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ADVERTEREN IN LEVENSLIJN
Voor het adverteren in het informatiebulletin van Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond” kunt u contact opnemen met de heer Jan Zoutendijk.
U kunt hem bereiken via e-mail: redactie@npvr.nl, of telefonisch via 0186-692204. Formaten tot A4 behoren tot de mogelijkheden, van zwart/wit tot full colour.
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Van de bestuurstafel
Tijdens de Algemene Ledenvergadering
van 2018 werd er gevraagd om nieuwe
bestuursleden.
Ik had er al eens over lopen denken,
wel doen, niet doen, en het er thuis
over gehad want wellicht zou er over
een aantal maanden verhuisd worden
naar de omgeving Eindhoven, niet echt
dichtbij Rotterdam. Na de ALV heb ik
me dus aangemeld voor de functie van
secretaris.
Mijn naam is Yvonne Kant en een aantal
van u zullen mij kennen als redacteur van
Levenslijn, waar ik sinds juli 2016 voor
schrijf. Toen ik hoorde hoe dringend men
om bestuursleden verlegen zat, heb ik de
knoop maar doorgehakt en me aangemeld.
Het mag toch niet zo zijn dat deze vereniging, waar velen zich met hart en ziel
voor hebben ingezet en waar nog steeds
mensen zich volledig voor inzetten, ter
ziele gaat doordat er geen bestuursleden
zijn. Ik weet dat ik me dood zou schamen
als ik dat zonder mij aan te melden zou
laten gebeuren.
Helaas moest de vorige secretaris, Hans
van der Linden, wegens privéomstandigheden stoppen en werd mij op de eerste bestuursvergadering alles overhandigd. Wel even wat anders dan redacteur
zijn………... Maar dankzij mijn medebestuursleden en Hans, bij wie ik altijd met
vragen mocht komen, heeft het geheel nu
wel structuur. Het is nog niet perfect, en
dat voor zo’n vreselijke perfectionist als
ik, maar we zijn en blijven vrijwilligers.
Zoals het er nu in mijn ogen uitziet is de
vereniging nu weer op de goede weg, maar
het blijft een heel wankel evenwicht waar
we ons in bevinden. Drie leden van het
dagelijks bestuur zijn nierpatiënt, dus
wat te doen als één van ons ziek wordt
of in het ziekenhuis belandt? De andere
bestuursleden hebben ook meer dan genoeg te doen. We worden meer en meer

gevraagd om als nierpatiëntenvereniging
aanwezig te zijn bij presentaties in de
ziekenhuizen met een informatiestand;
ook zijn we aanwezig geweest bij een
bijscholing voor huisartsen en praktijkondersteuners, en vergeet niet de nierdialoog in het Maasstad Ziekenhuis. Allemaal
heel leuk om te doen, het liefst met twee
personen, maar waar halen we de mensen
vandaan?
Ook de redactie van Levenslijn kampt
met een ernstig tekort aan vrijwilligers,
hierdoor dreigt er wel eens een keer een
dunne Levenslijn te verschijnen. Dit alles
mede door ziekte, verhuizing, voorbereiden bruiloft en trouwerij van ondergetekende. Kortom: ook hier is dringend hulp
nodig.
Misschien denkt u wat kan ik nu voor de
vereniging betekenen, waarschijnlijk meer
dan u denkt.
Of u vindt het eng om vrijwilliger te worden, ook wij hebben dit moeten leren, u
staat er niet alleen voor als u zich aanmeldt. U krijgt hierbij alle hulp en ondersteuning van het bestuur en de redactie.
Als we de NPVR gezond willen houden,
zullen meer vrijwilligers zich hiervoor in
moeten zetten. Voor ons is het niet eenvoudig om ondanks ons enthousiasme en
onze inzet deze grote vereniging met
een toenemende vraag naar aanwezigheid en ondersteuning goed draaiende te houden.
We doen dit voor de nierpatiënten, hun naasten en belangstellenden, en het is heel vervelend
om nee te moeten verkopen als
gevraagd wordt of we aanwezig kunnen zijn.
Vraag u dus niet af wat
de vereniging voor u kan
betekenen, maar wat u
voor de vereniging kan
betekenen.

Dit moest mij even van het hart. Terwijl
ik dit zit te schrijven, met een mooi uitzicht vanuit ons vakantiehuis in de Eifel,
hoop ik dat u een duidelijker beeld van
mijn zorgen omtrent de vrijwilligers hebt
gekregen. Vier dagen geleden ben ik getrouwd met Albert Pauw, mijn gegevens
zoals naam, adres en telefoonnummer wijzigen niet.
Rest mij u allen een hele mooie gezonde
zomer toe te wensen, en hopelijk zie ik
enigen van u terug als vrijwilliger.
Yvonne Kant, secretaris

N ot
ee r

a lva
st
in u
14
w a
P at septe
g en
iën t m be
da:
en u r
itje

16
Nie septe
(lee rdia lo m ber
fst og
i j l e MS
28
n m Z
a nt
Nie oktob
e lz
(dia rdia lo er
o rg
)
og
l ys
e vo
M
rme SZ
n)
2 n
T he o vem b
m a m er
idd
ag

De kopij voor het volgende nummer van Levenslijn dient
uiterlijk 27 juli 2019 bij de redactie te zijn ingeleverd.
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Mijn lichaam heeft wel
eens last van pijntjes,
maar ik ben blij want het lichaam
doet zijn werk.
Ik slaap niet alle nachten even goed,
maar ik word wel iedere ochtend wakker om
een nieuwe dag te mogen beleven.
Mijn portemonnee is niet vol,
maar mijn maag is wel gevuld.
Ik heb niet alle dingen die ik wil,
maar ik heb alles wat ik echt nodig heb.
Mijn leven is niet perfect, maar het is
mijn leven en ik ben blij en dankbaar!!!
-Zonnestraaltjes4
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Redactiepraat
Het is me het voorjaar weer wel, beste
lezers: stijgende benzineprijzen, dalende
beurskoersen, oplopende inflatie, onduidelijkheid over het klimaatakkoord, de
voortslepende brexittoestanden,
al deze (en nog veel meer) narigheid strijden om de voorrang in het nieuws.
Gelukkig zit u met uw lijfblad lekker ontspannen op de bank, ver weg van al die
bedreigende dingen waarvan de buitenwereld vol is.
Voor de meesten van u zullen bovengenoemde zaken toch van minder belang
zijn dan uw eigen situatie. De meeste
lezers zijn immers nierpatiënt, met alle
gevolgen en moeiten van dien.
Ik hoop dan ook dat u om zult kunnen
gaan met alles wat er op uw levenspad
komt, en dat zijn vaak geen kleinigheden.
Op 24 april jl. trouwde een van onze redacteuren, Yvonne Kant, met haar jeugdliefde Albert Pauw.
Hun huwelijk werd voltrokken in het
Gorcums Museum, waarna de receptie
werd gehouden in partycentrum Hipper,
een paar honderd meter verderop.
Voor de lezeressen van ons blad (dames
interesseren zich altijd enorm voor
bruidskleding, is mijn ervaring) is het nog
vermeldenswaard dat de bruid er prachtig
uitzag, zoals u kunt zien op de diverse
foto’s van de bruid in dit nummer. U ziet
haar daar in vol ornaat, in dit geval een
bijzonder chique jurk in een prachtige
koningsblauwe stof.
Nu ik dit schrijf is het stel op huwelijksreis, maar, plichtsgetrouw als Yvonne is,
heeft ze zelfs nu nog kans gezien om de
rubriek ‘Van de bestuurstafel’ van een bijdrage te voorzien!
Verder heeft onze redacteur Thea Meijer
een nieuwe knie gekregen, en na een wekenlang verblijf in een revalidatiecentrum
herstelt zij nu thuis verder van de ingreep
en de gevolgen ervan.
In de periode na de operatie was zij dus
niet in staat om redactionele activiteiten
op zich te nemen, en dat is dan ook de
reden dat ik dat hier schrijf. Eens te meer
wordt zo aangetoond dat het team van redacteuren, met het oog op hun persoonlijke omstandigheden, ronduit kwetsbaar is.

Ook Yvonne Kant kan uiteraard geen redactiewerk doen tijdens haar huwelijksreis in het buitenland, zodat, u voelt
hem al aankomen, ik ook nu weer aan u
vraag of u geen zin heeft om redacteur te
worden. Dat kan zelfs ook eenmalig zijn,
bijvoorbeeld als u als lezer een mooi verhaal heeft over uzelf, over een vakantie
die prachtig of juist rampzalig was, over
uw ziekte en/of over het omgaan daarmee:
zet het op papier, bel ons, mail ons, en
eventueel komen we zelfs langs om uw
verhaal te noteren als u zelf geen kans
ziet om het op te schrijven!
Hopelijk loopt de redactionele mailbox
over van uw verhalen, gedichten, opmerkingen etc.!
In dit nummer treft u een interessant
verhaal aan over een tentoonstelling in
het Maasstad Ziekenhuis, waar het vorig
jaar 65 jaar geleden was dat er daar gedialyseerd werd. Leuk en interessant om
te zien, en u kunt er ook een gratis boek
over dit onderwerp afhalen, zie voor verdere informatie het betreffende artikel.
Ook wordt in dit nummer aandacht besteed aan het afscheid van Willij Zuidema,
die velen van u waarschijnlijk zullen kennen. In 1982 begon zij als secretaresse
van prof. dr. Willem Weimar (ook geen
vreemde voor velen van u) bij de afdeling Nefrologie en Transplantatie van het
Erasmus MC. Zij groeide uiteindelijk uit
tot stafadviseur niertransplantatie, en
de kans is groot dat u haar ooit ontmoet
heeft als u in de afgelopen decennia in
het Erasmus MC getransplanteerd bent.
Het ga je goed, Willij, en veel dank voor je
bijdrage aan het welzijn van alle nierpatiënten waar je in de loop van een kleine 40
jaar mee te maken hebt gehad!

dialyse maar ook op de dagen waarop niet
gedialyseerd wordt.
We denken dat het van belang is dat u
het artikel goed leest, en eventueel bij
uw autoverzekeraar even nagaat hoe die
met het onderwerp omgaat. Denkt u alstublieft niet dat het wel mee zal vallen
als u een schade veroorzaakt, want op het
moment dat u niet verzekerd blijkt te zijn
omdat u dialysepatiënt bent en uw verzekeraar een dergelijk risico niet meeverzekerd heeft, kan dat een fors financieel
probleem opleveren.
Zo hopen we als redactie dat we voor u
weer een interessante Levenslijn gemaakt
hebben.
Ik wens u allen tenslotte een mooie zomer
toe, waarin ook ruimte is voor mooie momenten, zodat u af en toe even uw ziekte
en behandeling kunt vergeten. In de zon,
of juist lekker koel in de schaduw,
op een terrasje of gewoon op uw eigen
vertrouwde balkon: het geluk zit ‘em niet
in de grote dingen, maar juist in de kleine,
daar bent u vermoedelijk al vaker tegenaan gelopen...
Het ga u goed, deze zomer!

Jan Zoutendijk
Eindredacteur

In de categorie ‘verhalen van patiënten’
kunt u lezen hoe het Alex Hengel vergaan
is als nierpatiënt, met name nadat hij
van zijn vrouw Lena een van haar nieren
mocht ontvangen.
We plaatsen ditmaal ook een artikel uit
Wisselwerking, wat in 2018 verschenen
is. Het gaat daar om de vraag of dialysepatiënten mogen autorijden, vlak na de
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De vakantie-ervaringen
van een dialysepatiënt
Ondanks de 19 jaar dialyse mag ik nog steeds behoren bij
de groep patiënten die nog een paar keer per jaar op vakantie gaan. We rijden vrijdags na de dialyse naar Putten op de
Veluwe en verblijven dan, al 10 jaar, in hetzelfde huisje van
Landal Heihaas. Voor de dialyse is vaak één vraagje genoeg
aan de coördinator van het dialysecentrum Harderwijk.
De eerste dialysedag van de vakantie is het net of we weer thuiskomen. We kennen veel mensen en het is dan ook het eerste
halfuur uitwisselen van al het leuks, maar ook van de droevige
zaken. Dit tot ik tot de orde word geroepen ‘of ik vandaag nog
van plan was om te gaan zitten’, maar ook het personeel is altijd
nieuwsgierig of ik nog nieuws heb.
Meestal ontvang ik de nieuwtjes via de mail van mijn website,
bijvoorbeeld over vakantiedialysecentra die open of dicht gaan,
enzovoort. In Harderwijk wordt ik altijd naast de zelfde mijnheer
gepland (wij kletsen zo lekker volgens het personeel).
We hebben dan ook veel raakvlakken: mijnheer komt oorspronkelijk uit Rotterdam, we hebben allebei een elektrotechnische
achtergrond, rommelen graag met beveiligingscamera’s en zo zijn
er nog veel meer dingen. De vier uur dialyse zijn dan ook zo om.
Maar voor we stoppen krijgen we eerst een vers geroosterde tosti
met een flinke kaliumscheut tomatenketchup, heerlijk!

Wordt dit uitje erg laat dan duiken we aan de overkant hotel Tryp
in en rijden de volgende dag naar een van de grote supers om
lekkere ‘kuchen’ en toetjes te kopen. Ook de koffie met een groot
stuk gebak vergeten we niet, en dan rustig naar ons tweede huis
waar we rust houden, het is tenslotte zondag.

Het eerste weekend houden wij ons rustig, richten ‘ons’ huisje in
en genieten van het bos en de beestjes en maken plannen voor
de rest van de vakantie, we zitten tenslotte in de doelgroep. Eén
ding doen we altijd, naar het Centro in Oberhausen Duitsland,
dat is het grootste overdekte winkelcentrum van Europa. In het
centrum zit een apart gedeelte met allemaal eettentjes, die gezamenlijk hun terrasjes in het midden van de ronde zaal hebben
gezet. Druk, maar heel gezellig.

Op een van de vrije dagen gaan we om het andere jaar naar de orchideeënhoeve. Dit is een orchideeënkweker in Luttelgeest (vlakbij Emmeloord) wiens hobby enigszins uit de hand is gelopen.
Hier beleef je een onvergetelijke reis door meer dan 25.000 m²
tropische tuinen. Maar dit heeft met een tuin niets te maken,
het is meer een reis door het oerwoud met een grote vlindertuin.
Overal watervallen en koikarpers, papegaaitjes die gelijk op je
nek springen als je in hun kooi komt, aapjes die vrij rondspringen, maki’s, flamingo’s, alpaca’s en nog veel meer. Zoals ik al
zei: het is ietsje uit de hand gelopen, maar één dag kijken is
niet genoeg. Gelukkig zit er een gezellig restaurant waar je
even kan uitpuffen.
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In een volgend verslag zal ik nog wat andere dagtochten beschrijven. U ziet dat er ook in Nederland genoeg te doen is. Na 10 jaar
Putten vervelen wij ons nog steeds niet.
Kent u bijvoorbeeld Ellert en Brammert? Nee? Wij wel, en u ook als
u het stukje in de volgende Levenslijn leest.
Leo Peters
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In gesprek met Alex en
Lena Hengel

In een mooi appartementencomplex in
Rotterdam Zuid wonen sinds 9 jaar Lena
en Alex Hengel.
In dit complex wonen nog een paar familieleden van hen. Er zijn in totaal 180 appartementen in diverse grootten, dus voor
elk de juiste mogelijkheid om te wonen.
Ook is er een was- en droogruimte. Ze maken graag gebruik van de droogtrommel.
Voor 20 cent per keer kan de was gedroogd
worden en dat is de moeite waard.
Lena en Alex zijn trouwe deelnemers aan
de activiteiten van de NPVR.
Tijdens de bootreis in september 2018
spraken ze met Els af dat ze wilden meewerken aan Levenslijn door hun verhaal te
vertellen. In februari 2019 bezochten we
hen. Het blijken gezellige praters te zijn,
dus stof genoeg!
Alex is de nierpatiënt van het stel, en elf
jaar geleden kreeg hij een nier van Lena,
na tien maanden dialyseren.
Helaas werd de operatie vier maal afgeblazen toen ze al in het Erasmus MC waren,
omdat er toch nog iets gevonden werd dat
nader onderzocht moest worden.
Achtereenvolgens waren dat: Een gesprongen adertje, een bloedpropje, een
vetknobbel die ook een tumor zou kunnen zijn, en een blindedarmontsteking bij
Lena. Maar de vijfde keer ging het door
gelukkig. Ze waren wel op de spoedlijst
terecht gekomen want het was natuurlijk

8

iedere keer een grote teleurstelling. Uiteindelijk is de transplantatie doorgegaan.
En met succes: Alex is er enorm van opgeknapt en geniet weer volop van het leven.
Hun zoon zei direct na de operatie: “We
hebben pap weer terug!” En de dokter zei
tegen hem dat hij met zijn nier wel weer
90 jaar kon worden. “Laat ik eerst maar
zien dat ik de 80 haal,” was de reactie van
Alex. En dat is gelukt, want onlangs heeft
hij met familie en vrienden een groot
feest gevierd voor zijn tachtigste verjaardag in goede conditie. Hij was heel erg
blij dat hij na de transplantatie van de
dialyse af was. Volgens hem had hij dat
niet lang meer volgehouden.
In het begin was het nog wel spannend,
want negen dagen na de operatie lag Alex
weer in het ziekenhuis omdat zijn creatinine nogal hoog was, 170. Er is niets gevonden wat de oorzaak kon zijn, het bleef
zo en de artsen besloten dat dit gewoon
bij hem hoort.
Zoals regelmatig gebeurt na transplantaties kreeg ook Alex na vijf jaar huidkankerplekjes op zijn neus. Die werden weggehaald en goed gecontroleerd.
Lena vertelde dat het met haar heel goed
gaat ook nu ze nog maar een nier heeft.
“Als ik vier nieren had gaf ik er nog twee
weg”!
Lena en Alex zijn zeer actieve bewoners:
zij zitten in de recreatiecommissie van het

complex. Er is een hele mooie recreatieruimte met veel activiteiten. Er is iedere
dag gelegenheid om koffie te drinken, op
zondag is er een borreluurtje en door de
week is er een drukke agenda met biljarten, sjoelen, koersballen, kaarten maken
etc. Een keer per maand is er een eetcafé
met levende muziek. Er zijn veel vrijwilligers actief. Er zijn regelmatig tussen de
70 en 100 deelnemers aanwezig. Het punt
is alleen dat er geen nieuwe vrijwilligers
bijkomen, en jongeren komen niet.
De tachtigste verjaardag van Alex is in de
recreatiezaal gevierd met hun twee kinderen - schoonkinderen, vier kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Ze waren
gewend om af en toe met de hele familie
een huis te huren in Overijssel. Ze zijn dan
met twintig man. Lena wil haar tachtigste
verjaardag op die manier vieren. Dat duurt
nog drie jaar, dus iedereen kan daar nu al
rekening mee houden!
“Stel niets uit, in je laatste jas zitten
geen zakken,” aldus Lena.
Dat vinden wij een mooie afsluiter. We bedanken hen hartelijk voor de medewerking
aan dit artikel en hopen dat we elkaar
weer ontmoeten bij de volgende activiteiten van de NPVR.
Els van Dijk en Thea Meijer
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Handige tips voor
en door nierpatiënten
Wij kregen van diverse patiënten te horen dat er behoefte is aan handige tips,
vandaar deze rubriek. Het is een ieders
eigen verantwoordelijkheid wat men
met de tips doet.

TIP 1.
Neem niet zelf pijnstillers uit de groep
NSAID’s (onstekingsremmers), zoals ibuprofen (Brufen, Advil, Nurofen), diclofenac (bijvoorbeeld Voltaren), naproxen
(Aleve, Naprosyne, Femex), acetylsalicylzuur (Aspirine). Deze medicatie verslechtert uw nierfunctie en kan acute nierschade veroorzaken.

TIP 2.
Pas op met Marokkaanse thee met munt,
deze bevat zoethout waardoor uw bloeddruk stijgt.

TIP 3.
Steun uw partner om zijn/haar eigen activiteiten te blijven doen, ondanks uw
nierziekte.
De nierziekte vraagt al zo veel van de relatie, en op zijn tijd ontspanning komt u
beide ten goede. Probeer om samen leuke
dingen te blijven doen.

TIP 4.

TIP 9.

Heeft u vragen omtrent uw nierziekte,
stel ze dan aan uw arts/verpleegkundige/
maatschappelijk werker. Blijf er niet mee
lopen; schrijf uw vragen op.

Kijk elke dag terug op iets waar je blij van
bent geworden. Elke dag een zonnestraaltje om te koesteren.

TIP 5.

TIP 10.

Voor als u eens een luisterend oor nodig
heeft, bel de Luistertelefoon, een gratis
nummer: 0800-0226667. Niet alleen voor
nierpatiënten maar ook voor hun naasten.

Kook wat grotere hoeveelheden en doe de
rest in porties in de vriezer. Zo heeft u
wat achter de hand als u geen puf heeft
om te koken. Schrijf op het etiket hoeveel
natrium en kalium een portie bevat.

TIP 6.

TIP 11.

Last van koude vingers/hand tijdens de
dialyse: doe een handschoen aan. Ik gebruikte een zalfhandschoen, makkelijk te
wassen en geen koude hand/vingers meer.

Erwtensoep zonder zout smaakt niet.
Kook bouillon van een runderschenkel en
gebruik dit vlees, laat op een pan van ongeveer 2 ½ liter bouillon 8 takjes lavas
(maggiplant) meetrekken en voeg 2 kruidenbuiltjes voor rundvlees toe. Haal na
een paar uur trekken de lavas en kruidenbuiltjes eruit. Haal het vlees van de
schenkel en doe dit terug in de pan. Kook
de spliterwten mee en de aardappels (als
u die mag) en erwtensoepgroente en laat
de soep nog ca. 3 uur koken. Voeg het
laatste kwartier pittige rundersoepballetjes toe (rundergehakt met vleeskruiden
en sambal naar smaak).

TIP 7.
Een nierpatiënt stuit vaak op onbegrip.
Schrijf uw verhaal op en laat het lezen
aan uw omgeving/betrokkenen zodat zij
weten wat u doormaakt.
(U mag het natuurlijk altijd delen met Levenslijn).

TIP 8.
U wordt steeds meer geconfronteerd met
‘ik kan dit niet meer, ik kan dat niet meer’.
Kijk wat u nog wel kunt en geniet daar
extra van.

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

Mail ons!
redactie@npvr.nl
Redactie Levenslijn
Kriekenbogerd 9,
3264 XW
Nieuw-Beijerland
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De bruiloft van Yvonne
24 april was de grote dag voor Yvonne
Kant en haar Albert, ze stapten in het
huwelijksbootje. Het gebeurde in een
zonnig Gorinchem. Familie en vrienden
waren naar het Gorcums museum gekomen, een mooi oud gebouw waarin
vroeger het stadhuis was gevestigd.
Wellicht heeft u bij de bootreis, afgelopen september, met een drankje op het
plein voor het museum gezeten.
Van het bestuur van onze vereniging waarin Yvonne secretaris is, en de redactie van
Levenslijn, waarvan ze redacteur is, waren
we met zeven mensen ook present op deze
feestelijke dag.
Het bruidspaar was gearriveerd in een
witte oldtimer. Ze zagen er stralend uit.
De bruid had een blauwe japon van zijde
met kant in een bijna koninklijke stijl. De
bruidegom was uiteraard ook in een mooi
pak. Het hele gezelschap ging naar binnen
naar de trouwzaal op de eerste verdieping.
Mooie oude schilderijen gaven het geheel
een historische uitstraling.
De ambtenaar hield een mooie toespraak
en veel fotografen klikten erop los. Het
was een blije gebeurtenis. Na het uitwisselen van de ringen en de zoenen klonk
het applaus.
Na de ceremonie kon iedereen het kersverse echtpaar feliciteren.
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Yvonne noemt zich voortaan Yvonne/mevrouw Pauw. Bij officiële dingen blijft ze
Yvonne Kant.
Yvonne en Albert Pauw hebben elkaar zo’n
40 jaar geleden leren kennen bij de scheikundeles op de middelbare school. Ze sloten vriendschap. Na de schoolperiode ging
Yvonne de verpleging in, Albert ging natuurkunde studeren, studeerde daarin ook af,
en ze verloren elkaar uit het oog.
Na jaren met veel gezondheidsproblemen
kwam Yvonne in 2016 met enthousiasme de
redactie van Levenslijn versterken. (U kunt
haar verhaal lezen in het septembernummer
van 2016). Ze maakte een profiel aan bij
Linkedin. Toevallig ging Albert bij Linkedin
kijken of hij bekenden kon vinden, en daar
was Yvonne. In 2017 volgde een ontmoeting, en de klik en het vertrouwde gevoel
van vroeger kwamen weer terug. Ditmaal
ontwikkelde het zich tot een relatie die
leidde tot een huwelijksaanzoek,
met als mooie uitkomst de
huwelijksvoltrekking.
Els van Dijk
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Het verhaal van Ilona
Ilona Driessen is 29 jaar, ik ben bij haar
op bezoek in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, tijdens haar dialysebehandeling.
Ilona dialyseert al 17 jaar, zij was net
11 toen zij voor het eerst aan de dialyse kwam, dit werd veroorzaakt door een
auto-immuunziekte, die o.a. haar nieren
aantastte.
Een hele impact op het leven voor zo’n
jong iemand, lijkt mij, en dit was het ook
voor Ilona. Toch kan zij ook het voordeel
inzien van het op zo’n jonge leeftijd aan
de dialyse komen.
Zo vertelde ze me dat ze niet anders weet.
Werk bijvoorbeeld heeft Ilona niet kunnen
doen, wel heeft ze er alles aan gedaan om
haar MBO horecadiploma te behalen, en
daarvoor haar VMBO diploma. Examens
deed ze tijdens de ziekenhuisopname
door. Stages voor de MBO opleiding in de
horeca deed Ilona in langere tijd dan haar
schoolgenoten. Zij werkte halve dagen,
hele dagen waren te vermoeiend voor haar
en niet te combineren met de dialyses.
Inmiddels is Ilona volledig afgekeurd.
Ilona is als 11-jarige begonnen met peritoneaaldialyse, PD, en wel nadat ze een
week in het Radboud Ziekenhuis had gelegen en haar leven aan een zijde draadje
hing. Ze werd in kunstmatige coma gehouden. De keuze voor hemodialyse (HD) of
PD werd door de artsen gemaakt omdat
haar situatie toen zo acuut was. PD was
de beste optie toen voor haar.
Na haar opname in het Radboud kregen
toen nog vooral haar ouders een training
voor de PD in het Sophia kinderziekenhuis. Thuis deed Ilona toen de nachtelijke
PD. Ilona ging later steeds meer zelf doen.
Wel moest ze altijd op tijd naar bed, omdat ze veel uren moest maken aan de dialyse en op tijd weer op moest om naar
school te kunnen. Bedtijd voor Ilona was
dus altijd om 19.00 uur.
Ilona heeft in totaal drie transplantaties
gehad. Na drie jaar als kind PD gedaan te
hebben, kreeg ze op haar dertiende jaar
haar eerste nier van de wachtlijst, waar ze
vier jaar mee gedaan heeft. Eigenlijk zou
ze een nier van haar vader krijgen, maar

op de dag van de operatie kregen ze ook
een telefoontje van Eurocross, dat er een
nier was voor haar. Er is toen voor gekozen
om deze te accepteren en de nier van haar
vader te ‘bewaren’ voor een later moment,
mocht dit nodig zijn.
Na deze vier jaar heeft Ilona een jaar PD
gedaan, hierna kreeg ze alsnog de nier
van haar vader, waar ze vijfeneenhalf jaar
mee gedaan heeft.
Op de nier van haar vader volgde haar
derde nier, afkomstig van de transplantatielijst, dus van een onbekende, waar ze
maar twee jaar mee gedaan heeft.
Nu zit Ilona alweer twee jaar aan de hemodialyse in het Albert Schweitzer ziekenhuis, driemaal in de week vier uur.
Ilona moet zelfs nu dagelijks naar het
ziekenhuis omdat haar calcium te laag is.
Ze krijgt op de dialyseafdeling een calciuminfuus, en dit betekent dus dat ze nu
dagelijks in het ziekenhuis is.
Ilona komt met haar eigen auto naar het
ziekenhuis, en daar is ze erg blij mee, omdat ze het wachten op de taxi vreselijk
vindt. Wel heeft Ilona na de dialyse last
van een dialysekater, ze moet daar thuis
altijd van bijkomen.
Vrienden maken en houden is voor Ilona
best moeilijk. Zo vertelt ze dat mensen
het vaak moeilijk kunnen accepteren als
Ilona een afspraak, feest of iets dergelijks
op het laatste moment afzegt omdat ze
zich niet lekker voelt. Dat is nu, maar dat
was ook al zo in haar jeugd, en hierdoor is
ze best veel vrienden kwijtgeraakt. Ilona
heeft nu de meeste vrienden/contacten
via de uitjes van de NVN, zij gaat jaarlijks mee met het weekend voor jongeren
tussen de 18-35 jaar. De contacten daar
zijn erg waardevol voor Ilona, iedereen
begrijpt elkaar. Ook worden er activiteiten tijdens deze weekenden verzorgd,
maar Ilona vindt de praatjes met lotgenoten belangrijker dan de activiteiten. De
eerste keer was zij samen met haar zus
gegaan, maar daarna ging Ilona steeds
alleen. Je maakt snel een praatje, omdat
iedereen weet wat je meemaakt. Verhalen
en ervaringen van anderen horen vindt ze
erg fijn.
Ilona geeft ook aan dat, nu zij een nieuwe
kennis en vriend heeft leren kennen, zij

wat uitleg over dialyse geeft. Mensen kunnen moeilijk begrijpen wat dit voor impact
heeft. Ook vindt zij de reclames van de
Nierstichting geen goed beeld geven. Er
zijn daar dialysepatiënten op te zien, die
er goed uitzien en altijd lachen. Zo is het
vaak niet, je ziet pas hoe zwaar het is als
je op een dialyseafdeling komt kijken en
een gehele dialysebehandeling meemaakt.
Een andere vorm van nierfunctievervangende behandeling is op dit moment
moeilijk voor Ilona. PD kan volgens haar
haast niet meer, omdat ze al lang PD heeft
gedaan en haar buikvlies dan waarschijnlijk niet meer goed functioneert daarvoor.
Ilona is nog wel bezig met voorbereidingen voor transplantatie, dit zou dan haar
vierde nier worden, maar omdat ze mede
door haar eerdere transplantaties veel antistoffen heeft aangemaakt, zou ze 5-7
jaar moeten wachten voor een matchende
nier van de wachtlijst.
Ilona vindt hemodialyse overleven, je kan
er haast geen sociaal leven bij hebben.
Wel heeft Ilona drie honden, waar ze veel
liefde van ontvangt. Ze zijn er altijd voor
haar, en als ze zich wat minder voelt, voelen ze dat aan en komen ze tegen haar aan
liggen. Ook moet Ilona naar buiten om
honden uit te laten. Het is een stimulans
om niet heel de dag op de bank te hangen. Ilona slaapt veel, is vaak moe, haar
honden zijn daaraan gewend. Ilona zegt
soms wel eenzaam geweest te zijn, maar
door haar honden hier geen last meer van
te hebben.
Op dit moment is Ilona bezig om steeds
meer zelf te gaan doen tijdens de dialyse.
Ze is nu aan het leren om de machine op
te bouwen, alarmen bedienen deed ze al
zelfstandig. Ilona heeft altijd zelf geprikt, maar sinds ze een shunt in haar bovenarm heeft gaat dit niet meer.
Het is een lastige shunt met een rollend
vat. Ze denkt ook wel aan thuishemodialyse, maar zou dan een shunt in haar been
willen, omdat dit makkelijker aan te prikken is voor haar. Ook ziet Ilona het zitten
om solo thuishemodialyse te doen, want
Ilona woont alleen.
Ze weet inmiddels wel hoe haar lichaam
reageert op de dialyse en kan daar zelf-
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standig naar handelen, zo nodig. Ze heeft
dit al regelmatig gedaan.
Op vakantie gaat Ilona niet, met PD deed
ze dat nog wel. Ze vindt dat ze met HD teveel vakantiedagen kwijt is. Door de drie
dagen die ze dialyseert is ze die dagen al
kwijt in een week. Wel gaat ze weekenden weg en dan vooral met de NVN, dit
zijn weekenden van vrijdag t/m zondagmiddag. Ook zijn deze weekenden goed te
betalen, de eigen bijdrage is 40 euro, dus
zeker een aanrader voor jongeren!
Ilona gaat soms wel over haar grenzen
heen om bijvoorbeeld carnaval te vieren,
maar heeft dit er voor over om een leuke
tijd te hebben. De dagen erna moet ze dan

wel bijkomen. Ook gaat ze af en toe uit
eten en naar Mc Donald’s. Ze weet dat dit
niet echt in haar dieet past, maar ze vindt
dat je ook moet kunnen genieten van dit
soort dingen en ze doet dit dan ook zeker!
De vochtbeperking die Ilona heeft van
500 ml vindt ze erg moeilijk, ze vindt dat
dit iets meer zou moeten zijn. Als kind
waren haar ouders ook al streng met de
vochtbeperking. Ook vindt ze het verschil
met als je getransplanteerd bent te groot.
Na transplantatie moest ze drie liter drinken per dag, dit was haast niet te doen.
De vochtbeperking blijft een strijd, maar
ze kiest ervoor om haast elke dialyse vier
liter vocht uit haar lichaam te moeten halen, zodat ze wat meer kan genieten van
het leven.
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Het was een boeiend, leerzaam en gezellig gesprek met Ilona. Ilona, bedankt dat
je dit verhaal met ons wilde delen voor in
Levenslijn.
Angelique de Snaijer
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Column

Kleinkinderen
Zeven kleinkinderen hebben wij, twee meisjes en vijf jongens, de jongste is anderhalf en de oudste wordt binnenkort 15 jaar.
Op de jongste na, zijn ze zich allemaal ervan bewust dat oma erg
ziek is en gaan ze er allemaal op hun eigen manier mee om. Soms
erg verdrietig, dan weer extra lief, bijvoorbeeld met een flinke
omhelzing of een aaitje over oma’s wang, of onverschillig omdat
vorige week oma toch ook ziek was... Er worden speciale tekeningen en werkstukjes gemaakt, zoals bij oma’s
70e verjaardag ‘het
pinda kunstwerk’. Ook
worden directe vragen
gesteld, waar je niet
altijd een antwoord op
weet, soms confronterend maar o zo goed
bedoeld.
Jaarlijks hebben wij met de kinderen en kleinkinderen een familiedag, meestal naar een ‘pretpark’ zoals Julianatoren, Toverland
of de Efteling. De laatste jaren gaat oma mee in de rolstoel en
om de beurt willen de kleinkinderen dan met oma rijden, soms
zelfs racen - oma vindt het allemaal prachtig, als ze maar niet
uit de bocht vliegt.
Soms kan oma mee in een attractie, zo ook een paar jaar terug
in de Fata Morgana van de Efteling, rolstoel aan de kant en oma
hield zich vast aan de balustrade. Een van de jongens ziet dat
en roept heel hard, zodat iedereen het kon horen “Jongens kijk,
oma kan weer lopen”, alsof er een wonder had plaatsgevonden.
Uiteraard was er grote hilariteit.
Toen wij 40 jaar getrouwd waren
kregen wij van de kinderen een
dinertje met z’n allen, aangeboden in het Efteling-restaurant
Raveleijn. Vooraf bezochten wij de
show, met veel spektakel, ridders,
paarden en raven. Probleem was dat
de weg naar de tribune via een grote trap moest, het was te gevaarlijk
om met rolstoel beneden te zitten.
Oma was zwaar teleurgesteld, want
hoe kwam ze boven. Met ondersteuning van twee Efteling-medewerkers
werd oma de trap op geholpen en
als verrassing mocht ze in de grote
koningstroon zitten, wat waren de

kleinkinderen trots op haar. Helaas worden deze uitjes te vermoeiend.
Met feestdagen komen alle kinderen en kleinkinderen bij ons om
dit te vieren, altijd op de eerste dag, want oma moet de tweede
dag aan de dialyse. We maken het dan gezellig met een brunch,
lekker gourmetten of uitgebreid koffie-/theedrinken met wat lekkers.
Wij hebben een groot huis waar de kinderen alle hoeken en gaatjes al ontdekt hebben, vooral leuk om verstoppertje te spelen,
bouwen met lego, fitnessapparatuur, sjoelen of andere spelletjes
doen. Gelukkig kunnen ze goed met elkaar overweg en vermaken
zij zich prima en hebben vaak geen tijd om wat te drinken of wat
lekkers te halen.
Bij mooi weer de tuin in, we wonen aan water, dus afgelopen
Pasen werd er gevaren in de opblaasboot, uiteraard moest er een
het water in, dolle pret natuurlijk.
Soms zijn er logeerpartijtjes in het weekend - niet allemaal tegelijk natuurlijk - samen eten klaarmaken, hond uitlaten, lekker
kroelen, voorlezen en niet te vroeg naar bed. Opa heeft het er
maar druk mee, maar vindt het iedere keer weer een happening.
Vooral als ze ‘s morgens vroeg wakker worden, wij liggen dan nog
in bed, en zachtjes sluipend onze slaapkamer binnenkomen: “zijn
jullie al wakker?” Lekker samen ontbijten en op de tablet - op de
tablet staat een programma, waar we plaatjes of eigen foto’s kunnen veranderen in een puzzel, hoe meer stukjes hoe beter - zijn
ze lekker lang bezig.
Papa en mama komen altijd (in hun ogen) te vroeg om ze weer op
te halen, want het is ook zo gezellig bij opa en oma.
De oudste kleindochter uit Limburg kwam onlangs met haar
vriendje voor het eerst op bezoek bij opa en oma, dat was wel
een bijzonder bezoekje.
Veel te snel worden ze allemaal groot, hebben het druk en moeten keuzes maken.
Hopelijk wordt het bezoek aan oma en opa daarbij ook nog ingepland, want we kunnen niet zonder de kleinkinderen.
Marcel
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Recept
Ingrediënten:
- 1 kleine ui
- 1 knoflookteentje
- 1 courgette
- 125 g champignons
- 2 el olie
- (gedroogde) oregano
- peper
- 1 el pesto
- bechamelsaus (uit een zakje)
- 400 ml melk
- 100 g geraspte oude kaas
- 6 voorgekookte lasagnevellen

Lasagne met champignons en courgette
vegetarisch hoofdgerecht voor twee personen

Bereiding:
Pel de ui en knoflook en snijd ze fijn.
Snijd de courgette in blokjes van ca. 1
cm en snijd de champignons in plakjes.
Verhit de olie in een wok of hapjespan en
bak de ui, knoflook, oregano en courgette al roerend ca. 4 minuten. Voeg de
champignons en peper toe en bak het
geheel nog ca. 3 minuten. Roer de pesto
door het champignonmengsel.
Maak de bechamelsaus volgens de aanwijzingen op de verpakking met 400 ml melk
en voeg de helft van de kaas toe. Voeg
peper naar smaak toe.
Vet de bodem van een ovenschaal in met
boter en beleg de bodem met twee lasagnevellen. Verdeel daarover 1/3 van het
champignonmengsel, 1/3 van de saus,
weer twee lasagnevellen en herhaal de
laagjes nog eenmaal.
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Eindig met het champignonmengsel en
de saus. Bestrooi de bovenste laag met
geraspte kaas en dek de schaal af met
aluminiumfolie.
Zet de ovenschaal in het midden van een
voorverwarmde oven van 200 graden en
bak de lasagne in ca. 45 minuten goudbruin en gaar. Verwijder de laatste 15
minuten de folie.
Voedingsstoffen:
23 g eiwit, 450 mg natrium, 650 mg
kalium per persoon.
Bereidingstijd: 25 minuten (+ 45 minuten in de oven).
Bron: Eten met plezier, een uitgave van de
Nierstichting
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Wist u dat..?
• De lente al goed ingezet is?

• U zich kunt aanmelden bij de ledenadministratie?

• We ons nog de hitte van vorig jaar goed herinneren?

• U automatisch lid wordt van de landelijke vereniging als u

• Er heel wat ‘onderdelen’ in het menselijk lichaam vervangen

zich bij ons aanmeldt?

kunnen worden?
• Niet voor ieder onderdeel een donor nodig is?
• Een knie op maat gewoon in een lade klaar ligt?
• We in april een bruid en bruidegom in ons midden hadden?
• We Yvonne en Albert van harte feliciteren met hun huwelijk?
• We hen veel geluk wensen in hun leven samen?
• We hopen dat u met velen de jaarvergadering op 25 mei jl.
hebt bezocht?
• We nog steeds hopen op een nieuwe voorzitter voor de
NPVR?
• Ook vrijwillige redacteuren zeer welkom zijn?
• Bij uitval van een van de redacteuren het lastiger wordt om
ons blad te vullen met informatie?
• Nieuwe leden van harte welkom zijn?
• We het daar toch grotendeels van moeten hebben?
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Luisteren naar patiënten
en donoren
In 1982 begon Willij Zuidema als secretaresse van prof. dr. Willem Weimar
bij de afdeling Nefrologie en Transplantatie van het Erasmus MC. Zij groeide
uit tot stafadviseur niertransplantatie,
speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van het programma voor
nierdonatie bij leven en schreef mee
aan 55 publicaties. Nu gaat ze met pensioen. ‘Ik heb een prachtbaan gehad!’
Als u in juni met pensioen gaat, heeft
u 38 jaar op de afdeling gewerkt. Wat is
er in die tijd veranderd?
‘Het belangrijkste is dat nierdonatie bij
leven een enorme vlucht heeft genomen.
Bij meer dan de helft van de niertransplantaties gaat het nu om een nier van
een levende donor, zowel landelijk als hier
in Rotterdam. Er was in de jaren tachtig
een groot tekort aan donororganen. Toen
begonnen we met donatie van een nier
tussen bloedverwanten. Later kwamen
daar partners en bekenden bij. In Rotterdam zijn we gestart met het cross-overprogramma. Daarmee lukte het veel meer
nierpatiënten te helpen.
Ze zijn immers niet meer afhankelijk van
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een match met hun eigen donor, maar
kunnen via uitruil een nier krijgen van
een donor die bij een andere patiënt
hoort, maar ook niet goed matcht.’
U hebt veel gedaan om donatie bij leven
onder de aandacht te bengen. Waarom
is dat belangrijk?
‘Het cross-overprogramma en later het
domino-pairedprogramma - waarbij een
anonieme nierdonor een keten van niertransplantaties mogelijk maakt - heeft
mij altijd na aan het hart gelegen.
Je ziet de patiënten op de nierdialyse en
poli. Je gunt ze een beter leven. Met een
donororgaan krijgen ze dat: de kwaliteit
van leven van de patiënt neemt enorm
toe. Dat wilde ik graag bekender maken.
We gingen de boer op met onze programma’s voor donatie bij leven. Ook bij de
Nierstichting, want
in het begin waren ook zij helemaal niet
vóór. Snijden in een gezond lichaam, dat
deed je niet!’
U heeft een bijzondere interesse voor
de ethische kant van orgaandonatie.
Hoe komt dat?

‘Met de opkomst van donatie bij leven
ontstonden veel ethische vragen. Mag dat
wel, organen ‘cross-over’ uitwisselen? En
iemand van achttien mag van de wet orgaandonor zijn. Maar is die eigenlijk niet
te jong? Hoe zit het met anonieme donatie? Dat zijn vragen die me zeer interesseren.
Ik zit onder meer in de ELPAT, een Europees samenwerkingsverband dat zich
buigt over ethische, juridische en psychosociale aspecten van orgaandonatie. Het
is heel nuttig om daar te zien hoe donatie
bij leven in andere landen geregeld is.’
Welke ethische problemen ziet u?
‘Er zijn tegenwoordig heel duidelijke kaders waarbinnen orgaandonatie bij leven
kan plaatsvinden.
Er zijn medische voorwaarden, het moet
vrijwillig gebeuren en er mag geen beloning tegenover staan. Er wordt heel goed
gekeken of de donor fysiek en mentaal
tot de donatie in staat is. Zulke duidelijke regels waren er 37 jaar geleden nog
niet. De ethische kwestie bij donatie door
een bekende zit hem vooral in het aspect
dankbaarheid. Kun je iemand bedanken
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voor zoiets groots? Ook de dynamiek binnen een familie kan een rol spelen. Wie
gaat de nier afstaan als meerdere personen in aanmerking komen? Het is mogelijk
dat binnen een familie iemand naar voren wordt geschoven, bijvoorbeeld omdat
diegene geen kinderen heeft en andere
broers of zussen wel. Het is belangrijk dat
de uiteindelijke beslissing bij de donor
zelf ligt.’
Sinds 2000 is ook anonieme donatie in
opkomst. Spelen daar andere vragen?
‘Bij anonieme of cross-overdonatie kan
de ontvanger zich afvragen van wie het
orgaan afkomstig is. Wat voor persoon is
dat? Een anonieme donor wil soms zelf
na verloop van tijd weten hoe het met de
ontvanger gaat. Soms stuurt de ontvanger
een niet-herleidbaar kaartje.
We discussiëren bij de ELPAT regelmatig
over anonimiteit. Maar ik zie in de praktijk
geen problemen. In Rotterdam hebben
van 2000 tot 2018 160 anonieme donoren
een nier afgestaan. Via het domino-systeem heeft dat geleid tot 272 niertransplantaties.
Vaak past het doneren van een orgaan bij
iemands manier van leven: het zijn mensen die ook bloed of plasma doneren. Soms
hebben ze iemand met een nierziekte in
hun omgeving en kunnen ze die niet helpen of gebeurt de donatie uit dankbaarheid voor de inzet van artsen. Anonieme
donoren doneren vaak uit naastenliefde.
En wat vindt u van mensen die een orgaan willen doneren naar aanleiding
van een actie op Facebook of andere
sociale media?
‘Dit is een groeiende groep. Ik vind het
persoonlijk lastig omdat dit meestal impulsieve aanmeldingen zijn. Mensen zien
een triest verhaal, vaak met een video van
een jong persoon en willen dan direct hun
orgaan afstaan aan die specifieke persoon.
Pas later spreken ze met hun familie over
deze beslissing en beseffen ze dat een
donatie een ingrijpend medisch traject is
waarvoor je bovendien gezond moet zijn.
Ook deze donoren accepteren we in Rotterdam. Maar ze vallen vaker af tijdens het
informatie- en screeningstraject.’
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U bracht ook de donatie van organen
door ernstig zieke mensen onder de
aandacht.
‘Dat klopt, in een publicatie in Transplantation. Wij hebben in Rotterdam een aantal anonieme donaties gehad van mensen
die wisten dat ze zelf niet lang meer te
leven hadden. Zij hebben hun gezonde
orgaan gedoneerd voordat ze euthanasie
ondergingen omdat ze zich realiseerden
dat de kwaliteit van hun orgaan beter
bleef als ze het bij leven gaven. Deze donoren ondergingen, net als alle andere
anonieme donoren, een uitgebreide medische en psychologische screening. Daaruit
bleek dat hun motivatie oprecht was en
dat het medisch verantwoord was. Deze
donoren keken na afloop met voldoening
terug op hun donatie. Het versterkte hun
gevoel van eigenwaarde.’

Ik voel een band met onze anonieme
donoren. Ik ben voor hen jaren het aanspreekpunt geweest en je volgt zo iemand
gedurende langere tijd. Het zijn bijzondere mensen.’

Hebben anonieme donoren nooit spijt
van hun keuze?
‘Ik ben bezig met een wetenschappelijk
onderzoek naar de mentale gezondheid
van mensen die anoniem een nier doneerden in het Erasmus MC. Met interviews en
vragenlijsten breng ik in kaart hoe het
met ze gaat, zoveel jaar na de donatie.
We spreken over hun verwachtingen, hun
gevoel over hun anonieme donatie en
eventuele mentale klachten. Ik heb nu 78
anonieme donoren geïnterviewd.
Zij maakten hun keuze om te doneren heel
bewust en slechts een heel kleine groep
heeft spijt.
Dat is meestal na een slechte ervaring,
bijvoorbeeld een complicatie of als een
donor zich niet gehoord heeft gevoeld
tijdens de opname. Ik hoop de resultaten
eind dit jaar te presenteren.’

Gaat u echt stoppen in juni?
‘Tja... ik blijf voorlopig betrokken. Een
verpleegkundig specialist neemt mijn
taken over, iemand uit mijn team, dat is
leuk. Maar ik zal hier nog regelmatig binnenlopen. Ik woon vlakbij: we kunnen in
elk geval gratis koffie halen, grapte ik al
tegen mijn vriendin. In september spreek
ik nog op een congres in Zuid-Afrika en
ik wil mijn studie over anonieme donoren
nog afronden. Ik blijf er dus nog even bij.
Geen wekker, geen zorgen over de medewerkers, niet meer denken: wat doe ik
aan? Mijn moeder is 92. Ik vind het mooi
dat zij meemaakt dat ik met pensioen ga.
Maar ja, ik ga het zeker missen: het team,
de gesprekken met patiënten en donoren.
Ik werk sinds mijn zestiende. Nu krijg ik
straks geld zonder er iets voor te doen.
Dat is vreemd. Het was een prachtbaan
die ik met veel enthousiasme vervulde, en
loslaten doet pijn. Dat had ik van tevoren
niet gedacht.’

Waar kijkt u met bijzonder genoegen op
terug?
‘Ik ben trots op de speciale producties die
we ontwikkelden om donatie bij leven onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld
de fotokalender en het donorspeldje voor
nierdonoren. Ik kijk ook met plezier terug op de bijeenkomsten met anonieme
donoren die we organiseerden. Dat waren
mooie momenten.

Heeft u nog een advies voor de mensen
die hier achterblijven?
‘Netwerken en samenwerken. Dat is het
allerbelangrijkste. En luisteren, zowel
naar patiënten als donoren. Zij kunnen
heel kritisch zijn en waardevolle inzichten hebben. Als professional werk je soms
te veel op routine. Dat kan ongemakkelijk
voelen, zeker voor de donoren. Ik merk dat
het belangrijk is dat ze zich gehoord voelen en aandacht krijgen. Verder: zorg dat
je het leuk hebt in je team.
Vier verjaardagen, houd contact. Alleen
lukt het niet.’

Dit artikel van Masja de Ree mochten wij
met welwillende toestemming van de redactie van ‘Transparant nr. 77, 2019, magazine van de Nederlandse Transplantatie
Stichting’, overnemen voor publicatie in ons
blad. De foto is van Madeleine Sars.
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65 jaar dialyse op Zuid gevierd
Geschiedenis leest! Dit is wat coauteur
Paul Gundlach schreef in het aan mij geschonken boek ‘65 jaar dialyse op Zuid,’
wat uitgegeven is ter gelegenheid van
het 65-jarig jubileum van het dialysecentrum van het Maasstad Ziekenhuis.
Op 14 maart jl. vond een symposium
voor zorgprofessionals, de opening van
een permanente expositie en de presentatie van het boek plaats. In het
door Herman Broers en Paul Gundlach
geschreven boek, staat weergegeven
hoe het dialysecentrum tot stand kwam
en waar het vandaag de dag staat.

opleiding tot verpleegkundig specialist,
destijds een nieuwe functie in de gezondheidszorg. Als verpleegkundig specialist
heeft Paul meegewerkt aan MASTERPLAN,
een wetenschappelijk onderzoek waarin patiënten met nierschade intensief
werden begeleid door gespecialiseerde
verpleegkundigen en verpleegkundig
specialisten. Hij werkte op de nierfalenpolikliniek en zette mede de contrastpoli
op waarvoor hij de Maria ter Welle prijs
heeft mogen ontvangen. Als verpleegkundig specialist heeft hij tot 2017 op de dialyseafdeling gewerkt.

Terug in de tijd
Paul Gundlach heeft jarenlang ervaring in
de dialyse. Zijn verpleegkundige opleiding
heeft Paul in het Sint Franciscus Gasthuis
gedaan, maar omdat er voor de dialyseopleiding eerder plaats was in het Sint Clara
Ziekenhuis heeft hij vervolgens voor dit
ziekenhuis gekozen. Na een aantal jaren
als teamleider op de dialyseafdeling gewerkt te hebben, volgde hij in 2005 de

Van onderzoek naar boek
Op het moment werkt hij in het Erasmus
MC als verpleegkundig specialist klinisch
genetica, een heel ander specialisme,
maar Paul blijft altijd nog zeer betrokken
bij de dialyse. Omdat hij veel interesse
heeft in geschiedenis, historisch besef
heeft en hij eindredacteur is geweest van
‘Dialyse en Nefrologie Magazine’ van de
vereniging Verpleegkundigen & Verzor-

1953. Dr. Twiss bij de eerste, in het Sint
Clara Ziekenhuis, gebouwde kunstnier van
het type Alwall
(fotografie: archief Maasstad Ziekenhuis).

Vanaf medio 1964 tot eind jaren zestig
werd een verder ontwikkelde platennier
gebruikt voor klinische toepassing. Dit type
kunstnier werd op verschillende dialyseafdelingen in Nederland gebruikt en stond
bekend als de Clara-nier
(fotografie: archief Maasstad Ziekenhuis).
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genden Nederland (V&VN), was Paul de
aangewezen persoon om samen met historisch journalist Herman Broers de geschiedenis van het dialysecentrum te reconstrueren. Voor Paul is het onderzoeken
en het schrijven een uit de hand gelopen
hobby geworden. In het boek zitten heel
wat uurtjes en de deadline van het boek
werd net gehaald: het boek kwam maandag van de pers en de donderdag erop was
de boekpresentatie...
65 jaar dialysegeschiedenis in woord en
beeld
Het boek gaat over de geschiedenis van
de dialyse zoals die gestart is in het Sint
Clara Ziekenhuis. Hier heeft dr. E.E. Twiss
als eerste in Nederland een dialyseafdeling opgezet. Dr. Twiss was daarvoor in
Kampen internist en assistent van de
uitvinder van de kunstnier, Willem Kolff.
Vanaf 1953 werden er in Rotterdam dialyses uitgevoerd voor patiënten met acuut
nierfalen, bijvoorbeeld als gevolg van
bloedvergiftiging of nierfilteraandoenin-

Dialysezaal omstreeks 1989
(fotografie: archief Maasstad Ziekenhuis).
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in het Maasstad Ziekenhuis
gen. In het spoor van zijn leermeester
maakte Twiss dodelijk nierfalen behandelbaar met een zelf ontworpen kunstmatige
nier, die gebouwd werd door Marcel Somers, een instrumentmaker die bij bierbrouwer Heineken werkte. Na Kolffs emigratie naar Amerika was dokter Twiss in
Rotterdam-Zuid Nederlands laatste hoop.
Voor het boek werden medewerkers uit
heden en verleden geïnterviewd. In het
boek komt ook een aantal verpleegkundigen, die nu nog werkzaam zijn in het dialysecentrum van het Maasstad Ziekenhuis,
aan het woord. Onder hen zijn er die nog
les hebben gehad van dr. Twiss of nog met
hem gewerkt hebben op de dialyseafdeling van ’de Clara’ wat daarna het Zuider
en nu dan het Maasstad Ziekenhuis is.
Uiteraard worden ook de moderne tijden
beschreven. In het boek staan tientallen
foto’s uit heden en verleden.
De oplettende lezer heeft waarschijnlijk
al in de gaten gehad dat het jubileumjaar
eigenlijk vorig jaar had moeten zijn, maar
omdat het dit jaar ook het 100ste geboor-

Overzichtsfoto van de permante expositie over 65 jaar dialyse
(fotografie: Paul Douw van der Krap, ziekenhuisfotograaf, Maasstad Ziekenhuis).
tejaar van dr. Twiss is, was dit een mooi
jaar om dit beide te eren. Paul had al voor
dit boek een goed contact met Herman
Broers, dit vanwege zijn eindredacteurschap van het dialyseblad, maar ook vanwege hun gemeenschappelijke liefde voor
geschiedenis. Omdat Herman in Friesland
woont, is er veel over en weer gemaild bij
het tot stand komen van het boek. Vooral
Paul deed de input voor het boek, vanwege zijn kennis van de geschiedenis van de
dialyse in Rotterdam en Herman heeft het
tot een mooi geheel gemaakt. Dr. Twiss is
volgens Paul altijd wat ondergewaardeerd
gebleven in Nederland. Twiss is degene
die in Nederland de dialyse na dr.Kolff
een vervolg heeft gegeven. Eerst met een
acute afdeling, maar al snel kwam hierna
ook een afdeling voor de chronische dialysepatiënt, ook omdat in de jaren zestig
een betere vaattoegang voor dialyse, de
shunt, werd ontwikkeld door de Amerikaan Belding Scribner.
Permanente expositie
Vanwege het jubileumjaar wilde men een
expositieruimte creëren in het Maasstad
Ziekenhuis. Deze is geopend op de feeste-

lijke jubileumdag, 14 maart jl., en is een
blijvende expositie. Het is erg leuk om
daar bijvoorbeeld de eerste dialysemachines te zien staan, de eerste kunstnieren,
de verhaallijnen en de tijdslijn van de
dialysegeschiedenis. Het is een klein museum geworden en zeker de moeite waard!
De expositie bevindt zich op de begane
grond van het Maasstad Ziekenhuis, vlak
voor de dialyseafdeling. Gelukkig zijn er
veel materialen bewaard gebleven van die
tijd. Dat kostte soms wel moeite om die
boven water te krijgen, want met de vele
verhuizingen belandde wel eens een bewaard gebleven kunstnier in een doos die
afgevoerd zou worden. Hierin zat bijvoorbeeld ook het proefschrift van dr. Twiss.
Paul heeft menige doos onderschept en
meegenomen naar een volgende afdeling.
In het Zuiderziekenhuis was er ook al een
minimuseum met deze mooi bewaarde materialen.
Met de verhuizing naar het Maasstad Ziekenhuis zijn deze materialen meeverhuisd,
naar de kelder, omdat er geen plaats voor
was op de dialyseafdeling. Gelukkig zijn
ze nu weer mooi uitgestald en hebben ze
een waardige plaats gekregen. Het is bij-
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zonder om te zien dat het principe van
dialyse niet veranderd is. Wel is er veel
veranderd in apparatuur, de effectiviteit
van de kunstnieren en de vaattoegang.
En het is ook een grote verandering dat
patiënten met nierfalen die ouder dan
65 jaar zijn gewoon behandeld worden.
Vroeger werd dit namelijk niet gedaan,
en ook transplantaties werden niet gedaan na het 70ste levensjaar... Waar men
nu gemiddeld vier uur dialyseert, was de
dialyseduur vroeger 14 uur achter elkaar.
In de jaren zeventig werd de peritoneale
dialyse (buikdialyse) uitgevonden, en ook
die behandeling is steeds verder ontwikkeld. Mogelijk dit jaar nog zal Paul, bijvoorbeeld tijdens een themamiddag, de
geschiedenis van de dialyse presenteren
als dat in het programma ingepast kan
worden.

De gehele geschiedenis van dr. Twiss
en de dialyse op Zuid is te lezen in
het boek ‘65 jaar dialyse op Zuid’, dat
gratis is af te halen op de dialyseafdeling van het Maasstad Ziekenhuis
op doordeweekse dagen. Het uitgeven van het boek is mede mogelijk
gemaakt door het dr. Twissfonds, het
Maasstad Ziekenhuis, de Nierstichting, firma’s en overige sponsoren.
Er zijn 1000 boeken gedrukt. Het is
beslist de moeite waard om dit boek
op te halen en te lezen en om een
kijkje te nemen in de expositie.

65 jaar dialyse werd op 14 maart 2019 feestelijk gevierd in het Maasstad Ziekenhuis.
v.l.n.r.: Iris Verberk: internist-nefroloog, A. Kempkes: nierpatiënt, Paul Gundlach: coauteur,
Herman Broers: auteur, Peter Langenbach: voorzitter raad van bestuur
(fotografie: Paul Douw van der Krap, ziekenhuisfotograaf, Maasstad Ziekenhuis).

Tijdlijn 65 jaar dialyse op Zuid
1919 Erik Ernst Twiss geboren op 28 maart
in Batavia (Nederlands-Indië).
1940-1945 Twiss studeert geneeskunde
aan achtereenvolgens de Rijksuniversiteit
Leiden, Universiteit van Amsterdam en de
nooduniversiteit Eindhoven.
1945 Eerste succesvolle behandeling ter
wereld door Willem Kolff op 11 september
van nierpatiënt met zelfgebouwde roterende trommelnier in stadsziekenhuis De
Engelenbergstichting in Kampen.

1984 Dr. Twiss neemt op 16 juni afscheid,
ontvangt ridderorde.
1992 Start stapsgewijze uitbreiding medische staf dialyse wegens groei aantal dialysepatiënten. Volledige renovatie dialyseafdeling wegens groei. Tijdelijk dialyse
in portocabins.
2005 Dialyseafdeling locatie Clara verhuist naar locatie Zuider.

1949 Sint Clarastichting opent ziekenhuis
aan de Oost-Varkenoordseweg in villa oogarts dr. Lashley. Dr. Twiss wordt tweede
internist bij dr. Kolff in Stadsziekenhuis
De Engelenbergstichting Kampen en doet
promotieonderzoek darmdialyse.

2011 Ingebruikname (17 mei) en officiële
opening van nieuwbouw Maasstad Ziekenhuis bij station Lombardijen. Dialyseafdeling verhuist van locatie Zuider naar
nieuwe gebouw en heet vanaf nu dialysecentrum.

1951 Dr. Twiss wordt eerste internist van
het nieuwe Sint Clara Ziekenhuis aan de
Oost-Varkenoordseweg, Rotterdam-Zuid.

2014 Dr. Erik Ernst Twiss overlijdt op 22
september, 95 jaar oud.

1953 Start acute dialysebehandelingen
door dr. Twiss op interne afdeling Sint
Clara Ziekenhuis, Rotterdam met zelfgebouwde kunstnier, (eerste nier) model
Alwall, i.s.m. Heineken-instrumentmaker
Marcel Somers.
1960 Honderdste dialysebehandeling door
dr. Twiss in Sint Clara Ziekenhuis.
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1969 Officiële opening nieuwe Sint Clara
Ziekenhuis op 24 april door prinses Margriet.

2018 Dialysecentrum Maasstad Ziekenhuis
bestaat 65 jaar.
2019 Opening expositie en presentatie jubileumbundel 65 jaar dialyse op Zuid op
14 maart.
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Autorijden
na dialyse?
Nierpatiënten die redelijk fit zijn en niet dialyseren kunnen over het algemeen prima autorijden. Maar welke regels
gelden er als nierproblemen verslechteren? Wat betekent dit
voor het behoud van je rijbewijs? En mag je bijvoorbeeld
autorijden, net nadat je hebt gedialyseerd?
Wisselwerkingredacteur Pedro Lantinga dook in deze materie om u alle antwoorden te kunnen geven.
Het algemene uitgangspunt van de wet is dat u als bestuurder
verantwoordelijk bent voor uw eigen veiligheid. En voor die van
anderen. Om te mogen rijden, moet u daarom volgens de wet ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat
om te rijden.
Heeft u bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of een beperking?
Of gebruikt u medicijnen die invloed hebben op hoe u rijdt? Dan
mag u niet altijd de weg op. De regels hieromtrent zijn opgenomen in de ‘Regeling eisen geschiktheid 2000’.
De afgelopen jaren zijn diverse aanvullingen aan die regeling
toegevoegd.
U kunt de regeling vinden onder: https://www.nefro.nl/richtlijnen, onder het kopje ‘Overige documenten’ vindt u de regeling
‘Rijgeschiktheid-van-personen-met-cns-en-nierfunctievervangende-behandeling, 2013’.
Het is bekend dat na hemodialyse uw bloeddruk kan dalen, waardoor u mogelijk onwel wordt of zelfs kunt wegvallen. Geen ideale
situatie om auto te rijden. De wetgever zegt niets over deze
specifieke situatie (behalve het algemene statement ‘geestelijk
en lichamelijk in staat om te rijden’).
In de praktijk blijkt het een zaak van de autoverzekeraars te
zijn. Na een ongeval beslist de verzekeraar of hij wel of niet uitkeert. Daartoe heeft elke verzekeraar een eigen beleid, als het
gaat om een ongeluk waarbij een dialysepatiënt betrokken is.
Een aantal maatschappijen, waaronder Centraal Beheer, stellen
dat u mag autorijden na toestemming van uw arts. Die toestemming moet dan opgenomen zijn in het Elektronisch Patiënten
Dossier, met een datum daarbij.
Omdat elke verzekeraar zijn eigen beleid heeft, is het belangrijk bij uw eigen verzekeraar te informeren hoe deze daarmee
omgaat.

Onderstaand gaan we door het beantwoorden van veelgestelde
vragen dieper in op deze materie.
1. Als ik rijles ga nemen, ben ik dan verplicht ergens te melden dat ik een nieraandoening heb?
Wanneer u een autorijbewijs (B-rijbewijs), eventueel met aanhanger (B-E rijbewijs), wilt gaan halen, moet u een zogenaamde
gezondheidsverklaring invullen: voor rijbewijzen zoals vrachtwagen- en busrijbewijs gelden andere regels. Aan de hand van de gezondheidsverklaring beoordeelt het CBR of er mogelijk medische
beperkingen zijn die uw rijgeschiktheid in de weg staan.
De gezondheidsverklaring bevat enkele vragen die voor nierpatiënten relevant zijn.
Vraag 5 luidt: Wordt of werd u behandeld voor inwendige ziekten
als suikerziekte, hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk, nierziekte of longziekte? Of heeft u een hart- of vaatoperatie ondergaan? Ook vraag 9 kan relevant zijn: Gebruikt u medicijnen die,
volgens de bijsluiter, de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals
slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressieve middelen,
antipsychotische middelen of opwekmiddelen? De gezondheidsverklaring vult u online in via https://cbr.nl/gezondheidsverklaring-kopen.pp. Het CBR brengt hiervoor kosten in rekening die u
na het invullen kunt betalen met iDeal.
Wanneer u een nierziekte heeft en vraag 5 met ‘ja’ heeft beantwoord, moet u naar een arts die beoordeelt of u veilig de weg op
kunt, bijvoorbeeld uw nefroloog.
2. Hoe bepaalt een arts of ik als nierpatiënt rijgeschikt ben?
De beoordeling van de geschiktheid van nierpatiënten of, zoals
het in de wet heet: chronische nierschade (CNS), is afhankelijk van
het stadium waarin de nierziekte zich bevindt. Daartoe worden
vijf klassen onderscheiden: CNS stadium I t/m V. Deze hangen
samen met een zogenaamde MDRD waarde: ml/min/1.73 m2. Deze
waarde is een maat voor de klaring ofwel de mate waarin de nieren
creatinine uit het bloed verwijderen.
Als nieren onvoldoende werken, komt de stof creatinine in het
bloed. Dit is een afvalstof uit de spieren. Hoe meer creatinine in
het bloed zit, hoe slechter de nieren filteren.
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klinieken voor
klinieken voor
nierzorg
nierzorg

Persoonlijke aandacht
Persoonlijke aandacht
Thuisgevoel
Thuisgevoel
Dichtbij
Dichtbij

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

Alle behandelvormen
Alle behandelvormen
Vakantiedialyse
Vakantiedialyse

Volg ons ook via
Volg ons ook via

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

a B. Braun company
a B. Braun company
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In de tabel ziet u de stadia van de CNS, de bijbehorende beschrijving en de MDRD-klaring.
CNS stadium Omschrijving

MDRD-klaring

I

Nierschade

90 en meer

II

Milde nierinsufficiëntie

60-89

III

Matige nierinsufficiëntie

30-59

IV

Ernstige nierinsufficiëntie

15-29

V

Nierfalen (dialyse)

<15

Patiënten in de stadia I, II of III (kunnen op basis van de aantekening van een keurend arts geschikt worden verklaard. Hetzelfde geldt voor mensen uit groep IV met een MDRD van meer
dan 19 ml/min/1.73 m2.
Bij mensen uit diezelfde groep IV (MDRD van 15-19 ml/min/1.73
m2 ) of CNS stadium V, met of zonder dialysebehandeling, is voor
de beoordeling van de rijgeschiktheid een apart rapport vereist
van de medisch specialist.
Anders/simpeler gezegd: Hebt u 20% nierfunctie of meer (ook
wel uitgedrukt als eGFR-waarde van 20 of hoger)? Dan kunt u
rijgeschikt worden verklaard op basis van de aantekening van
een keurend arts.
Hebt u 19% nierfunctie of minder (eGFR-waarde van 19 of lager)?
Dan hebt u voor de beoordeling van uw rijgeschiktheid een apart
rapport nodig van de medisch specialist.
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gelogen en had verzwegen dat haar epilepsie meespeelde bij het
veroorzaken van eerdere ongelukken: ‘De verdachte kende haar
beperkingen, maar negeerde die met minachting voor de veiligheid van anderen.’
5. Moet ik, wanneer mijn rijbewijs verloopt, opnieuw informatie over mijn nierproblemen melden?
Normaal is geen nieuwe gezondheidsverklaring nodig, maar bij
rijbewijzen met een looptijd van vijf jaar of korter wel. Dan moet
u opnieuw een Gezondheidsverklaring invullen. Op uw rijbewijs
staat de datum waarop deze niet meer geldig is. Ook krijgt u ongeveer vier maanden voor de verloopdatum een herinneringsbrief.
In die brief staat of het CBR uw rijgeschiktheid opnieuw beoordeelt wanneer u uw rijbewijs verlengt.
Bij een rijbewijs dat een, drie of vijf jaar geldig is, is dat altijd
het geval.
Bent u 75 jaar of ouder dan moet u bij elke verlenging van het
rijbewijs gekeurd worden.
Heeft u nog aanvullende vragen? Mail dan naar het Steun- en Adviespunt (STAP) van de NVN, stap@nvn.nl. Of bel naar:
035-693 77 99 (ma, wo, vr) of 06-12 72 51 41 (di en do).
Dit artikel is eerder verschenen in Wisselwerking van februari 2018,
het blad van de NVN, en we mochten het overnemen met toestemming van de redactie van Wisselwerking.

Die beoordeling van uw rijgeschiktheid kan tot wel vier maanden
duren. Vul dus ruim van te voren, voordat uw rijbewijs verloopt,
een Gezondheidsverklaring in.
3. Ik heb gehoord dat een rijbewijs voor nierpatiënten aan
een bepaalde geldigheidsduur is gebonden. Klopt dat?
De geldigheid van het rijbewijs is voor mensen met CNS stadium
I, II of III maximaal tien jaar. Voor patiënten met CNS stadium
IV is de geldigheid maximaal vijf jaar en voor degenen met CNS
stadium V maximaal drie jaar.
4. Ben ik verplicht tussentijds melding te doen van wijzigingen in mijn medische situatie?
Een tussentijdse melding is niet echt verplicht, maar wordt overgelaten aan het verantwoordelijkheidsgevoel van de rijbewijsbezitter. De Nationale Ombudsman heeft gesteld dat het voor
rijbewijsbezitters bij wie twijfel over de rijgeschiktheid is ontstaan, een morele plicht is zich te melden. Als u, bij stoornissen
die de rijgeschiktheid belemmeren, verder geen passende maatregelen neemt (zoals melding bij CBR of afzien van autorijden),
kan dat strafbaar zijn. Hier is jurisprudentie over.
Zo moest een vrouw onlangs voor twee jaar de cel in omdat zij
na een epileptische aanval met haar auto twee mensen dood
reed. Ook werd haar rijbewijs voor vijf jaar ingenomen. De rechtbank nam haar hoogst kwalijk dat zij over haar aandoening had
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ZORGELOOS OP VAKANTIE EN DIALYSEREN
Een telefoontje en uw vakantie en dialyse zijn geregeld!

+34 965 862 208
www.zorghotelspanje.nl
BENIDORM - SPANJE
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Verpleegkundige Silvia schreef een kinderboek:

‘Ik lag in een deuk om
mijn eigen verzinsels.’
Saaie nachtdiensten? Niet voor dialyseverpleegkundige Silvia. Zij gebruikte de
rustige uurtjes om een kinderboek te
schrijven: Art en Vennie in Dialyseland.
De illustraties maakte ze ook zelf. Zó
pakte ze dat allemaal aan.
Hoe kwam je op het idee voor dit boek?
‘Dat kwam door een vraag van een patiënte, mevrouw Van Geldorp. Zij vroeg:
“Bestaat er eigenlijk een kinderboek over
dialyse? Ik wil mijn kleinkinderen graag
uitleggen waarom ik elke week aan dat
gekke apparaat moet liggen.” Ik ben op
zoek gegaan maar vond niks.
Toen dacht ik: ik ga gewoon zelf een boek
maken voor kinderen van wie de ouders of
grootouders dialysepatiënt zijn. Niet wetende waar ik aan begon, ha ha.
Was het zo’n beproeving?
‘Soms wel, maar ik heb ook veel lol gehad.
Tijdens mijn nachtdiensten zat ik in Word
te knippen en plakken. De rode draad voor
het boek had ik in anderhalf uur opgeschreven. Maar de theorie van dialyse is
erg ingewikkeld. Daar komt veel scheikunde bij kijken. De grote uitdaging was
om die informatie héél eenvoudig over te
brengen.’
Hoe heb je dat aangepakt?
‘Ik heb twee poppetjes bedacht: Art en
Vennie. Dat zijn bloeddruppeltjes. Bloed
staat nooit stil. Daarom rennen Art en Vennie door de bloedbaan met gymschoentjes
aan en een zweetbandje om. Ik heb in een
deuk gelegen toen ik dat verzon. Art en
Vennie maken van alles mee. Via hun belevenissen leg ik uit hoe gezonde nieren
werken, wat er gebeurt als ze ziek worden
en wat dialyse is.’
Hebben er mensen met je meegedacht?
‘Jazeker. Toen het boek klaar was, hebben
verschillende mensen hun feedback gegeven: mevrouw Van Geldorp, mijn zoon,

twee nefrologen uit mijn ziekenhuis en
hun kinderen, en twee pedagogen uit de
familie. Met hun opmerkingen heb ik de
tekst nóg duidelijker gemaakt. Ik had bijvoorbeeld geschreven dat een nier op een
boon lijkt. Dat werd een bruine boon. Er
bestaan immers ook sperziebonen.’

deel twee over niertransplantatie. Ik zie
het al helemaal voor me: Art en Vennie die
met een verrekijkertje op zoek gaan naar
een nieuwe nier. Maar ik ben terughoudend, want ik hoor op de werkvloer. Mijn
doel was mevrouw Van Geldorp te helpen
en dat is gelukt.’

Heb je tips voor collega’s in de zorg die
ook een boek willen schrijven?
‘Voor je begint, moet je goed bedenken
wat je precies wilt vertellen en aan wie.
Elk woord en elke zin moet bij die doelgroep passen. Bedenk ook of het een liggend of staand boek wordt. Ik wilde een
voorleesboek maken en daarom heb ik het
liggend gemaakt. Dat is makkelijker met
een kind op schoot. Verder kun je de communicatieafdeling van je ziekenhuis vragen om jouw boek te helpen promoten.’

‘Art en Vennie in Dialyseland’
van Silvia van Vonderen
kost 2 14,95.
ISBN: 9789492597175.
Dit interview is afkomstig van en
wordt geplaatst met toestemming van
www.floorzorgt.nl.

En nu? Op naar je volgende boek?
‘Ik heb al een paar verzoeken gekregen.
Mijn ziekenhuis wil bijvoorbeeld wel een
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Onze vereniging en uw privacy
In deze uitgave van Levenslijn vertellen
we u in dit artikel hoe onze vereniging
omgaat met uw persoonsgegevens.
Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond” (NPVR)
vindt privacy erg belangrijk. Het is de verantwoordelijkheid van onze vereniging om
uw privacy te beschermen, en dit streven
is van toepassing op alle diensten en activiteiten binnen de vereniging.
Als vereniging verwerken wij nu eenmaal
mogelijk privacygevoelige informatie, ook
wel persoonsgegevens genoemd, van u.
Ook NPVR heeft sinds 25 mei 2018 te maken met de gevolgen van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG),
waardoor in de hele Europese Unie (EU)
dezelfde privacywetgeving geldt.
Om welke rechten gaat het?
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een grondrecht. Dit recht is geregeld in diverse internationale wetten/
verdragen, waarbij voor Nederland geldt
dat er twee wetten zijn voor de bescherming van persoonsgegevens, de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG)
en de Uitvoeringswet (UAVG).
Door deze nieuwe wet- en regelgeving
krijgen mensen meer en sterkere privacyrechten, en tevens gelden voor organisaties meer verplichtingen om zorgvuldig
met persoonsgegevens om te gaan.
Zo heeft iedereen het recht om de persoonsgegevens in te zien die een organisatie van hem heeft. Die rechten zijn
onlangs uitgebreid met het recht op dataportabiliteit (het recht om je gegevens
mee te nemen) en het recht op vergetelheid (het recht dat organisaties je persoonsgegevens moeten wissen als je erom
vraagt). De regels voor toestemming zijn
ook verscherpt: als je toestemming moet
geven voor het gebruik van jouw gegevens, mag je die bijvoorbeeld niet meer
ongemerkt geven. En je moet je toestemming ook weer makkelijk kunnen intrekken.
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Wat zijn persoonsgegevens?
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over
een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat,
ofwel naar deze persoon te herleiden is.
Gegevens van overleden personen of van
organisaties zijn geen persoonsgegevens
volgens de AVG.
Voorbeelden van persoonsgegevens zijn
bijvoorbeeld voor de hand liggende gegevens zoals iemands naam, adres en
woonplaats. Maar ook telefoonnummers
en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als
iemands ras, godsdienst of gezondheid
worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra
beschermd.

verhuurd aan deren. Uw gegevens worden
pas na uw toestemming met anderen gedeeld.
Uw persoonsgegevens kunnen mogelijk
gebruikt worden voor de volgende doeleinden:
- Ten behoeve van communicatie: Voorletters, achternaam, adres, postcode
en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer;
- Ten behoeve van identificatie, en voor
het geval iemand dezelfde voorletter(s)
en achternaam heeft: Uw geboortedatum;
- Ten behoeve van doelgroepgerichte
voorlichting en het verkrijgen van
subsidie van o.m. de Nierstichting:
Gegevens als uw dialysevorm, wel/niet
getransplanteerd, donorschap;
- Ten behoeve van automatische incasso:
Uw bankrekeningnummer.

Hoe gaat NPVR met uw gegevens om?
Onze vereniging verwerkt uw gegevens op
basis van het feit dat er een aantal wettelijke grondslagen zijn op basis waarvan
wij uw gegevens mogen administreren.
Die grondslagen luiden als volgt:

Bestaande leden gaan wij niet expliciet
om toestemming vragen, omdat wij er
vanuit gaan dat elk lid zich bij de aanmelding heeft gerealiseerd dat de gegevens die de vereniging van hem of haar
gevraagd heeft, noodzakelijk zijn voor om
een werkbare administratie te hebben.

• Toestemming van de betrokken persoon.
• De gegevensverwerking is noodzakelijk
voor de uitvoering van een overeenkomst.
• De gegevensverwerking is noodzakelijk
voor het nakomen van een wettelijke
verplichting.
• De gegevensverwerking is noodzakelijk
ter bescherming van de vitale belangen.
• De gegevensverwerking is noodzakelijk
voor de vervulling van een taak van
algemeen belang of uitoefening van
openbaar gezag.
• De gegevensverwerking is noodzakelijk
voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.
Als gevolg van de inwerkingtreding van
deze verordening is ook NPVR verplicht
om op de juiste wijze zorgvuldig met uw
persoonlijke gegevens om te gaan.
Uw gegevens worden uitsluitend intern
gebruikt en niet weggegeven, verkocht of

Beveiliging door NPVR
NPVR heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
genomen om uw gegevens veilig te bewaren en te beschermen tegen ongeoorloofd
gebruik. Ondanks al deze maatregelen kan
NPVR geen 100% veiligheid garanderen,
mede omdat de vereniging niet alle factoren in de hand heeft die op deze veiligheid van invloed zijn.
Door kennisname en acceptatie van de
privacyverklaring (zie daarvoor de website) aanvaardt u dat risico.
De NPVR wijst u er tenslotte op dat zij niet
verantwoordelijk is voor het privacybeleid
van andere bronnen, zoals websites e.d.
die vermeld worden op haar website en/of
in het blad Levenslijn.
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HERHAALDE OPROEP!
Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”
uw actieve vereniging voor en door nierpatiënten

Onze vereniging zou dolgraag in contact

helpen, omdat we ‘handjes’ tekort komen.

Waarom zoeken wij redacteuren?
Wel, dat is heel simpel: Van de vier redacteuren zijn er twee nierpatiënt, waardoor deze mensen extra kwetsbaar zijn en waardoor ze
niet altijd die stukken kunnen schrijven die ze in gedachten hadden. Eén ziekenhuisopname van een paar dagen, en je bent zo weer
een paar weken achterop met je agenda, u herkent dat ongetwijfeld als u ook nierpatiënt bent. En ook als partner van een nierpatiënt
heb je niet altijd de mogelijkheid om de dingen te doen die je je voorgenomen had om te doen...
Vandaar dus onze oproep (inmiddels is het toch wel een noodoproep geworden!) aan u allen om u aan te melden als redacteur. U hoeft
absoluut geen journalist te zijn (geweest), geen bovengemiddeld taalgevoel te hebben, geen afgestudeerd Neerlandicus te zijn etc.
etc. Nee, u hoeft het alleen maar leuk te vinden om af en toe iemand te interviewen of een stukje te schrijven over een onderwerp
dat u of (andere) nierpatiënten bezighoudt.
U krijgt alle nodige hulp van de andere redacteuren om het ‘vak’ onder de knie te krijgen.
Ook als u als lezer een mooi verhaal heeft over uzelf, over een vakantie die prachtig of juist rampzalig was, over uw ziekte en/of over
het omgaan daarmee: bel ons, mail ons, en we komen langs om uw verhaal te noteren als u zelf geen kans ziet om het op te schrijven!
Hopelijk loopt de redactionele mailbox over van uw verhalen, gedichten, opmerkingen etc.!

Wat verwachten wij van u:
• Dat u op vrijwillige basis in een enthousiast team van redactieleden een bijdrage wilt leveren aan de inhoud van ons blad
Levenslijn;
• Dat u bereid bent om alleen of met een andere redacteur een interview te houden met o.a. nierpatiënten, verpleegkundigen,
artsen e.d., of dat u op verzoek of op eigen initiatief schrijft over ontwikkelingen in de nierwereld. Maar ook als u een mooi
gedicht kent of er zelf een geschreven heeft kan dat een mooie bijdrage aan ons blad zijn;
• Dat u eventueel als contactpersoon wilt fungeren voor één van de ziekenhuizen in de regio Rijnmond;
• Dat u de redactievergaderingen zoveel mogelijk bijwoont, die viermaal per jaar gehouden worden;
• Dat u zich positief inzet voor onze vereniging, maar waarbij wel geldt dat u voor de werkzaamheden niet betaald wordt.
Alle gemaakte onkosten echter, zoals reiskosten, worden vergoed.

Komt u onze redactie versterken?
Voor informatie kunt u contact opnemen met onze eindredacteur, Jan Zoutendijk.
telefoon 0186-69 22 04, of per e-mail: j.zoutendijk@filternet.nl
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Transplantatie met
warm doorgespoelde
nier succesvol
Door Merel Dercksen
Het Erasmus MC meldt voor het eerst
in Nederland een geslaagde niertransplantatie te hebben uitgevoerd waarbij
de nier behandeld is met warme
perfusie. Nieren die op deze manier
doorgespoeld worden in de tijd tussen
uitname en de operatie van de ontvanger, knappen daarvan op.
Traditioneel worden te transplanteren
nieren op ijs bewaard na de uitname.
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Maar bij het opwarmen en weer van bloed
voorzien, ontstaat schade. Een oplossing die al wat langer in gebruik is, is
de nieren aan te sluiten op een pomp,
waarbij de nier doorgespoeld wordt met
een bewaarvloeistof die de noodzakelijke stoffen bevat om de cellen van het
orgaan in een zo goed mogelijke conditie
te houden. In eerste instantie gebeurde
deze perfusie bij lage temperatuur, dat is
in Nederland nu de standaardprocedure.
Niet zo gek, als je je realiseert dat
afbraakprocessen sneller gaan bij hogere
temperatuur en dat koelen in het algemeen een goede manier is om houdbaarheid te verlengen: denk aan de koelkast
en de vriezer. Maar hiermee is het
probleem van schade die ontstaat door

het opwarmen bij de transplantatie nog niet verholpen.
Daarom wordt er sinds enkele
jaren onderzoek gedaan naar
warme perfusie. Dit is een situatie waarin de omstandigheden
in het lichaam zoveel mogelijk
worden nagebootst.
Uit deze onderzoeken komt tot
nu toe een positief effect naar
voren. Het Erasmus MC is een studie gestart waarin tien patiënten
een nier van een overleden donor
krijgen die op deze manier behandeld is. Zij richten zich daarin
op patiënten die een nier krijgen
in het kader van het 'old for old'
programma: nieren van oudere
donoren worden hierbij toegewezen
aan oudere ontvangers. Gemiddeld
zijn deze nieren van iets mindere kwaliteit. Ze zijn wel degelijk
geschikt voor transplantatie, maar
doen er bijvoorbeeld wat langer over
om op gang te komen. De onderzoekers hopen dat de warme perfusie
ervoor zorgt dat deze opstarttijd
afneemt.

Het Erasmus MC heeft de eerste van
de tien transplantaties uitgevoerd
en meldt nu dat de operatie geslaagd
is. Deze patiënt hoefde niet meer
te dialyseren, wat helaas bij oudere
nieren nog wel eens nodig is tot de
nier op zijn volle sterkte functioneert.
Binnen Nederland is deze patiënt voor
zover bekend de eerste die een 'warme'
postmortale nier heeft ontvangen.
Het UMC Groningen doet ook veel onderzoek naar perfusie, maar heeft de
warme variant bij nieren nog niet
op mensen toegepast, alleen
bij varkens. Het zit hier wel
in de planning om de
techniek ook bij mensen toe te passen.
Bron: Erasmus MC /
NierNieuws.nl
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ook geldt voor hemodialysepatiënten en ties per dag, hoe lager het risico op hartte eten totdat mijn kaliumspiegel weer
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wat genormaliseerd was.
perkaliëmie.
Vandaar dus het advies aan hemodialyOm categorisch te adviseren dat iedere
Uit hun onderzoek blijkt dat dat het ge- hemodialysepatiënt vier porties groente
sepatiënten om zuinig aan te doen met
val is. Voor het onderzoek werden de ge- en fruit per dag moet eten, is nog wat te
groente en fruit. Voor gezonde personen
gevens bekeken van iets meer dan 8000 vroeg. Uit het onderzoek blijkt echter wel
geldt echter dat voldoende groente
hemodialysepatiënten waarvoor dieetge- dat de voordelen van het eten van volen fruit het risico op hart- en
gevens beschikbaar waren.
vaatziekten, diabetes en
doende groente en fruit voor hemodialyDe gegevens besloegen bijna drie jaar. De sepatiënten best kunnen opwegen tegen
darmkanker verlaagt. Daarpatiënten aten gemiddeld ongeveer acht het risico op hyperkaliëmie.
om zitten twee porties
porties groente en fruit per week (een
fruit en 250g groente
portie staat ongeveer gelijk aan 100g). Bron: Clinical Journal of the ASN / Nierper dag in de Schijf
Slechts 4% van de deelnemers haalde de Nieuws.nl
van Vijf. De onderaanbevolen hoeveelheid van vier porties
zoekers
vroegen
per dag. Uiteindelijk bleek: hoe meer porzich of dit verband

Meer fruit zorgt
voor minder hartproblemen bij
dialysepatiënten
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Albert Schweitzer ziekenhuis
Postbus 444, 3300 AK Dordrecht, www.asz.nl

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

• Bezoekadres
Albert Schweitzerplaats 25,
3318 AT Dordrecht
Dialyseafdeling
Afdelingssecretaresse

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

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

Medisch Maatschappelijk Werk
Liduine Schönau
		
Peter Menor
		

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

Medisch Maatschappelijk Werk
Anja van Giels
Sonja Faber

tel.: 078-6542746, a.giels@asz.nl
tel.: 078-6523742, s.faber@asz.nl

Diëtetiek
Astrid Wils (DW)
Ageeth Bos (DW)

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

Diëtetiek
Mevr. E. Scheltema
Mevr. M. Renzen

Geestelijke Verzorging
Martie Ottens

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

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

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

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

• Bezoekadres Erasmus MC - Sophia
Dr. Molewaterplein 60,
3015 GJ Rotterdam
tel.: 010-7040704
Transplantatiecoördinatoren
Mw. W. van der Bent
Mw. I. de Koning - Beekmans
Mw. C. van der Linden
Mw. S. Middel - de Sterke
Mw. D.M. Stad - van Dooren
Mw. L. Wiekamp - Thomassen
Altruïstische nierdonatie en
landelijke cross-over coördinator
		
Medisch Maatschappelijk Werk
Mevr. Anyda van Rijn
		
Dhr. N. Tronchet
Dhr. A. da Silva
		
		
Diëtetiek (centrumlocatie)
Anneke van Egmond
Gerdien van Doorn
Wesley Visser

tel.: 010-7035468 of 010-7032198

tel.: 010-7033451 en 06-51762755
Mw. M. de Klerk, marry.deklerk@erasmusmc.nl
tel.: 010-7035163, a.vanrijn@erasmusmc.nl
op maandag afwezig
op donderdag afwezig
(dialyse en nefrologie) tel: 010-7034441
a.dasilva@erasmusmc.nl
op woensdag afwezig
tel.: 010-7033055, dietetiek@erasmusmc.nl
tel.: 010-7033055, dietetiek@erasmusmc.nl
tel.: 010-7033055, dietetiek@erasmusmc.nl

Geestelijke Verzorging		tel.: 010-7034616

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

Coördinator Voorbereiding Niertransplantatie
Daènne Scheuter
tel.: 010-2913150, scheuterd@maasstadziekenhuis.nl
Diëtetiek
Wilma Nugteren
Agnes Quak
Mariëlle v.d Velde
Jolein den Boer
Geestelijke Verzorging
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Vlietlandplein 2,
3118 JH Schiedam
Dialyseafdeling

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

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

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

Geestelijke Verzorging
Dhr. J.J.P. de Lange

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

Diëtetiek
Mw. L. Fournier
Mw. R. Viervant

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

Gildenweg 159,
4204 GG Gorinchem

Maasstad Ziekenhuis
Postbus 9100, 3007 AC Rotterdam, www.maasstadziekenhuis.nl

Medisch Maatschappelijk Werk
Ton van Kooy
Dianne van Dongen
Ellen Versluijs
Tahnee van der Marel

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

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

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

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

tel.: 010-4616547
tel.: 010-4616547

tel.: 010-2912401, nugterenw@maasstadziekenhuis.nl
tel.: 010-2911519, quaka@maasstadziekenhuis.nl
tel.: 010-2913032, veldem@maasstadziekenhuis.nl
tel: 010-2913274, boera2@maasstadziekenhuis.nl
tel.: 010-2913366, tel.: 010-2913034,
tel.: 010-2913166, tel.: 010-2911225,
tel.: 010-2911223

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 vakantiemogelijkheden
www.nierstichting.nl zoek onder vakantie
NPVR Vakantie
info@npvr.nl
Dialysecentrum Cape Helius
www.maasstadziekenhuis.nl zoek op vakantiedialyse
Overzicht bungalowparken in
combinatie met dialyse
www.bungalowparkoverzicht.nl zoek op nierdialyse
Vakantie en dialysemogelijkheden www.vakantiedialyse.eu
Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”
Informatie via www.npvr.nl of info@npvr.nl
Nierpatiënten van de onderstaande ziekenhuizen c.q. kliniek
kunnen zich bij ons aansluiten:
Albert Schweitzer ziekenhuis - Dordrecht
Erasmus Medisch Centrum - Rotterdam
Erasmus Medisch Centrum - locatie Sophia
Maasstad Ziekenhuis - Rotterdam
Franciscus Gasthuis - Rotterdam
Franciscus Vlietland Ziekenhuis - Schiedam
Elyse Kliniek - Gorinchem
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VOOR OPMERKINGEN OF VRAGEN: INFO@NPVR.NL

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

Gezinslidmaatschap H 45,00

Hemodialyse (HD)
Transplantatie

Donateur (voor minimaal H 10,00)

Peritoneaal Dialyse (PD) (CAPD/CCPD)
Donor
Thuishemodialyse

Algemeen

Centrum/ziekenhuis waar u behandeld wordt |
Naam |												

Dhr / Mevr / Fam

Straat |
Postcode |
Woonplaats |
Telefoon |
Geboortedatum |					

Geboortedatum partner bij gezinslidmaatschap |

E-mailadres |
Bij een gezinslidmaatschap ontvangt men de verenigingsbladen Levenslijn en Wisselwerking.
Opsturen naar:
Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”, p/a Gorsstraat 143, 3201 DB Spijkenisse of per e-mail naar: ledenadministratie@npvr.nl
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