandag een balletje gehakt, op 

woensdag  gegrilde kipsticks en op vrij-

dag een omeletje, allemaal goed bereid 

en smakelijk, maar volgens de diëtiste nog 

steeds té zout.

Vervolgens lees ik verder in de krant en 

kijk iets van tv.

Circa 12.00 uur is het dan afkoppelen ge-

blazen.

Ik druk tegenwoordige twee aansluitingen 

tegelijk af. Iedereen moet dat één voor 

één doen, want dat zou beter zijn voor je 

shunt.

Ik dialyseer nog wel eens in andere centra 

en daar drukken ze altijd de twee aanslui-

tingen tegelijk af.

Rond 12.30 uur ben ik dan klaar en weer 

vrij om te gaan en te staan waar ik wil.

Dan meestal snel even wegen en dan weer 

naar de wc, waar ik nog maar weer even 

mijn nek- en rekoefeningen doe, alvorens 

ik naar beneden ga, de lange gang door, 

naar de auto.

Dan instappen en wegwezen, waarna ik 

circa 13.15/13.30 uur weer thuis ben.

Daar iets van een kleine lunch en lekker 

even op mijn bed liggen...

Peter Hamerslag
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Themadag 2018
Op 3 november kwamen weer heel wat 
mensen naar Ridderkerk voor de jaar-
lijkse themadag van de NPVR.  Dit keer 
kwamen ze om de verhalen te horen van 
twee artsen die zich bezig houden met 
de gezondheid van oudere nierpatiën-
ten.

Dokter A.M. van Alphen is nefroloog in 

het Maasstadziekenhuis. Hij kwam een 

en ander vertellen over ouderen die door 

nierproblemen zouden moeten gaan di-

alyseren. Aan de hand van beeldmateri-

aal legde hij uit wat dialyseren inhoudt, 

welke soorten van dialyse kunnen worden 

toegepast en wat de verschillen zijn. Een 

belangrijke vraag is welk doel je wilt be-

reiken.

Om een juiste keus te maken moet eerst 

goed naar de patiënt gekeken worden. Wat 

kan deze persoon nog leren en in hoeverre 

zou hij zelf handelingen kunnen verrich-

ten?

De patiënt moet kiezen voor wel of niet 

dialyseren en, zo ja, welke manier de voor-

keur heeft. 

Dialyseren kan in het ziekenhuis of thuis. 

Er zijn diverse vormen van dialyseren. Al-

les hangt af van wat de mogelijkheden en 

wensen van de patiënt zijn. 

Vooral bij oudere patiënten komt de vraag: 

Wat levert het mij op? 

Dialyseren is een vorm van overleven met 

het oog op een niertransplantatie. Bij ou-

deren die zouden moeten beginnen met 

deze behandeling komt ook de vraag naar 

boven: moeten we wel aan zo’n zwaar en 

belastend traject beginnen?

Onderzoek heeft uitgewezen dat een con-

servatieve behandeling met een vocht- en 

zoutbeperkt dieet en medicijnen over een 

tijd van drie jaar een vergelijkbaar resul-

taat geeft als dialyseren gedurende de-

zelfde periode.

Bij ouderen komen vaak ook andere medi-

sche problemen voor die een behandeling 

gecompliceerder maken.

Mevrouw R. van Bruchem-Visser is inter-

nist ouderengeneeskunde in het Erasmus 

MC. 

Ze heeft na haar opleiding als basisarts 

vier jaar interne geneeskunde gedaan en 

daarna nog twee jaar ouderengeneeskun-

de, inclusief een aantal 

maanden psychiatrie en 

neurologie.

Ze houdt zich bezig met 

ouderen met meerdere 

aandoeningen. Het is 

vaak een combinatie van 

lichamelijke, psychische 

en sociale problemen. De 

vergrijzing neemt toe op 

twee manieren: mensen 

worden steeds ouder en 

er zijn steeds meer men-

sen die een hoge leeftijd 

bereiken.

Je moet de mens als ge-

heel zien en niet alleen 

de ziekte. Het belang van 

de patiënt moet voorop 

staan. Het uitgangspunt 

is het verbeteren van de 

kwaliteit van leven maar 

het moet medisch wel 

kansrijk zijn. Het eind-

doel moet altijd in de 

gaten worden gehouden. 

De vraag is: wie heeft het 

voor het zeggen? De pa-

tiënt heeft de regie over 

zijn eigen leven. Als hij 

informatie kan begrijpen 

en in staat is overwogen 

besluiten te nemen en 

dus wilsbekwaam is, kan 

hij een verklaring opstel-

len. Dit is altijd een mo-

mentopname. 

Deze verklaring moet regelmatig nageke-

ken worden en eventueel herzien.

Passende zorg is nodig, dit is voor ieder-

een verschillend. Een belangrijke kwestie 

bij nierpatiënten is wel/niet dialyseren. 

Het is van groot belang om alle aspecten 

op een rijtje te zetten.

Twee vragen zijn tamelijk essentieel: 

• Wat zou u willen? 

• En dan?

Als euthanasie ter sprake komt zijn er een 

aantal noodzakelijke overwegingen:

• Het is geen recht;

• De arts moet mee willen werken;

• Er zijn wettelijke voorwaarden;

• Het is een proces dat tijd kost.

Dokter Van Bruchem kwam tijd tekort, 

waardoor ze niet alles kon bespreken wat 

ze in gedachten had.

We danken beide artsen hartelijk voor hun 

medewerking aan de themamiddag. Aan 

hun interessante uiteenzettingen zullen 

veel bezoekers aan de themamiddag iets 

gehad hebben. Wij in ieder geval wel!

Na de presentaties kon nog nagepraat 

worden onder het genot van een drankje 

en een hapje. We hopen u zoveel mogelijk 

terug te zien bij volgende gelegenheden.

Els van Dijk en Thea Meijer
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Zo’n drie keer per dag laat ik mijn hond Bo uit, een Cavalier King 

Charles Spaniël. Een hond die met alle andere honden uit de 

buurt goede contacten heeft, ze kwispelen, ruiken aan elkaar 

en spelen. Dat is dan ook mede de reden dat ik in de buurt ook 

regelmatig een praatje maak met de hondenbezitters. 

Vaak gaat het dan over de hond, het weer, de huizen die te koop 

staan in de buurt, de nieuwe bewoners, het onderhoud in de wijk 

etc. etc. 

Soms zijn de gesprekken diepgaander, zoals “Hoe gaat het met 

je vrouw, ik zag haar vorige week nog met de rollator de hond 

uitlaten. Het gaat zeker weer goed met haar,” zonder antwoord 

af te wachten van mijn kant. “Gelukkig maar! Nee, ik heb haar 

niet gesproken, want ik moest snel de hond uitlaten, want we 

moesten nog boodschappen doen en ook nog weg.”

“Heb je nu even tijd”, vraag ik dan (want je wilt eerlijk zijn en 

zeggen dat het helemaal niet goed gaat, maar je wil diegene niet 

vermoeien met wat er allemaal aan de hand is met haar). Soms 

zeg ik “Kom maar eens langs, want dat zal ze best leuk vinden”.

“Gaan we doen”, is dan het antwoord vaak, of “Vindt ze dat niet 

vervelend…” Meestal blijft het dan hierbij en bij een volgend 

uitlaatrondje van de hond vragen ze maar niks meer, en ook ik 

laat het daar maar bij.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen en zijn er mensen wel degelijk 

geïnteresseerd in het wel en wee van mijn vrouw. Zeker als ze 

ineens zien dat ze ’s morgens vroeg met de rolstoelbus wordt 

opgehaald of een ambulance haar naar het ziekenhuis brengt. 

Iedereen heeft zijn eigen leven en wat hebben we het allemaal 

druk, druk, druk.

Het gebeurt ook nog wel eens een keer dat mij de vraag gesteld 

wordt: “Hoe gaat het eigenlijk met jou?”
Ik vind het altijd moeilijk om daar een antwoord op te geven, je 

wilt niet klagen, soms je groothouden en niet altijd alles, wat je 

privé bezighoudt als mantelzorger, met iedereen delen.   

Ik beperk het antwoord vaak met de woorden: het gaat wel goed 

met me, het leven is de laatste jaren wel veranderd, soms is het 

best pittig, ach ik sla mij er wel doorheen.

Vaak krijg je dan een reactie van “Als je hulp nodig hebt, zeg je 

het maar”. Maar wat voor hulp kunnen ze dan geven, ik ben zelf 

nog tot veel in staat en als je ze dan een keer nodig hebt om 

bijvoorbeeld de hond uit te laten, dan zijn ze niet huis of “Nee, 

vandaag lukt het niet”. 

Gelukkig hebben we een tweetal adressen waar we de hond tijde-

lijk of voor een langere tijd kunnen onderbrengen in Dordrecht, 

zodat je even geholpen bent als het echt spannend wordt.

Natuurlijk gaat het niet altijd goed: Als het met je vrouw even 

niet lekker gaat, of opgenomen is in het ziekenhuis. Jezelf een 

beetje grieperig bent of iets anders onder je leden hebt. Vakan-

tietijd of feestdagen zijn ook niet de ideale momenten. Ook als je 

even in een dip zit of uitgaan er even niet meer inzit. 

Juist omdat je als mantelzorger thuis het hele huishouden nog 

kan runnen, zit je niet te wachten op thuiszorg. Wij hebben het 

geprobeerd toen mijn vrouw uit het ziekenhuis kwam, het gaf ons 

meer stress dan normaal, de thuiszorg kwam alleen voor wassen 

en aankleden en slechts drie dagen per week - geen enkele keer 

kwam de hulp op tijd. Na de eerste drie dagen hebben we de zorg 

maar opgezegd. 

Dus “hoe gaat het eigenlijk met mij…” Ik mag niet klagen, we 

proberen nog steeds leuke dingen samen te doen, al wordt het 

wel moeilijker, een keer per week ga ik naar het koor, probeer 

driemaal per week, als mijn vrouw dialyseert, een dik half uur ba-

nen te zwemmen om mijn conditie op peil te houden. Ik probeer 

zoveel mogelijk contacten te onderhouden met al die ‘drukke’ 

vrienden en kennissen, kijk een opgenomen gemist programma 

of filmpje en laat driemaal per dag de hond uit om het hoofd wat 

leeg te maken. 

Met mij gaat het eigenlijk best goed!

Marcel 

Column 
Hoe gaat het eigenlijk met jou?



14

Levenslijn · 19e jaargang · maart 2019



15

Levenslijn · 19e jaargang · maart 2019

Jan van der Maas 

Het was in 2014 tijdens een bijeenkomst 

van Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond” 

in Ridderkerk, waar ik voor het eerst ken-

nismaakte met Jan en zijn vrouw Toos. Ik 

was redacteur van Levenslijn en op zoek 

naar verhalen van nierpatiënten voor het 

blad. 

Toos reageerde direct en zei dat haar man 

vol met verhalen zat, en zo maakte ik in 

januari 2015 een afspraak bij Jan en Toos 

thuis in Zoetermeer.

Jan had al zo’n actief leven achter de rug 

en had heel veel te vertellen, ik kon wel 

een heel boek schrijven, maar uit alle 

verhalen heb ik drie pagina’s verhaal ge-

maakt. Het is verschenen in Levenslijn 

van maart 2015 met als kop ‘Wat ben ik 

toch een bofkont…’

Na het interview zochten we elkaar altijd 

op tijdens manifestaties van de NPVR, zo-

als het jaarlijkse bootreisje. We hebben 

veel gelachen en soms ook gezongen met 

de soms aanwezige ‘artiesten’.

Uiteraard werden er dan verhalen uitge-

wisseld, zoals het reizen met de caravan 

door Europa. 

In 2017 was het over met het trekken met 

de caravan, en kreeg deze een vast plaats-

je in Zeewolde.

Jan had toen ook al permanent zuurstof 

en sleepte de flessen overal mee naar toe.

In juni hadden wij nog telefonisch con-

tact waarin we allerlei zaken uitwissel-

den, met zijn gezondheid ging het rede-

lijk. Uiteraard hadden ze ook plannen om 

weer met de bootreis van de NPVR mee te 

gaan, maar ik heb ze daar gemist. 

Een paar dagen voor zijn plotselinge over-

lijden waren Toos en Jan nog in Zeewolde, 

om afscheid te nemen van het kampeer-

seizoen. Jan was niet echt optimaal, en 

ze besloten eerder naar huis te gaan. Jan 

reed de auto, maar onderweg moest Toos 

het overnemen. 

Jan heb ik leren kennen als een aimabele, 

zorgzame en vrolijke man, die wel in was 

voor een geintje. Maar vooral zijn enthou-

siasme en interesse voor van alles en nog 

wat in het leven, sterk ondanks zijn vele 

kwalen, ‘het was nou eenmaal zo’, het le-

ven nemen zo als het is met alle ups en 

downs. 

Jan is 83 geworden en zijn vrouw Toos 

mist hem nog elke dag. 

Marcel Melkert

In memoriam

overleden 3 augustus 2018

Nu wendt het schip de haven in

De reis is ten einde gebracht

Nu reeft een hand de zeilen in

Het wordt stil; nu valt de nacht

Ik heb mijn eigen koers gevaren
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Ingrediënten:
- 300 g broccoli

- 3 el crème fraîche

- 2 hardgekookte eieren

- 1 tomaat

- 1 tl gedroogde dragon

- peper

Recept
Bereiding: 
Kook de in roosjes verdeelde broccoli 

(snijd de stelen in plakjes) ca. 10 minu-

ten. Roer de in stukjes gesneden eieren, 

de in stukjes gesneden tomaat, de dra-

gon en de (versgemalen) peper door de 

crème fraîche. Voeg de gekookte broccoli 

toe en schep alles voorzichtig om.

Broccoli met crème fraîche, ei en tomaat
Vegetarisch bijgerecht

Voedingsstoffen: 
12 g eiwit, 100 mg natrium, 500 mg 

kalium, 210 mg fosfaat per persoon.

Tip: lekker met tagliatelle

Bereidingstijd: 15 minuten

Bron: Eten met plezier, een uitgave van de 

Nierstichting
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Wist u dat..?
• We uitkijken naar het voorjaar?

• Wij de Wetenschapsdag op 12 oktober in Leiden bezocht 

hebben?

• Daar de Kolffprijs is uitgereikt aan Arjan van der Plaats en 

Gerhard Rakhorst?

• Zij een systeem hebben ontwikkeld waarmee donornieren en 

andere organen langer goed blijven?

• Dat hiermee het aantal organen stijgt dat voor transplanta-

tie beschikbaar is?

• Dit systeem machineperfusie genoemd wordt?

• U hier meer over kunt lezen op de website van de NVN?

• Op de Wetenschapsdag een prototype van de draagbare 

kunstnier is getoond? 

• Mogelijk veel dialyserenden in de toekomst hier profijt van 

kunnen hebben?

• Het de bedoeling is dat zij hun machine dan gemakkelijk mee 

kunnen nemen?

• Wij daar veel gehoord hebben over wetenschappelijke ont-

wikkelingen in de nierwereld?

• De bootreis weer zeer geslaagd was, mede door het fraaie 

weer…

• We hopen dat de themadag voor u weer interessant was en 

druk bezocht…

• Daar dr. Arjan van Alphen, nefroloog uit het Maasstadzieken-

huis, gesproken heeft over 'ouderen aan de dialyse'?

• Ook dr. Rozemarijn van Bruchem-Visser, internist ouderenge-

neeskunde in het EMC, ons voorzien heeft van zeer nuttige 

informatie over het onderwerp: Hoe houd ik de regie?

• We ook hopen dat u deze informatie net als wij zeer nuttig 

vond?

• We hopen dat u daar weer veel bekende gezichten hebt 

gezien…

• Lotgenotencontact ook altijd erg belangrijk is…

• Het bestuur weer wat is aangevuld…

• We nog steeds op zoek zijn naar een voorzitter…

• Nieuwe leden van harte welkom zijn?

17
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lijkse koude en warme buffet, wat als 

vanouds werd afgesloten met een heerlijk 

ijsbuffet.

Patiëntenraden
Bijna alle dialysecentra die aangesloten 

zijn bij de NPVR hebben een patiënten-

raad.

De patiëntenraad in het Albert Schweit-

zer ziekenhuis is nog steeds niet actief. 

Het Albert Schweitzer ziekenhuis geeft de 

voorkeur aan spiegelgesprekken. Hierover 

is het bestuur in gesprek met hen. 

Ook de Elysekliniek in Gorinchem heeft 

nog geen patiëntenraad, dit onderwerp is 

door ‘Elyseklinieken voor nierzorg’ in be-

raad genomen.

De leden die deelnemen aan een pati-

entenraad komen minimaal een keer per 

kwartaal bijeen voor overleg met de lei-

ding van het desbetreffende dialysecen-

trum.

In iedere patiëntenraad die bij onze ver-

eniging aangesloten is, participeert mini-

maal één van onze bestuursleden. 

De bijeenkomsten van de patiëntenraden 

zijn vooral bedoeld om de kwaliteit van 

de dialyse te bewaken en, waar nodig en 

mogelijk, te verbeteren. Daarnaast kun-

nen onderwerpen als faciliteiten voor de 

patiënten aan de orde komen als daartoe 

aanleiding bestaat.

Zaken die de mogelijkheden van een pa-

tiëntenraad overstijgen, komen bij het 

bestuur van onze patiëntenvereniging te-

recht. Gekeken wordt of hier anderen bij 

betrokken dienen te worden of dat het op-

genomen dient te worden met de organi-

satie van het desbetreffende ziekenhuis.

Onze vereniging in cijfers 
Onze vereniging, Nierpatiëntenvereniging 

”Rijnmond”, afgekort tot NPVR, telde op 

31 december van het verslagjaar 482 le-

den/nierpatiënten, waarvan 386 volledige 

leden, 67 familieleden van nierpatiënten 

evenals 29 donateurs. 

Nieuwe leden, opzeggingen en overleden 

leden zijn in de aantallen verwerkt.

Algemene ledenvergadering 
Ook dit jaar hielden we, op zaterdagmid-

dag 26 mei, de algemene ledenvergade-

ring, weer in het bekende Van der Valk 

hotel in Ridderkerk. 

Aan het begin van deze middag werden we 

in dit hotel met koffie en thee ontvangen, 

en om twee uur opende vicevoorzitter 

Hans van der Linden de algemene leden-

vergadering. 

Hij deed een dringende oproep voor 

nieuwe bestuursleden, omdat het dage-

lijks bestuur te kennen had gegeven met 

hun werkzaamheden te willen stoppen 

om diverse redenen. Voor wat betreft het 

onderwerp ‘bestuur’ kwamen nog de vol-

gende punten aan de orde:

•	 Angelique de Snaijer had zich reeds 

aangemeld als nieuw bestuurslid en 

stelde zich kort voor, waarop met ap-

plaus werd gereageerd. 

•	 Drie aspirant bestuursleden hadden 

zich recent teruggetrokken of ge-

noten niet het vertrouwen van het 

bestuur. Gelukkig hebben zich na 

de algemene ledenvergadering twee 

kandidaten aangemeld als bestuurs-

lid: Ivonne Versnel als penningmees-

ter en Yvonne Kant als secretaris.

•	 Corry den Breems ontving voor het 

vele werk dat zij gedurende 17 jaar 

als penningmeester heeft gedaan, 

een mooie bos bloemen en de Gouden 

Nierspeld.

Over het financieel jaarverslag waren er 

wat vragen, en het bestuur zegde toe om 

in het nieuwe financieel jaarverslag te 

trachten om alle financiële feiten voor de 

leden inzichtelijker te maken.

Na het officiële gedeelte was het tijd voor 

een hapje en een drankje, opgeluisterd 

door een muzikant.

Om ongeveer half vijf startte het jaar-

Jaarverslag 2018
Patiëntenuitje
Het patiëntenuitje werd in het verslagjaar 

op 15 september georganiseerd.

Op deze zaterdag namen nierpatiënten uit 

de ziekenhuizen die bij onze vereniging 

zijn aangesloten, deel aan het uitje en zij 

werden vergezeld door hun partner, fami-

lielid of een bekende. Er waren circa 160 

deelnemers.

Zoals gebruikelijk werd de veiligheid en 

gezondheid van alle deelnemers gewaar-

borgd door de aanwezigheid van een arts 

en een aantal verpleegkundigen.

We stapten ook dit jaar weer aan boord 

van het partyschip Marlina uit Spijkenisse.

Voordat we vertrokken werd ons koffie, 

thee en gebak aangeboden, waarna we 

koers zetten naar Gorinchem. Rond het 

middaguur konden we, nog steeds aan 

boord, genieten van een heerlijke lunch.

Nadat we afgemeerd waren, konden zij die 

dat wilden, een bezoek brengen aan het 

museum, de oude binnenstad of een wan-

deling gaan maken, niet iedereen maakte 

gebruik van de gelegenheid het schip te 

verlaten. 

De reacties over het uitje waren positief: 

er was veel te zien in het oude stadje.

Om vier uur werd iedereen weer aan boord 

verwacht, waarna we vervolgens de terug-

tocht aanvaardden. Op veler verzoek ging 

de terugreis langs Rotterdam.

Na een drankje vooraf kregen we om vijf 

uur een lopend koud en warm buffet aan-

geboden, ook weer traditioneel afgeslo-

ten met een heerlijk dessert. Om exact 

acht uur meerden we weer in Spijkenisse 

aan, waarna iedereen moe maar voldaan 

huiswaarts keerde. 
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Onderweg, tijdens de vaartocht, werden 

wij door een gids bijgepraat over beziens-

waardigheden en bijzonderheden. 

Tevens was er muziek verzorgd door Hans 

Overtoom, een dialyseverpleegkundige. 

Nierdialoogavonden
In 2017 werden, over het gehele jaar ver-

spreid, verschillende nierdialoogavonden 

gehouden. 

De organisatie van deze avonden vond 

vanuit het Maasstad Ziekenhuis plaats. 

Groepsvoorlichtingsavonden 

In 2018 werden, over het gehele jaar ver-

spreid, ook verschillende groepsvoorlich-

tingsavonden gehouden. Deze avonden 

vonden plaats in het Erasmus MC, Francis-

cus Gasthuis en het Maasstad Ziekenhuis. 

Nierdialoog-/groepsvoorlichtings-
avonden
Op deze avonden wordt informatie gege-

ven over dialyse, transplantatie en on-

derwerpen die hiermee te maken hebben, 

zoals voeding, medicijnen etc. 

Daarbij participeert het bestuur van de 

NPVR in de organisatie van en de deel-

name aan deze avonden, onder meer door 

met een vertegenwoordiging van het be-

stuur aanwezig te zijn.

Tijdens de bijeenkomsten is er altijd een 

tafel met informatiemateriaal voor nier-

patiënten en hun familieleden aanwezig.

De opkomst per nierdialoog-/groepsvoor-

lichtingsavond varieert qua aantal be-

langstellenden, wat ook enigszins afhan-

kelijk is van het te behandelen onderwerp.

Verenigingsblad ‘Levenslijn’
Dit jaar hadden we ieder kwartaal ook 

weer een uitgave van ons fraaie vereni-

gingsblad ‘Levenslijn’.

Ieder kwartaal waren we in de gelegen-

heid om de patiënten van waardevolle 

informatie te voorzien met een grote ver-

scheidenheid aan onderwerpen. 

Het blijkt steeds weer een inspirerend blad 

te zijn voor nierpatiënten en hun naasten, 

mede door de nuttige en concrete inhoud 

van de artikelen. 

Ook onder de artsen en verpleegkundigen 

die zich met de behandeling van nierziek-

ten en nierpatiënten bezighouden, heeft 

het blad zich een vaste plaats verworven.

De redactie van Levenslijn heeft wel drin-

gend behoefte aan redacteurs en feed-

back van lezers.

Themamiddagen
Op zaterdag 3 november organiseerden 

wij een themamiddag over het onderwerp 

‘Ouderen aan de dialyse’, waarbij ingegaan 

werd op de vragen:

•	 wat gebeurt er allemaal;

•	 voor welke keuzes kunt u als patiënt 

komen te staan; 

•	 hoe te reageren.

Dit thema was mede tot stand gekomen in 

overleg en in samenwerking met: Dr. A.M. 

van Alphen, nefroloog, Maasstad Zieken-

huis, hij refereerde over het onderwerp 

‘De oudere aan de dialyse’.

Drs. R.L. van Bruchem-Visser, internist ou-

derengeneeskunde, Erasmus Medisch Cen-

trum, sprak over het onderwerp ‘Hoe houd 

ik de regie’?

Projecten
Een aantal jaren geleden is NPVR gestart 

met een bewegingsproject.

Bijvoorbeeld door gebruik te maken van 

zogenaamde dialysefietsen, trappers die 

op het bed gemonteerd worden, deze wer-

den ook in 2018 weer veel gebruikt. 

Dit project stimuleert dialysepatiënten 

om tijdens de (hemo)dialyse te bewegen.

Naast het bewegingsproject heeft de 

NPVR ook een PC-project, waarbij laptops 

en sinds kort ook tablets ter beschikking 

worden gesteld aan de dialyseafdelingen 

van ziekenhuizen, zodat de patiënten tij-

dens de dialyse gebruik kunnen maken van 

een laptop of tablet.

Wij zijn echter met het verstrekken van 

dialysefietsen en laptops/tablets gestopt 

omdat wij geen subsidie meer ontvangen 

voor dergelijke projecten en wij dit uit de 

reserves van de NPVR zouden moeten be-

kostigen.

Kerstattentie
We hebben in het jaar 2018 geen kerstat-

tenties uitgedeeld aan patiënten, daar 

wij deze attenties ook uit eigen reserves 

moeten bekostigen.

World Kidney Day
Zoals voorgaande jaren hebben wij weer 

in alle aangesloten centra gebak rondge-

bracht.

Tijdens deze dag was er ook dit jaar, in het 

Franciscus Gasthuis en in de grote hal van 

het Maasstad Ziekenhuis, een voorlich-

tingsmiddag georganiseerd, waaraan onze 

vereniging medewerking heeft verleend.

Er waren kramen met voorlichting over 

onderwerpen als behandelvormen bij nier-

falen, medicatie, voeding, etc. Dit in het 

bijzijn van verpleegkundigen, een arts, 

een medisch maatschappelijk werker en/

of diëtiste die bij vragen behulpzaam kon-

den zijn.

Bestuur
Op de algemene ledenvergadering namen 

wij afscheid van onze penningmeester 

Corry den Breems.

Na de algemene ledenvergadering hebben 

we een aanmelding gehad van Ivonne Ver-

snel voor de functie van penningmeester 

en van Yvonne Kant voor de functie van 

secretaris.

Tijdens het jaarlijkse patiëntenuitje heeft 

Hans van der Linden, onze voormalige 

secretaris, de Gouden Nierspeld in ont-

vangst mogen nemen als waardering voor 

zijn werkzaamheden.

Diversen
Door onze vereniging werd deelgenomen 

aan diverse overlegstructuren:

•	 Besturenoverleg Nierpatiënten Ver-

eniging Nederland (NVN), alsmede 

in de werkgroep samenwerking Nier-

stichting-NVN-Regionale Nierpatiën-

tenverenigingen. 

•	 Ook werd er in het voorjaar een vakan-

tie naar Spanje georganiseerd. Het is 

daar altijd weer heerlijk genieten, de 

dialyses lopen naar tevredenheid en 

de sfeer in het hotel voelt goed en 

is voor een aantal deelnemers inmid-

dels vertrouwd. 

Namens het bestuur,

De secretaris, Yvonne Kant
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PROMs, wat zijn dat nu weer? 
Na een grondige voorbereiding in de 
afgelopen jaren, worden, in goede sa-
menwerking met de Nierpatiënten Ver-
eniging Nederland, de Nederlandse Fe-
deratie voor Nefrologie en de afdeling 
Klinische Epidemiologie van het Leids 
Universitair Medisch Centrum (LUMC), 
sinds kort PROMs voor dialysepatiënten 
aangeboden door Nefrovisie.

In dit drieluik nemen we u mee naar deze 

nieuwe ontwikkeling. Martijn Leegte, 

medisch informatiekundige bij Nefrovi-

sie, zal beschrijven wat PROMs inhouden, 

daarna schrijft Esmee van der Willik, MSc, 

over de resultaten van een pilotstudie die 

gehouden is, en tenslotte komt Wim Sip-

ma aan het woord, een onderzoeker aan 

de Rijks Universiteit Groningen, zelf ook 

nierpatiënt, die gaat promoveren op het 

onderwerp PROMs. 

A. Wat houden PROMs in?

Voor Nefrovisie en haar partners is de 

spannende ontwikkel- en studiefase ach-

ter de rug. 

Nu komt het aan op de implementatie en 

daar ligt nog wel een uitdaging. Zowel 

voor de patiënten als de zorgverleners zal 

het spannend zijn om PROMs te gaan toe-

passen in het behandeltraject. Alles wat 

nieuw is, moet wennen. Nefrovisie ziet 

dat proces overigens met vertrouwen te-

gemoet.

Iedereen in de zorg - van zorgverlener 

tot bestuurder, van patiënt tot verzeke-

raar - heeft het over uitkomsten van de 

zorg. Steeds vaker gaat het dan ook om 

uitkomsten die patiënten zelf rapporte-

ren: Patient Reported Outcome Measures, 

kortweg PROMs. 

Binnen de nefrologie hebben Nefrovisie 

en haar partners zich lang voorbereid op 

het ‘uitrollen’ van de PROMs voor dialy-

sepatiënten in Nederland. Op 31 oktober 

vorig jaar was het eindelijk zover!

PROMs gaan over kwaliteit van leven
De aanname is dat PROMs uitkomsten van 

de behandeling weergeven die van direct 

belang zijn voor de patiënt in zijn da-

gelijks leven. Dat gaat verder dan alleen 

aandacht voor het ‘zieke orgaan’ en bij-

voorbeeld de bloed- en functiewaarden. 

Voor iemand met een chronische nieraan-

doening die chronische dialysebehande-

ling ondergaat, gaat het erom hoe hij zich 

voelt, wat hij kan doen tijdens en tussen 

de behandelingen en hoe hij zijn leven 

vorm kan geven. 

Zo ervaren veel dialysepatiënten dagelijks 

hinderlijke symptomen als pijn, jeuk en 

concentratieproblemen.

Welk effect een dialysebehandeling op de 

kwaliteit van leven heeft is het best te 

achterhalen door het aan de patiënt zelf 

te vragen.

Voorbereiding
Nefrovisie heeft samen met de NVN, de 

NFN en de afdeling Klinische Epidemiolo-

gie van het LUMC vanaf 2016 PROMs voor 

dialysepatiënten geselecteerd en getest 

in een pilotonderzoek in 16 dialysecentra. 

Daaruit blijkt dat zowel patiënten als be-

handelaars het bespreken van de uitkom-

sten als positief ervaren. De kwaliteit van 

het gesprek verbetert er door. Alle reden 

dus om PROMs actief aan te bieden in het 

zorgproces.

Hoe ziet de PROMs-vragenlijst eruit?
Om de PROMs uniform uit te vragen, wordt 

gebruik gemaakt van een gevalideerde 

vragenlijst, specifiek voor dialysepatiën-

ten. Deze vragenlijst bevat 42 vragen over 

zowel de algemene kwaliteit van leven als 

over symptomen, en is beschikbaar in het 

Nederlands, Engels, Turks en Arabisch. De 

vragenlijst is alleen online in te vullen en 

is zeer geschikt voor gebruik op tablets en 

smartphones. Elke patiënt die in de lan-

delijke registratie Renine is opgenomen - 

97% van de dialysepatiënten in Nederland 

- kan worden uitgenodigd. 

Nefrovisie stelt de uitnodigingsbrief met 

inlogcode beschikbaar in de centrumpor-

tal van Nefrodata. Een geautoriseerde 

medewerker in het centrum kan vervol-

gens de uitnodigingsbrieven printen en 

verspreiden. De patiënt ontvangt direct 

na het invullen een overzicht van de ant-

woorden. Het behandelteam ontvangt de 

resultaten automatisch als Pdf-bestand in 

de centrumportal. Deze kunnen dan be-

sproken worden door patiënt en behandel-

team, bijvoorbeeld bij een jaarcontrole of 

multidisciplinair overleg. Het is de inten-

tie om twee keer per jaar een vragenlijst 

aan te bieden.

Technische verbeteringen
Ten opzichte van de vragenlijst zoals die 

in de pilot werd gebruikt, heeft Nefrovi-

sie een aantal belangrijke verbeteringen 

doorgevoerd. De vragenlijst is geschikter 

gemaakt voor gebruik op tablets, smart-

phones en andere apparaten met een 

touchscreen. Ook is het invullen van de 

symptoomvragen duidelijker geworden: de 

patiënt kan de mate waarin hij last heeft 

van een bepaalde klacht, nu alleen invul-

len als een symptoom ook daadwerkelijk 

werd ervaren. 

In de pilot kwam het helaas nog wel eens 

voor dat iemand aangaf een symptoom 

niet ervaren te hebben, maar vervolgens 

ook aangaf ‘helemaal geen last’ van dat 

symptoom te hebben. 

Dit leverde problemen op bij de interpre-

tatie van de antwoorden. Het proces van 

de terugkoppeling van de antwoorden is 

volledig geautomatiseerd: de antwoordo-

verzichten worden automatisch vanuit de 

vragenlijst gegenereerd en beveiligd ver-

zonden naar het dialysecentrum.

 

Wat kunnen de patiënten en het dialy-
secentrum verwachten?
De bedoeling van PROMs is de dialysezorg 

nog beter te laten aansluiten op de speci-

fieke situatie van een patiënt. Dit is een 

nieuwe manier van zorgevaluatie voor pa-

tiënten, dialysecentra en medewerkers. In 

het begin zal dat vast vragen oproepen, 

maar daar is Nefrovisie c.s. op voorbereid.

Het starten met PROMs is op vrijwillige 

basis. Om de PROMs voor dialyse goed op 

de kaart te zetten, is het van belang dat 

veel centra en patiënten meedoen.

Informatie en communicatie
Patiënten worden op diverse manieren ge-

informeerd over het doel en de praktische 

uitvoering van de PROMs. Er is een infor-

matiefilm beschikbaar met een korte uit-

leg en interviews met een patiënt en een 

nefroloog. Ook wordt er in het NVN-leden-

blad Wisselwerking aandacht besteed aan 

de uitrol van PROMs. Patiënten kunnen 
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PROMs, wat zijn dat nu weer? 
meer informatie over PROMs vinden op 

www.nefrovisie.nl/info-proms.

Om een goede respons te bereiken is het 

van belang dat het dialysecentrum goed 

voorbereid start met de PROMs-uitvoering 

en patiënten op een positieve manier 

benadert. Eind augustus zijn alle dialy-

secentra geïnformeerd over de komende 

uitrol van PROMs. Om de centra vanaf nu 

op weg te helpen, heeft Nefrovisie een 

factsheet ontwikkeld met de belangrijk-

ste aandachtspunten bij de uitvoering van 

PROMs in het eigen centrum. Voor profes-

sionals heeft Nefrovisie daarnaast een pa-

gina met veel gestelde vragen ingericht, 

waarop meer in detail wordt uitgelegd wat 

er van de centra wordt verwacht.

Nefrovisie zal jaarlijks een rapportage van 

de resultaten van een centrum, afgezet 

tegen de landelijke resultaten, beschik-

baar stellen. De centrumresultaten wor-

den niet openbaar gemaakt, tenzij het 

centrum hiervoor toestemming geeft.

Voor nu beperken we ons tot de dialyse, 

maar in de toekomst willen we samen met 

de patiënt het hele traject beter in kaart 

brengen: van chronische nierschade tot 

en met nierfunctievervangende behande-

ling (dialyse of transplantatie) of het juist 

afzien van behandeling (conservatieve 

zorg). We blijven eraan werken om de zorg 

voor de nierpatiënt te verbeteren en het 

gesprek in de spreekkamer te verdiepen.

Martijn Leegte, medisch informatiekundige 

Nefrovisie

B. Pilotstudie PROMs laat grote ver-
schillen tussen centra zien

Patiëntgerapporteerde uitkomsten spelen 

een steeds belangrijkere rol binnen de 

gezondheidszorg, zo ook binnen de nefro-

logie. Sinds 2016 wordt gewerkt aan de 

ontwikkeling en implementatie van PROMs 

als onderdeel van de dialysebehandeling. 

Door middel van een pilotstudie maakten 

16 Nederlandse dialysecentra reeds ken-

nis met het gebruik van PROMs binnen hun 

klinische praktijk.

De dialysepatiënten in deze centra zijn 

over een periode van zes maanden drie 

keer gevraagd om de digitale PROMs in 

te vullen. Deze bestond uit een algemene 

kwaliteit van leven vragenlijst (12-item 

Short-Form; SF-12) en een ziekte-speci-

fieke symptoomvragenlijst (Dialysis Symp-

tom Index; DSI).

Lage respons en grote verschillen
In totaal zijn de PROMs 908 keer ingevuld 

door 512 dialysepatiënten, waarvan 129 

patiënten de vragenlijst drie keer invul-

den. De respons was gemiddeld 24%, maar 

varieerde sterk tussen de deelnemende 

centra, met percentages tussen de 6 en 

71% ingevulde vragenlijsten (figuur 1). De 

respons was niet gerelateerd aan het aan-

tal dialysepatiënten in het centrum.

De gemiddeld lage respons, maar vooral 

de grote verschillen tussen de centra, la-

ten zien dat het opnemen van PROMs in 

het huidige zorgproces nog een uitdaging 

is.

 

Hoewel er rekening mee moet worden 

gehouden dat dit onderzoek informatie 

geeft over een klein en mogelijk specifiek 

deel van de totale dialysepopulatie, geeft 

de pilot toch een voorzichtig inzicht in 

de symptomen en kwaliteit van leven die 

dialysepatiënten ervaren. Patiënten erva-

ren gemiddeld tien symptomen, zoals ver-

moeidheid, spierkrampen en jeuk, met een 

gemiddelde score van 27 op een schaal 

van 0-150 voor de ervaren ernst of last 

van de symptomen. De gemiddelde kwali-

teit van leven score van dialysepatiënten 

is 36 voor het fysieke domein, en 48 voor 

Figuur 1. Percentage respons per meetpunt voor de 16 pilotcentra. De centra staan gesor-

teerd (van klein naar groot) op het aantal dialysepatiënten dat is geïncludeerd bij de start 

van de pilot (0 maanden).

het mentale domein. Vooral het fysieke 

domein van kwaliteit van leven scoort 

daarmee lager dan de referentiewaarde 

van 50, die gebaseerd is op de algemene 

Amerikaanse populatie.

Naast de verschillen in respons zijn ook 

grote verschillen in gemiddelde scores 

op kwaliteit van leven en symptomen 

geobserveerd tussen de deelnemende 

centra. Welke factoren deze verschillen 

kunnen verklaren, zal nog nader worden 

onderzocht. Daarnaast is het belangrijk 

om inzicht te krijgen in het verloop van 

symptomen en kwaliteit van leven over 

tijd gemeten, zowel op individueel pati-

entniveau als op groepsniveau.

Tevreden over bespreking
Tot slot bleek tijdens de pilot dat pati-

enten het bespreken van hun ervaren 

symptomen en kwaliteit van leven als zeer 

waardevol en inzicht gevend ervaren. Er 

zal verder onderzoek volgen naar de wen-

sen en behoeften van patiënten en zorg-

verleners als het gaat om het bespreken 

van individuele PROM-resultaten tijdens 

het consult. Mogelijk is het bespreken van 

de PROMs scores ook een belangrijk aspect 

in het bereiken van een hogere respons en 

draagt het bij aan de implementatie van 

PROMs in de klinische praktijk.

Esmee van der Willik, MSc
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C. Het onderzoek van Wim Sipma

Binnenkort kunnen dialysepatiënten bij 

hun behandelaars aangeven welke uit-

komsten van behandeling voor hen vooral 

van belang zijn. Daarvoor bestaan sinds 

2016 zogenaamde PROMs (Patient Re-

ported Outcome Measures). Wat is nu de 

beste manier om die PROMs te implemen-

teren? Hoe de kloof te overbruggen tussen 

wat behandelaars beloven en wat de pa-

tiënt ervaart? Wim Sipma onderzoekt het 

samen met anderen in het kader van zijn 

promotie aan de Rijksuniversiteit Gronin-

gen (RUG).

periode waarin dialyse drie maal per week 

nodig was. Ook daarna zat het niet meteen 

mee. Sipma lag vijf weken in het UMCG en 

moest thuis lang revalideren. “Ik heb mijn 

energie letterlijk stapje voor stapje weer 

opgebouwd, van een rondje lopen door de 

kamer via een wandelingetje in de wijk tot 

een rondje fietsen in de stad.” Ook deed 

hij mee aan het revalidatieprogramma van 

het UMCG.

Op LinkedIn presenteer je je als een man 
met ‘grey hair and colourful thoughts’. 
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
“Ik heb het altijd leuk gevonden om alle 

kanten op te denken, nieuwe gedachten-

sporen te volgen. Ik vind het interessant 

hoe systemen werken bij organisaties en 

dan vooral hoe dat op mensen inwerkt. 

Als jongen dacht ik: al die mannetjes die 

daar fietsen met hun broodtrommeltjes 

achterop, waar gaan ze elke dag heen, 

wat doen ze daar en wat drijft hen? Die 

nieuwsgierigheid bracht me tot een aantal 

studies: bedrijfskunde, bedrijfseconomie, 

marketing en communicatie. Ondertussen 

werkte ik als manager en adviseur in snel 

veranderende sectoren als de zorg en het 

onderwijs.”

Je hebt dus al heel wat afgestudeerd. 
Wat motiveert je om nu opnieuw naar 
de universiteit te gaan en te willen pro-
moveren?
“Toen ik lichamelijk weer boven jan was 

merkte ik dat ik toe was aan een nieuwe 

intellectuele uitdaging. Ik herinnerde me 

een professor van TIAS waar ik in de ne-

gentiger jaren een postdoctorale master 

deed. Hij was nogal ingenomen met de 

afstudeerscriptie die ik samen met een 

collega had geschreven. Dat ging onder 

andere over de kwaliteitsverschillen tus-

sen zorginstellingen en de rol die het ma-

nagement daarin speelt. Iedereen heeft 

hetzelfde budget, werkt binnen dezelfde 

regelgeving en toch presteert de ene in-

stelling veel beter dan de andere. Hoe kan 

dat? Hoe werkt dat? Die professor van het 

TIAS vond dat een interessant thema en 

vroeg of wij daar niet op wilden promo-

veren. Op dat moment was ik te druk met 

carrière en gezin, maar nu schoot het me 

weer te binnen. Ik heb contact gezocht 

met de Tilburgse professor en die heeft 

me op het spoor gezet van het Expertise-

centrum Healthwise van de RUG. Dat heeft 

ertoe geleid dat ik nu, ondersteund door 

Healthwise, een interessant onderzoek ga 

doen. De doelstelling is: Analyzing the 

gap between what is promised and what is 

realized, taking the patient’s perspective.’ 

Ik doe dat onderzoek niet alleen, de pro-

jectgroep Nierzorg PROMs-NNL - in casu 

Nefrovisie en het LUMC - is er bij betrok-

ken en ook nadrukkelijk de nierpatiënten-

vereniging NVN”.

Wat voegt dit onderzoek toe aan be-
staand onderzoek over PROMs?
“Nieuw is dat ik in dit kwalitatieve on-

derzoek zowel met zorgverleners als met 

patiënten ga praten. Bestaand onder-

zoek is meestal gericht op een van beide 

groepen. Dit onderzoek zal dus een breed 

beeld opleveren van de verwachtingen die 

er leven van de PROMs. Dat is belangrijke 

informatie. Mensen moeten het nut ervan 

inzien, anders gaat het niet werken. 

Dat is een klassieke marketingwet.”

Wanneer kunnen we de resultaten van 
je onderzoek verwachten?
“Als alles goed gaat over ongeveer een 

jaar. Dan zal duidelijk zijn wat er nodig 

is voor een succesvolle implementatie van 

de PROMs en ook hoe die verder verbeterd 

kunnen worden. Of het dan ook zo gaat 

gebeuren is natuurlijk een ander verhaal, 

daar spelen vele factoren een rol bij. Ne-

frovisie en de NVN kunnen hier een be-

langrijke coördinerende rol in vervullen.”

Je hebt duidelijk zin om aan het onder-
zoek te beginnen. Wat trekt je zo aan?
“Dit is voor mij een intellectuele uitda-

ging. De zorg is een interessant maar 

complex terrein, zowel in commercieel 

als in menselijk opzicht. In dit onderzoek 

komen de expertise en ervaring die ik in 

jaren heb opgebouwd, bij elkaar, en dat 

voelt goed. Het helpt dat ik zelf ervaring 

als nierpatiënt heb en bovendien heb ik 

door de jaren heen vele nierpatiënten mo-

gen interviewen als redacteur van Wissel-

werking, het blad van de nierpatiënten. 

Ik kijk ernaar uit om alle verhalen te gaan 

optekenen. Overigens is dit maar één van 

de drie grote onderzoeken die ik in het 

kader van mijn promotie moet doen. Ik 

ben dus voorlopig nog wel even van de 

straat!”

Bron: Dit artikel is een bewerking van drie 

teksten over het onderwerp PROM’s, zoals 

die verschenen zijn op de site van Nefro-

visie. 

Wim Sipma (59) onderging in 2015 zijn 

tweede niertransplantatie na acht jaar 

‘klooien’, zoals hij het zelf noemt. Na de 

eerste transplantatie veroordeelde een 

chronische afstoting hem opnieuw tot di-

alyse en daar had hij echt geen zin meer 

in. “Ik heb alle soorten dialyse gehad en 

eerlijk gezegd: ik vond dat geen leven. Ik 

kwam op een punt dat ik dacht: zo kan 

het niet langer.” Sipma nam een kordaat 

besluit. In de loop van 2014 maakte hij 

bekend aan zijn omgeving dat hij een nier 

nodig had. Op zijn eigen website zette hij 

informatie over wat er allemaal komt kij-

ken bij het doneren van een nier, zodat 

mensen alle informatie rustig konden be-

kijken. Tot zijn verbazing meldde zich via 

de mail iemand die hij tot dan toe niet 

kende, maar die via via toch een bekende 

bleek te zijn. “Ik was zo verbouwereerd 

dat ik niet meteen kon reageren. Dat 

duurde een dag. Maar vooral was ik blij 

en dankbaar.”

Het duurde nog een spannend half jaar 

voordat de operatie kon plaatsvinden, een 



24

Levenslijn · 19e jaargang · maart 2019

klinieken voor
nierzorg

Volg ons ook via

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

‘Door de persoonlijke aandacht bij Elyse
 voel ik mij een stuk beter’

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

a B. Braun company

Persoonlijke aandacht

Thuisgevoel

Dichtbij

Vakantiedialyse

Alle behandelvormen

klinieken voor
nierzorg

Volg ons ook via

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

‘Door de persoonlijke aandacht bij Elyse
 voel ik mij een stuk beter’

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

a B. Braun company

Persoonlijke aandacht

Thuisgevoel

Dichtbij

Vakantiedialyse

Alle behandelvormen



25

Levenslijn · 19e jaargang · maart 2019

klinieken voor
nierzorg

Volg ons ook via

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

‘Door de persoonlijke aandacht bij Elyse
 voel ik mij een stuk beter’

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

a B. Braun company

Persoonlijke aandacht

Thuisgevoel

Dichtbij

Vakantiedialyse

Alle behandelvormen

klinieken voor
nierzorg

Volg ons ook via

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

‘Door de persoonlijke aandacht bij Elyse
 voel ik mij een stuk beter’

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

a B. Braun company

Persoonlijke aandacht

Thuisgevoel

Dichtbij

Vakantiedialyse

Alle behandelvormen

Wandelmaatjes gevraagd!

Onder de titel ‘Blijf in beweging, blijf fit’ werd in twee eer-
dere Levenslijnen 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.

Voor mensen met een nierziekte is dat erg belangrijk, maar he-

laas ervaren nierpatiënten vaak een matige conditie door gebrek 

aan energie en beweging, waardoor het vaak ook een grote stap 

is (door vermoeidheid bijvoorbeeld) om te gaan sporten. 

In beweging blijven kan een positief effect hebben op de bloed-

druk, de conditie van de organen en bloedvaten en de lichame-

lijke fitheid. Beweging op een veilige en niet al te belastende 

manier kan al door bijvoorbeeld een rondje te gaan wandelen.

Wandelen! 
Uitgaande van dat laatste feit hebben Peter en Adilson bedacht 

dat het voor nierpatiënten een prima manier is om aan hun con-

ditie te werken door te gaan wandelen in groepsverband. 

En zo wandelen al een aantal maanden, onder begeleiding van 

ervaren dialyse/nefrologie medisch maatschappelijk werkers, 

een aantal van uw mede-nierpatiënten elke zondagmorgen in 

het Kralingse Bos. Dit is het grootste, groene recreatiegebied 

in Rotterdam. Het gebied is immers perfect om te wandelen. In 

het Kralingse Bos zijn verschillende wandelpaden voor korte tot 

lange afstanden. 

Het project biedt niet alleen nierpatiënten van Franciscus Gast-

huis en van het Erasmus MC de mogelijkheid om te sporten, om 

fit te blijven en om hun netwerk uit te breiden. Ook patiënten 

uit alle andere ziekenhuizen kunnen zich (graag zelfs!) melden 

bij Peter Menor of bij Adilson da Silva.

Te zijner tijd komt er ook een Facebookpagina waar mensen te-

rechtkunnen voor informatie over het project. 

Er worden niet alleen nierpatiënten gevraagd om mee te komen 

doen, maar Peter en Adilson zijn ook steeds op zoek naar men-

sen die als vrijwilligers met nierpatiënten zouden kunnen gaan 

wandelen. Met hen kan dan een poule worden gevormd. 

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, telefoon 010-461 64 55 

(op maandag afwezig),

Adilson kunt u bereiken via a.dasilva@erasmusmc.nl, telefoon 

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 Rotter-

dam aan het Langepad 16, 3062 CJ Rotterdam. Over het sluisje bij 

de Kralingse Plas meteen links, parkeren is geen probleem.

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 wed-

strijd 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 men-

sen elkaar enthousiasmeren om mee te gaan en te genieten van 

een prachtig stukje Rotterdam, met bossen, velden, uitzichten, 

molens, enz.

Adilson da Silva
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Uitgeperst

Door Shanty Sterke

Je leefstijl veranderen is moeilijk. Maar welke hindernissen komen niertrans-plantatiepatiënten tegen als ze gezon-der willen gaan eten? En wat maakt het makkelijker voor ze om het eetpatroon te veranderen? Daar doet Karin Bosloo-per, arts-onderzoeker, onderzoek naar aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij kijkt naar voeding na een niertransplantatie en met name wat er-voor nodig is om de voedingszorg ook beter te laten aansluiten op de behoef-tes van de patiënt.

'Voor een transplantatie hebben patiën-ten met eindstadium nierfalen soms een dieet met heel veel beperkingen. Zoals een kaliumbeperking en een eiwitbeper-king en eigenlijk is dat helemaal geen ge-zond dieet. Wanneer ze succesvol getrans-planteerd zijn, komen die beperkingen te vervallen. Dan is het de bedoeling dat ze weer een grotendeels normaal eetpa-troon oppakken. Maar we weten eigenlijk helemaal niet hoe goed dat lukt. Al zijn er wel aanwijzingen dat mensen na een niertransplantatie bijvoorbeeld minder groente eten dan de algemene populatie.'

Sinds november vorig jaar heeft Bosloo-per tot nu toe drie groepsdiscussies ge-leid met zes tot acht patiënten in elke groep. In zo'n zogeheten focusgroepdis-cussie probeert ze een heel breed palet aan ervaringen te vangen. Al die materie moet nog geanalyseerd worden, maar er komt toch al een aantal zaken naar voren. 'Deelnemers die echt dieetbeperkingen 

Transplantatiepatiënten moeten meer groente eten
voor de transplantatie hebben gehad, die vinden het moeilijk om weer in een ande-re routine te komen. Ze zijn bijvoorbeeld jarenlang gewend om weinig groente en fruit te eten vanwege de kaliumbeperking en dan is het heel lastig voor ze om een andere routine aan te meten waarbij ze meer groente en fruit mogen eten. Vooral patiënten die jarenlang gedialyseerd heb-ben voordat er een nieuwe nier voor hen beschikbaar was, lopen daar tegenaan. Een aantal patiënten is zo verknocht aan hun oude dieet dat ze het ook blijven vol-gen. Ze denken: ik volg een dieet en dat is goed, dus laat ik dat maar gewoon vol-houden.'

Uit eerder onderzoek dat aan het UMCG gedaan is, maar ook uit de groepsdiscussie komt naar voren dat het voor patiënten makkelijker is om iets te gaan aanpassen in het dieet of in andere voorschriften wanneer ze een terugkoppeling krijgen van bloed- en urineonderzoek. 'Je kan bijvoorbeeld kalium meten in urine en daarmee kan je globaal uitrekenen wat iemand per dag aan kalium, een mineraal dat onder andere veel in groente en fruit voorkomt, binnen krijgt'.

Wat ook helpt is een proactieve partner. 'Een partner die betrokken is en die goed meedenkt met wat er allemaal wel en niet mag na een niertransplantatie, dat kan heel erg helpen voor iemand om gezond te eten. Om een voorbeeld te noemen, een aantal deelnemers geeft aan: ik be-moei me eigenlijk helemaal niet met het eten. Ik eet wat mij wordt voorgezet. Dus als mijn vrouw ervoor zorgt dat ik dage-

lijks vers fruit krijg voorgezet, dan eet ik dat wel op. Maar als ze geen fruit krijgen voorgeschoteld, dan zouden ze dat niet eten.'

Omdat Boslooper en haar medeonderzoe-kers gemerkt hebben dat de rol van part-ners heel belangrijk is bij wat er thuis gegeten wordt, gaan ze de komende twee maanden ook een aantal groepsdiscussies met partners houden. Om de rol van part-ners beter in kaart te brengen en ook om te zien of er bij hen een behoefte is voor begeleiding. Daarnaast zal ook een focus-groep met zorgverleners worden georgani-seerd, om te kijken waar zij tegenaan lo-pen in de begeleiding en op welke punten de zorg verbeterd kan worden.

Eind 2018 hoopt Boslooper dat ze alle ge-gevens ook echt goed geanalyseerd heeft en dat ze het kan opschrijven. 'De volgen-de stap is om te kijken met wat voor soort interventie we kunnen stimuleren tot een gezond voedingspatroon, onder andere door de voedingszorg beter te laten aan-sluiten bij de behoeftes van de patiënt. Dat doen we samen met het Louis Bolk instituut. Het Louis Bolk instituut kijkt in verschillende settingen hoe groente- en fruitconsumptie verhoogd kan worden. Wij zijn één van de centra die participeren in dat project. Zij kijken niet alleen naar nierpatiënten. Ook jongeren met gedrags-problemen, demente ouderen, sportclubs. Een breed aantal instellingen waar ze pro-beren de groenteconsumptie te verhogen.'

Bron: Niernieuws

2828



29

Levenslijn · 19e jaargang · maart 2019

Universiteit Maastricht 
gaat nierweefsel 
printen

Door Redactie NierNieuws 

Op jaarbasis eten Nederlanders per per-

soon een kilo te veel zout. Koninklijke 

Horeca Nederland (KHN) onderzocht 

onder haar leden of horecaondernemers 

bezig zijn met zoutreductie. Uit de re-

sultaten blijkt dat ongeveer 65% van de 

ondernemers één of meer maatregelen 

neemt om zout te verminderen.

Gezondheid is een belangrijk thema in 

de horeca en veel horecaondernemers 

zijn bezig met een gezonder aanbod voor 

hun gasten. Bewuster omgaan met zout 

is daarbij een belangrijk speerpunt. KHN 

onderzocht of horecaondernemers bezig 

zijn met zoutreductie en zo ja, wat zij op 

dat gebied doen.

Bijna 1000 van de aangeschreven horeca-

ondernemers vulden de enquête in en 65% 

van hen neemt één of meer maatregelen 

om de hoeveelheid zout te verminderen. 

Hoeveel ondernemers zijn aangeschreven 

is onbekend, en dit wil ook niet zeggen 

dat 65% zout volledig afzweert, maar wel 

dat er actie wordt genomen. Zo'n 35% van 

de horecaondernemers verdiept zich er 

niet in.

 Op de vraag wat de restaurateurs doen op 

het gebied van zoutreductie, antwoord-

den ze:

•	 43% vervangt zout bij de bereiding 

zoveel mogelijk door andere (verse) 

kruiden en specerijen

•	 20% zet standaard geen zout-

vaatje op tafel, als gasten zout 

willen kunnen ze hier om vra-

gen

•	 20% kiest bewust voor pro-

ductgroepen en voedings-

middelen met minder zout.

Antonio van den Hengel, bestuurslid van 

KHN: 'Ik ben er trots op dat de meerder-

heid van de horeca-ondernemers bezig is 

met de gezondheid van zijn gasten, en 

maatregelen neemt om het gebruik van 

zout in de horeca te verminderen. Want 

op die manier kunnen we vanuit de horeca 

een bijdrage leveren aan een gezonder 

Nederland. Het is namelijk belangrijk dat 

mensen minder zout eten, ook als ze uit 

eten gaan. Daarom organiseerden we sa-

men met de Nierstichting op de vakbeurs 

Horecava de wedstrijd ‘Lekkerste stamp-

pot met minder zout’. En op 12,13 en 14 

maart a.s. vindt opnieuw de Nierstichting 

Restaurant Driedaagse plaats, die wij sa-

men met de Nierstichting organiseren. Ik 

hoop dat er dit jaar nog meer restaurants 

meedoen aan dit culinaire evenement. Vo-

rig jaar was het al een succes. Toen heb-

ben 3500 gasten genoten van een zoutbe-

wust menu bij meer dan 100 restaurants. 

Onze ambitie is dat er dit jaar meer dan 

200 restaurants deelnemen', zegt Van den 

Hengel. 

Bron: www.niernieuws.nl

Merendeel horeca zegt zout in de ban te doen

Door Redactie NierNieuws

MERLN, het Institute for Technolo-
gy-Inspired Regenerative Medicine 
van de Universiteit Maastricht gaat 
een samenwerking aan met Aspect 
Biosystems, een biotechnologisch 
bedrijf uit Canada. Onderdeel van 
deze samenwerking is dat Aspect 
een bioprinter in Maastricht plaatst, 
waarmee de universiteit nierweefsel 
zal gaan maken.

De onderzoeksgroep in Maastricht van 

prof. Lorenzo Moroni vindt zijn oor-

sprong in Twente, een van de andere 

locaties in Nederland waar gewerkt wordt 

aan de ontwikkeling van systemen met 

levende niercellen die kunnen dienen 

voor onderzoek, en in de toekomst 

om dialyse te verbeteren of zelfs voor 

transplantatie. In Maastricht werkt de 

groep aan in vitro-modellen voor 3D-

bioprinting, als basis voor, uiteindelijk, 

het vervangen van complexe weefsels en 

organen.

Aspect heeft een zogenoemde microflu-

idische 3D-printtechnologie ontwikkeld. 

Hiermee is het mogelijk te 'printen' met 

stamcellen die in een gel met groeifac-

toren zitten. Het doel is om een werkend 

nefron te printen, de kleinste werkzame 

eenheid van de nier. En dat door te 

ontwikkelen naar een volledig werkzame 

nier. Op dit moment kunnen andere 

onderzoeksgroepen wel nierorganoïden 

maken, maar het is lastig om alle cellen 

op de juiste plek te krijgen, met de com-

plete structuur van een nefron. Dr. Carlos 

Mota, onderzoeksleider in Maastricht, 

verwacht dat dat beter gaat door gebruik 

te maken van de printtechniek. Maar 

alleen al het leren printen van een goed 

werkend nefron waarin de bloedvaatjes 

goed zijn aangesloten en het nierbuisje 

de urine naar de juiste plek afvoert, zal 

jaren gaan duren.

De verwachting is dat de combinatie van 

kennis uit Maastricht en techniek uit 

Canada het mogelijk maakt om betere 

modellen te ontwikkelen. In eerste 

instantie om ziekten te kunnen onder-

zoeken en medicijnen te testen. Als er 

uit het onderzoek fysiologisch en com-

mercieel bruikbaar nierweefsel komt, of 

andere bruikbare producten, zal Aspect 

die verder ontwikkelen en op de markt 

brengen.

Bron: www.niernieuws.nl
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Uitgeperst
Nieuw onderzoek niertransplantatie bij ouderen krijgt 1,2 miljoen
Merel Dercksen

Afgelopen najaar kende ZonMW een 
subsidie van 1,2 miljoen euro toe aan 
een onderzoek naar niertransplantatie 
bij ouderen. Vrijwel alle Nederlandse 
transplantatiecentra doen aan dat on-
derzoek mee. De huidige planning is dat 
vanaf april de eerste patiënten in de 
studie toegelaten kunnen worden. Prof. 
dr. Stefan Berger, transplantatienefro-
loog in het UMC Groningen, geeft een 
toelichting op dit, voor Nederlandse 
begrippen, grote onderzoek.

Berger: 'We transplanteren steeds meer 

oudere patiënten. Inmiddels is 30% van 

de ontvangers van een donornier ouder 

dan 65. En we realiseren ons ook steeds 

beter, dat oudere patiënten niet hetzelf-

de zijn als jongere.' Nederland kent het 

old for old programma, waarin nieren van 

oudere donoren naar oudere ontvangers 

gaan. Het idee is dat op deze manier nie-

ren die zeker nog wel geschikt zijn voor 

transplantatie, maar geen dertig jaar 

meer mee kunnen, naar ontvangers gaan 

die zelf óók geen tientallen jaren meer 

zullen leven. Dit vergroot het aanbod van 

nieren voor ouderen en verkort daardoor 

ook de wachttijd voor jongere patiënten 

die op de reguliere wachtlijst staan.

'We zien dat ouderen minder last heb-

ben van afstoting, vergeleken met jon-

geren die een vergelijkbare nier hebben 

gekregen. Maar oudere patiënten zijn 

gevoeliger voor complicaties. Ze hebben 

bijvoorbeeld meer infecties. Ook hebben 

wij goede aanwijzingen dat de nieren van 

oudere donoren gevoeliger zijn voor scha-

delijke effecten van calcineurineremmers.' 

Dit zijn medicijnen die gebruikt worden 

tegen afstoting, de werkzame stoffen ci-

closporine en tacrolimus.

‘Old for old’ minder goed dan gehoopt
Het old for old programma loopt al enige 

jaren en is inmiddels uitgebreid geanaly-

seerd. 

Uit die analyse blijkt, dat de resultaten 

niet zo goed zijn als gehoopt. Dat bete-

kent niet dat de ontvangers massaal terug 

aan de dialyse komen, maar wel dat er een 

relatief hoge sterfte is. En na een jaar is 

de nierfunctie van deze oudere patiënten 

gemiddeld matig: een filtratiesnelheid van 

rond de 30 ml/min. Berger: 'De conclusie 

van de analyse is niet dat we zouden moe-

ten stoppen met dit programma. Dat zou 

tot veel langere wachttijden leiden. Maar 

wel dat we de zorg voor de oudere trans-

plantatiepatiënt moeten verbeteren.'

De inzet van de huidige studie is om te 

onderzoeken of de resultaten van de 

transplantatie voor ouderen beter zijn als 

ze een medicatieschema volgen dat de 

afweer minder onderdrukt en dat minder 

schadelijk is voor de nieren. 'Naast een 

calcineurineremmer gaan we everolimus 

geven in plaats van CellCept. Er zijn na-

melijk sterke aanwijzingen dat je bij die 

combinatie met een lagere dosering calci-

neurineremmer toe kunt.'

'Vergelijkbare medicijnschema's zijn in an-

dere studies onderzocht. Daardoor weten 

we zeker dat het veilig is. Die andere stu-

dies lieten alleen geen toegevoegde waar-

de zien voor de nierfunctie. We hopen dat 

nu we alleen de groep 65-plussers met de 

gevoeligere nieren van de oudere donoren 

eruit lichten, er wel een voordeel te zien 

is van lager doseren.'

Twee groepen
In totaal zullen 360 patiënten worden 

opgenomen in het onderzoek. Aan de ene 

kant deelnemers aan het old for old pro-

gramma, en in een tweede groep de oude-

re ontvangers die een 'reguliere' (jongere) 

nier krijgen of die een levende donor heb-

ben. Ook deze patiënten hebben mogelijk 

baat bij een milder medicijnschema. Ont-

vangers uit beide groepen krijgen medi-

catie ofwel volgens het standaardregime, 

ofwel volgens het mildere medicijnsche-

ma. Zo zijn de effecten voor beide groe-

pen ontvangers goed te vergelijken met 

de reguliere behandeling.

'Het eindpunt dat we hanteren is succes-

volle transplantatie. Voor de deelnemers 

aan het old for old programma verstaan we 

daaronder dat de nierfunctie gemiddeld 

beter is dan de huidige 30 ml/min en dat 

de overleving twee jaar na transplantatie 

beter is dan nu. Voor de ontvangers van 

jongere nieren of met een levende donor 

leggen we de streefwaarde op 45 ml/min, 

twee jaar na transplantatie.'

Zeven van de acht Nederlandse transplan-

tatiecentra doen mee aan de studie, al-

leen Maastricht niet. 'Binnen deze centra 

hanteerden we al vrijwel hetzelfde medi-

cijnprotocol, we zijn er relatief makkelijk 

op uitgekomen wat we als standaardre-

gime gaan hanteren.' Ook het centrum in 

Leuven heeft interesse om mee te doen 

aan het onderzoek.

Kwaliteit van leven
Behalve de nierfunctie richt het onder-

zoek zich ook op kwaliteit van leven. De 

hoop van de onderzoekers is dat de lagere 

immuunsuppressie ervoor zorgt dat de 

deelnemende patiënten minder last heb-

ben van bijkomende klachten, dat ze min-

der fragiel worden en dat ze cognitief be-

ter blijven functioneren. Hiervoor wordt 

de deelnemers gevraagd vragenlijsten in 

te vullen.

Daarnaast omvat de studie een immuno-

logische analyse van cellen om de verou-

dering van het afweersysteem te onder-

zoeken, en na te gaan of de verschillende 

medicijnregimes hier verschillende effec-

ten op hebben.

In principe zal vrijwel iedere nierpatiënt 

van 65 jaar en ouder die een transplan-

tatie ondergaat, voor deelname in aan-

merking komen. Naar verwachting zul-

len de eerste potentiële deelnemers in 

april van dit jaar de vraag krijgen, 

of ze willen meewerken aan het 

onderzoek. De totale studie 

loopt vervolgens zes jaar.

Bron: Niernieuws.nl 



31

Levenslijn · 19e jaargang · maart 2019

3131

Door Gerard Kok

Amerikaanse nierpatiënten op leeftijd van wie de nierfunctie zodanig is ge-daald dat dialyse in beeld komt, krijgen niet altijd de optie voorgelegd om een conservatieve behandeling te volgen. Bij conservatieve behandeling wordt er niet gedialyseerd, maar wel getracht de conditie op peil te houden. Dit terwijl sommige oudere patiënten achteraf spijt hebben met dialyse te zijn be-gonnen (zij zouden dus wellicht meer hebben gehad aan een conservatieve behandeling), of inmiddels zo oud zijn dat dialyse geen significante voordelen biedt boven conservatief behandelen (en wel een stuk duurder is). Uit recent Amerikaans onderzoek blijkt dat de me-ning van de behandelend arts dat dialy-se beter is vaak nog de doorslag geeft, hoewel richtlijnen aanbevelen dat een dergelijke beslissing echt samen met de patiënt moet worden genomen.

De onderzoekers interviewden 35 nefrolo-gen werkzaam bij 18 dialysecentra. Op ba-sis hiervan identificeerden de onderzoe-kers vier manieren waarop de nefrologen de keuze tussen dialyse en conservatieve behandeling benaderden, en of ze die tweede mogelijkheid aan zouden kaarten. De vier benaderingen zijn: paternalis-tisch, informerend, vertalend en institu-tionalistisch.

Paternalistische artsen zagen zichzelf als een ouder die een beslissing moet nemen voor een kind dat dat zelf niet kan. Zij bleken geneigd vooral te kijken naar over-levingskans, en de keuze tussen dialyse en conservatieve behandeling niet neu-traal te presenteren (met andere woor-den: zij promootten dialyse).

Behandelkeuze oudere patiënt sterk afhan-kelijk van communicatievoorkeur arts
Informerende artsen gaven patiënten alle informatie die voorhanden was, en lieten de patiënten vervolgens zelf beslissen. Deze artsen brachten de conservatieve behandeling wel te berde. Vertalende art-sen zagen zichzelf als gidsen, zij gaven patiënten ook informatie, maar probeer-den patiënten wel te sturen. Deze groep was het meest gefocust op het nemen van een gezamenlijke beslissing.

Institutionalistische artsen waren begaan met het lot van de patiënt, maar lieten de situatie in het dialysecentrum (de institu-tie) waarin ze werkten, meewegen. Als het aanbieden van een conservatieve behan-deling geen gemeengoed was in het cen-trum, dan boden deze artsen dat meestal ook niet aan. Een enkele arts noemde zelfs dat een dialyserende patiënt meer geld oplevert voor het centrum.

Paternalistische en institutionalistische artsen vonden behandeling van een pa-tiënt geslaagd als deze patiënt begon te dialyseren, terwijl informerende en ver-talende artsen vaker kwaliteit van leven, en dat de patiënt zich kon vinden in de keuze, als een succes zagen. De vertalers kwamen het dichtst bij een gezamenlijke beslissing.

Uit het onderzoek blijkt dat de benade-ring van de behandelend arts behoorlijke invloed uitoefent op de beslissing van de patiënt bij de keuze tussen dialyse en conservatieve behandeling. Als het doel is een dergelijke beslissing gezamenlijk te nemen met zowel arts als patiënten, dan kan de arts zich het best 'vertalend' opstellen.

Bron: Niernieuws.nl/Clinical Journal of the ASN  
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Albert Schweitzer ziekenhuis
Postbus 444, 3300 AK Dordrecht, www.asz.nl

• Bezoekadres
 Albert Schweitzerplaats 25,
 3318 AT Dordrecht tel.: 078-6541111
 Dialyseafdeling tel.: 078-6523815
 Afdelingssecretaresse tel.: 078-6541836

 Medisch Maatschappelijk Werk
 Anja van Giels tel.: 078-6542746, a.giels@asz.nl
 Sonja Faber tel.: 078-6523742, s.faber@asz.nl

 Diëtetiek
 Astrid Wils (DW) tel.: 078-6523171, a.wils@asz.nl
 Ageeth Bos (DW) tel.: 078-6523396, a.g.bos@asz.nl

 Geestelijke Verzorging
 Martie Ottens tel.: 078-6542835, rn.ottens@asz.nl

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

• Bezoekadres Centrumlocatie
 Dr. Molewaterplein 40, 
 3015 GD Rotterdam tel.: 010-7040704
 Polikliniek nefrologie tel.: 010-7040115

 Dialyseafdeling tel.: 010-7035343 
Gebouw Nd, locatie Ns-404

• Bezoekadres Erasmus MC - Sophia
 Dr. Molewaterplein 60,
 3015 GJ Rotterdam tel.: 010-7040704

 Transplantatiecoördinatoren tel.: 010-7035468 of 010-7032198
 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.: 010-7034607
  Mw. W.C. Zuidema, w.zuidema@erasmusmc.nl

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

 Medisch Maatschappelijk Werk 
 Mevr. Anyda van Rijn tel.: 010-7035163, a.vanrijn@erasmusmc.nl
  op maandag afwezig
 Dhr. N. Tronchet op donderdag afwezig
 Dhr. A. da Silva (dialyse en nefrologie) tel: 010-7034441
  a.dasilva@erasmusmc.nl
  op woensdag afwezig
 Diëtetiek (centrumlocatie)
 Anneke van Egmond tel.: 010-7033055, dietetiek@erasmusmc.nl
 Gerdien van Doorn tel.: 010-7033055, dietetiek@erasmusmc.nl
 Wesley Visser tel.: 010-7033055, dietetiek@erasmusmc.nl

 Diabetesverpleegkundige  tel.: 010-7032170, diabetesteam@erasmusmc.nl

 Geestelijke Verzorging  tel.: 010-7034616

Maasstad Ziekenhuis
Postbus 9119, 3007 AC Rotterdam, www.maasstadziekenhuis.nl

• Bezoekadres
 Maasstadweg 21,
 3079 DZ Rotterdam tel.: 010-2911911
 Dialyseafdeling tel.: 010-2913000
 Secretariaat dialyse tel.: 010-2913060, secdia@maasstadziekenhuis.nl
 Poli Nefrologie: tel.: 010-2913920
 PD verpleegkundige tel.: 010-2911292
 Dialysezaal of ’s avonds tel.: 010-2913044

 Medisch Maatschappelijk Werk
 Ton van Kooy tel.: 010-2911209, kooyt@maasstadziekenhuis.nl
 Dianne van Dongen tel.: 010-2913036, dongend@maasstadziekenhuis.nl
 Ellen Versluijs tel.: 010-2911389, roverse@maasstadziekenhuis.nl
 Tahnee van der Marel tel: 010-2913418, marelt@maasstadziekenhuis.nl

 Coördinator Voorbereiding Niertransplantatie
 Daènne Scheuter tel.: 010-2913150, scheuterd@maasstadziekenhuis.nl

 Diëtetiek
 Wilma Nugteren tel.: 010-2912401, nugterenw@maasstadziekenhuis.nl
 Agnes Quak tel.: 010-2911519, quaka@maasstadziekenhuis.nl
 Mariëlle v.d Velde tel.: 010-2913032, veldem@maasstadziekenhuis.nl
 Jolein den Boer tel: 010-2913274, boera2@maasstadziekenhuis.nl

 Geestelijke Verzorging tel.: 010-2913366, tel.: 010-2913034,
  tel.: 010-2913166, tel.: 010-2911225,
  tel.: 010-2911223

Franciscus Gasthuis
Postbus 10900, 3004 BA Rotterdam, www.sfg.nl

• Bezoekadres
 Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam tel.: 010-4616161
 Dialyseafdeling 11e verdieping: tel.: 010-4616362

 Medisch Maatschappelijk Werk
 Liduine Schönau tel.: 010-4616871, l.schonau@sfg.nl
  (di t/m vr van 8.30 - 17.00 uur)
 Peter Menor tel.: 010-4616455, p.menor@sfg.nl
  (di t/m vrij van 8.00 - 17.30 uur)

 Diëtetiek
 Mevr. E. Scheltema tel.: 010-4616547
 Mevr. M. Renzen tel.: 010-4616547

 Geestelijke Verzorging dialysepatiënten
 Mw. W.A.M. Kelder, tel.: 010-4616001, a.kelder@franciscus.nl (ma, di, do, vr)

Franciscus Vlietland 
Vlietlandplein 2, 3118 JH Schiedam, www.vlietlandziekenhuis.nl

 Vlietlandplein 2,
 3118 JH Schiedam tel.: 010-8939393
 Dialyseafdeling tel.: 010-8939393

 Medisch Maatschappelijk Werk
 Mw. L. de Groot tel.: 010-8939393, ldegroot@vlietlandziekenhuis.nl
 Mw. M.L.M. Meder tel.: 010-8939393, mmeder@vlietlandziekenhuis.nl

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

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

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

 Gildenweg 159,
 4204 GG Gorinchem tel.: 0183-870100, info@elyseklinieken.nl 

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

 Luistertelefoon voor nierpatiënten tel.: 0800-0226667 (gratis)
 Patiëntendesk tel.: 035-6937799

Nierstichting Nederland
Postbus 2020, 1400 DA Bussum, tel.: 035-6978000, www.nierstichtlng.nl

Nederlandse Transplantatie Stichting
Postbus 2304, 2301 CH Leiden, tel.: 071-5795777, www.transplantatiestichting.nl

Websites
 Donorregister www.donorregister.nl
 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 vakantiemogelijk-
 heden 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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Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”
Geef u op als lid of donateur van onze vereniging.

 Lid H 30,00  Gezinslidmaatschap H 45,00  Donateur (voor minimaal H 10,00)

Behandelingsvorm:

 Kindernefrologie  Hemodialyse (HD)  Peritoneaal Dialyse (PD) (CAPD/CCPD)

 Predialyse  Transplantatie  Donor  Thuishemodialyse  Algemeen

Centrum/ziekenhuis waar u behandeld wordt |

Naam |                   Dhr / Mevr / Fam

Straat |

Postcode |

Woonplaats |

Telefoon |

Geboortedatum |     Geboortedatum partner bij gezinslidmaatschap |

E-mailadres |

Bij een gezinslidmaatschap ontvangt men de verenigingsbladen Levenslijn en Wisselwerking.

Opsturen naar:

Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”, p/a Gorsstraat 143, 3201 DB Spijkenisse of per e-mail naar: ledenadministratie@npvr.nl

VOOR OPMERKINGEN OF VRAGEN: INFO@NPVR.NL




