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maar één verpleegkundige op vier patiën-

ten komt de laatste tijd ook vaker voor. 

En als er nog anders gewerkt wordt en u 

ervaart dit als een probleem, horen wij dit 

graag. Klachten kunnen natuurlijk ook al-

tijd anoniem gebeuren, dan wel graag het 

ziekenhuis of instantie vermelden en waar 

de klacht over gaat. 

Ik schrijf deze bijdrage in juli, dus de zo-

mervakanties zijn begonnen of zijn alweer 

bijna voorbij als dit blad op de mat valt.

Een andere zomer qua weer dan vorig jaar, 

minder warm, minder zon. Voor de één is 

dit fijn, de ander vindt de warmte weer 

erg lekker. Sommigen van u gaan op va-

kantie, anderen blijven thuis omdat het 

thuis ook fijn kan zijn of omdat iemand 

genoodzaakt is om thuis te blijven.

Voor mij is vakantie niet per se weggaan, 

dus op vakantie gaan. Even vrij zijn, geen 

wekker die afgaat, weinig tot geen ver-

plichtingen. Genieten van mijn familie, 

vrienden en omgeving is voor mij al va-

kantie. Daagjes weg vind ik ook heerlijk. 

Nederland zelf is ook heel mooi. 

Mijn vakanties waarbij ik echt wegga, 

staan vooral in het teken van de dialyse-

reizen die ik organiseer vanuit de NPVR of 

de vakanties van de Nierstichting en de 

bootreis van de Zonnebloem in september.

Dit zijn bezige vakanties, maar ik haal er 

zoveel energie uit. Het zijn echte ‘goed 

gevoel’ vakanties, zeg ik altijd, die ik niet 

zou willen missen!

Meestal heb ik na deze reizen wel een paar 

dagen ‘rust’ nodig om bij te komen, maar 

dat heb ik er zeker voor over.

Als dialyseverpleegkundige, werkzaam in 

verschillende ziekenhuizen en/of in de 

thuissituatie, hemodialyse thuis, waar ik 

ook werk, praat ik geregeld over de va-

kanties. De ervaringen van de dialysepa-

tiënten vind ik altijd erg interessant en ik 

ben dan ook altijd erg benieuwd naar de 

vakantie verhalen.

Dit keer aan mij de eer om een stukje te 
schrijven als bestuurslid van de NPVR.
Ik ben nu ongeveer al weer twee jaar 
bestuurslid van onze vereniging en ik 
doe dit met veel plezier. 
Gelukkig is het bestuur weer op orde en 
hebben we de meeste taken goed kun-
nen verdelen. 

Mijn taak in het bestuur is voornamelijk 

het bijwonen van de bestuursvergaderin-

gen, en ik woon ook de vergaderingen van 

de verschillende patiëntenraden in het 

Erasmus MC en het Maasstad Ziekenhuis 

bij. Ik organiseer de vakanties vanuit de 

NPVR en ga mee met deze groepsreizen. 

Verder houd ik me bezig met overige taken 

die vanuit bestuursvergaderingen door 

mij geregeld kunnen worden. 

Op het moment hebben we een heel fijn 

bestuur en werken we goed samen. 

De vacatures voor een nieuwe voorzitter 

en o.a. redactieleden blijven bestaan, u 

kunt altijd een vergadering bijwonen om 

te kijken of deelname in het bestuur wat 

voor u is. Ook is het wellicht mogelijk om 

één onderdeel op u te nemen, bijvoor-

beeld ledenbezoek bij mensen thuis of be-

geleiding bij een ziekenhuisbezoek. 

Ook wil ik u er op attenderen en u er be-

wust van maken dat de NPVR er is voor de 

patiënt. Wij willen opkomen voor u als pa-

tiënt. Mocht u dus klachten hebben over 

bijvoorbeeld zaken op de dialyseafdeling, 

taxi’s, maatschappelijke zaken of over iets 

anders, dan horen wij dat graag en hope-

lijk kunnen we hier dan wat aan doen. Als 

wij geen klachten horen vanuit de pati-

ent, kunnen wij als patiëntenvereniging 

meestal niets ondernemen.

Al langere tijd zijn er aardig wat perso-

neelstekorten op de verschillende dialyse-

afdelingen. Ervaart u hier hinder van, dan 

horen wij dit ook graag. De meeste dia-

lyseafdelingen houden de regel aan van 

één verpleegkundige op drie patiënten, 

Van de bestuurstafel
De reizen van de mensen gaan van Neder-

land tot in Thailand en zelfs de Filipijnen 

(Manilla).

Ik ben ook altijd benieuwd naar de foto’s 

en dan vooral van de dialysecentra aldaar. 

Mede door hun ervaringen kan ik andere 

patiënten weer informeren en eventueel 

begeleiden.

Hierdoor, en door mijn contacten vanwege 

de dialysebeurzen, ben ik ook van plan om 

een groepsreis naar Suriname te organi-

seren. Bij genoeg animo in november van 

dit jaar, anders in 2020. Patiënten kun-

nen ook heel goed alleen naar Suriname, 

maar wellicht is het voor sommigen fijner 

om onder begeleiding van een dialysever-

pleegkundige en in een groep op vakantie 

te gaan. De reisduur wordt dan 14 dagen. 

Wilt u hier meer informatie over dan kunt 

u contact opnemen met mij, onderaan dit 

stuk staan mijn contactgegevens.

In mei 2020 staat uiteraard ook weer de 

NPVR groepsreis naar Benidorm gepland. 

De datum is al bekend, 12 t/m 21 mei.

Angelique de Snaijer

andesnaijer@live.nl, 

telefoon 06-5181 5403.

De kopij voor het volgende nummer van Levenslijn dient 
uiterlijk 12 oktober 2019 bij de redactie te zijn ingeleverd.
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Wanneer het niet gaat
Zoals het moet gaan
Kijk dan in de spiegel

Gewoon jezelf even aan
Kijk in de mooie ogen
Die stil naar je staren
En die alle geheimen
Van je hart bewaren

Zeg zacht tegen jezelf
Ook ik mag er zijn
En deze momenten

Krijgen mij niet klein
Heb geloof in jezelf

Ook als het minder gaat
Want dan zie je pas

Hoe sterk je in het leven staat

*Wishes for You* -Anette-
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Redactiepraat
Ik schrijf dit stukje in augustus, en het is 

nog maar kortgeleden dat we in ons lage 

landje bij de zee een hittegolf hadden die 

alle warmterecords tot nu toe deed sneu-

velen.

Zeker nierpatiënten, en met hen alle ove-

rige groepen kwetsbare mensen, hadden 

de grootste moeite om te blijven functi-

oneren, en we zijn al gewaarschuwd door 

deskundigen dat we dit soort extreem 

weer de komende jaren steeds vaker zul-

len meemaken... Laten we hopen dat deze 

weerprofeten er (het liefst erg ver) naast 

zitten, want het viel voor velen niet mee.

Maar ook uw redactieleden hadden bij 

het tot stand komen van deze editie van 

Levenslijn behoorlijk last van de warmte. 

Een aantal artikelen is zelfs verdampt, zo 

heet was het op de redactie, en vandaar 

dat het blad een wat geringere dikte heeft 

dan anders…..Hopelijk gaat u met z’n al-

len ons bestoken met een stortvloed aan 

leuke, mooie, ontroerende, gezellige, in-

teressante en waardevolle bijdragen, zo-

dat het eindejaarsnummer van Levenslijn 

wat meer vlees op de botten heeft.

Niet alleen van de warmte hadden we last, 

maar ook van de Wet van Murphy. Welke 

wet? Die van Murphy! Kent u die niet? Ik 

weet zeker dat velen van u zeer regelma-

tig te maken hebben met deze wet, al we-

ten ze misschien van het hele bestaan van 

die wet niet af.

Een echte wet is het ook niet, alleen lijkt 

datgene waar de wet betrekking op heeft, 

iets wetmatigs te hebben, dus iets wat 

zich regelmatig voordoet.

De Wet van Murphy komt aan z’n naam 

doordat E.A. Murphy, een ruimtevaartin-

genieur, ontdekt had dat als er meerdere 

manieren zijn om iets te doen, en een van 

die manieren eindigt rampzalig, dan zal 

iemand het op die manier doen.

Erg vrij vertaald zou ik de inhoud van de 

wet willen omschrijven als: wat te on-

waarschijnlijk is om te gebeuren, gebeurt 

toch. Of: Alles wat er fout kán gaan, gáát 

ook gegarandeerd fout.

Uiteraard zijn er vele voorbeelden van te 

vinden waaruit blijkt dat de wet best vaak 

opgaat.

Ik heb een paar voorbeelden voor u be-

dacht, opgezocht of zelf meegemaakt:

 - Een op maat geknipt touwtje blijkt 

toch te kort te zijn. In de bouw kent 

men een variant daarop: Gelijk is on-

gelijk, oftewel; als je denkt dat twee 

latten gelijk van lengte zijn, zit er toch 

verschil in.

 - Als je een boterham staat te smeren in 

de keuken, en de boterham valt op de 

grond, dan valt de boterham uitgere-

kend op die kant waarop een lekkere 

dikke laag boter gesmeerd is.

 - U staat in een supermarkt in de rij voor 

de kassa. De rij naast u wordt snel klei-

ner, dus u denkt slim te zijn en u gaat 

in die ‘snelle’ rij staan. Wat blijkt: moet 

de kassarol vervangen worden, waar-

door u alsnog langer moet wachten dan 

wanneer u in uw oorspronkelijke rij was 

blijven staan.

 - Zelf meegemaakt: ik zat eens in de 

trein van Rotterdam naar Vlaardin-

gen. Ik zie de conducteur naderbij ko-

men, maar realiseer me ineens dat ik 

vergeten ben (echt waar, ik ben geen 

zwartrijder!) een kaartje te kopen. De 

conducteur komt steeds dichterbij, 

maar gelukkig rijden we station Schie-

dam binnen. Mijn plan is om daar uit 

te stappen om er alsnog een kaartje te 

kopen. Als ik de trein verlaat, staat de 

conducteur inmiddels bij de deur en 

hij groet me vriendelijk als ik uit-

stap. Ik loop op mijn gemak naar 

de stationshal, koop een kaartje 

en slenter weer naar het perron.  

Tot mijn stomme verbazing 

staat daar ‘mijn’ trein nog, 

dus ik stap in en blijf op het 

balkon staan omdat ik er 

toch al weer snel uit moet. 

De conducteur staat nog 

even buiten, fluit, stapt 

in en de deuren gaan 

dicht, de trein rijdt 

weer verder. De con-

ducteur gaat verder 

met kaartjes con-

troleren op het punt 

waar hij gebleven is, 

komt als eerste bij mij 

en zegt: Goedemiddag, en con-

troleert de kaartjes van alle anderen 

op het balkon, maar niet dat van mij...

 - Een klusje waarvan je denkt: dat fix ik 

even, duurt altijd veel langer dan ge-

dacht.

 - Hoe mooier de kleding die je aanhebt, 

hoe groter de kans dat je er een perma-

nente vlek op maakt.

Enfin, ik stop er maar mee, u heeft vast 

door hoe de wet werkt. Heeft u zelf voor-

beelden: stuur ze op, we plaatsen ze graag!

En na deze ietwat ludieke inleiding: ik 

wens u veel leesplezier, er staat weer voor 

elk wat wils in deze editie van Levenslijn. 

Voor u dit blad ontvangt, zal het wel sep-

tember zijn, dus ik wens u een rustige 

herfst toe, met hopelijk nog wat mooi na-

zomerweer, alsmede alle goeds, in welke 

situatie u zich ook bevindt.

Jan Zoutendijk

Eindredacteur

2 november
Themamiddag

16 september
Nierdialoog MSZ 

(leefstijl en mantelzorg)

28 oktober
Nierdialoog MSZ 

(dialysevormen)

Noteer alvast in uw agenda:

14 september
Patiëntenuitje



6

Levenslijn · 19e jaargang · september 2019

Zowel een gezonde voeding als de juiste 
aanvoer van eiwit is een steeds terug-
kerend thema voor iedere nierpatiënt 
die te maken heeft met een behoorlijke 
nierinsufficiëntie c.q. die moet dialyse-
ren. In het bijzonder voor oudere pati-
enten geldt dat ondervoeding gevaarlijk 
kan zijn. 

Met een aangepaste voeding die gebaseerd 

is op de nieuwste inzichten op het gebied 

van medisch verantwoorde voeding, wil 

men bij nierpatiënten bereiken dat hun 

nierfunctie niet verder verslechtert, dat 

het risico op hart- en vaatziekten daalt, 

dat acute complicaties voorkomen worden 

en dat er sprake blijft van een goede voe-

dingstoestand. 

Aanbevelingen op het gebied van voeding 

die van toepassing zijn voor nierpatiën-

ten moeten dan ook rekening houden met 

het stadium waarin de ziekte verkeert, 

evenals met gelijktijdig aanwezige ziek-

ten zoals diabetes en met gevolgen van de 

nierziekte, dus bijvoorbeeld een te hoog 

fosfaatgehalte.

Heeft men als patiënt eenmaal begrepen 

dat water, kalium en fosfaat ook aan het 

lichaam onttrokken worden als er, als ge-

volg van een te geringe inname van eiwit 

en calorieën, niet alleen vet, maar ook 

spiermassa afgebouwd wordt, dan is de 

eerste horde genomen.

Dan wordt duidelijk dat een beperking van 

het gebruik van kalium- en/of fosfaathou-

dende voedingsmiddelen op grond van 

verhoogde bloedwaarden niet tot het ge-

wenste doel zal leiden als het lichaam in 

de ‘spaarstand’ staat.  

Ondervoeding, een groot probleem bij 
het ouder worden
Een van de grootste uitdagingen bij de be-

handeling van oudere chronische nierpati-

enten is het optreden van ondervoeding. 

Dat wordt ook wel Protein-Energy-Wasting 

(PEW) genoemd, Deze onderscheidt zich 

van andere vormen van ondervoeding die 

gebaseerd is op een tekort aan eiwit- en/

of energie.

Het PEW blijkt uit een  gestegen, zoge-

naamd eiwitkatabolisme (afbraak van ei-

witten). Gelijktijdig wordt de opname van 

anabole, dus lichaamsopbouwende stof-

fen verhinderd.

Het katabolisme gaat ook gepaard met 

verminderde eiwit- en energiereserves.

Er zijn vele factoren die aan PEW bijdra-

gen.

- Een grote rol spelen een ontoereiken-

de spontane eiwit- en energietoevoer

- Een anorectisch effect (gebrek aan 

eetlust), veroorzaakt door giftige 

stoffen in de urine

- Een gestegen katabolisme (weefselaf-

braak)

- Een chronische ontsteking.

Dit alles leidt tot een afname van het ge-

wicht, maar PEW is ook zichtbaar als men 

kijkt naar parameters als albumine, cho-

lesterol en fosfaat.

Het antwoord dat een nierpatiënt geeft 

op de eenvoudige vraag naar zijn eetlust 

kan al wijzen op ondervoeding.

Patiënten die op de vraag ‘hoe was uw 

eetlust de afgelopen week’ antwoorden 

dat die slecht of zeer slecht was, hebben 

doorgaans een duidelijk verlaagde eiwit- 

en energie inname, zijn vaker en langer 

ziek, en PD-patiënten hebben daarnaast 

zelfs nog een verhoogd overlijdensrisico.

Specifieke voedingsprotocollen kunnen 
helpen 
Om een specifieke voedingstherapie te 

kunnen toepassen is een analyse van de 

aanvoer van eiwit en calorieën noodzake-

lijk, dit aan de hand van voedingsproto-

collen.

Dergelijke analyses moeten over minstens 

drie dagen plus een dialysedag bepaald 

worden en door ervaren personeel, met 

behulp van een computerprogramma, be-

oordeeld worden.

Vervolgens kunnen conclusies worden 

getrokken uit de inname van eiwit, ca-

lorieën, vetten, koolhydraten, kalium en 

fosfaat.

Deze voedingsprotocollen kunnen helpen 

om inzicht te krijgen in de eetgewoontes 

van de patiënt.

In dit digitale tijdperk kunnen mobiele te-

lefoons ook de functie van pen en papier 

vervangen als het erom gaat een maaltijd 

te beschrijven. Dat is een gemakkelijke 

manier en het laat ook heel goed zien wat 

gegeten en gedronken wordt. Door een 

foto van de maaltijd te maken wordt voor-

komen dat deze uitgebreid beschreven 

moet worden en tevens laat het prima de 

grootte van een portie zien.

Een maaltijd visualiseren nodigt sponta-

ner uit tot een gesprek over de voeding 

en bespaart de behandelaar een heleboel 

navragen bij de patiënt.

Fosfaat & Co 
Hoeveel is goed?

Dialyse

Verlies van 
voedingsstoffen

Weinig eetlust
Moeite met eten

Ondervoeding

Gewichtsverlies
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Van een PEW kan men overigens uitgaan 

als langer dan twee maanden de dagelijk-

se inname van eiwit duidelijk te laag is of 

de toevoer van energie te laag is.

Wanneer de krachten afnemen...
Een katabole stofwisselingssituatie is ook 

bij goed gevoede dialysepatiënten zonder 

teken van ondervoeding of van een chro-

nische ontsteking vast te stellen.

Tijdens de dialysebehandeling zal deze 

weefselafbraak zelfs nog stijgen.

Jonge dialysepatiënten kunnen deze 

moeilijke stofwisselingssituatie tot op ze-

kere hoogte nog opvangen, bijvoorbeeld 

door een grotere inname van eiwit en 

energie en door middel van lichamelijke 

activiteit.

Oudere patiënten, die vaak ook lijden aan 

meerdere ziekten, zijn daartoe in de regel 

niet in staat.

Bejaarde patiënten lopen meer risico voor 

wat betreft hun voedingstoestand.

Vooral wanneer andere factoren, zoals 

infecties of een langer durend zieken-

huisverblijf, ertoe leiden dat er minder 

gegeten wordt, zal dat de patiënt extra 

belasten.

Eiwit- en energie inname 
Veel patiënten zijn zich er niet van bewust 

dat ze het risico lopen op ondervoeding. 

Terwijl ze vóór hun ziekte dachten dat het 

met hun eetgewoonten wel goed zat (ze 

aten gezond, dus veel fruit en groente, 

veel drinken, twee porties vlees per dag 

enz.), moeten ze, als ze gaan dialyseren, 

compleet omschakelen. Dat zorgt voor on-

begrip en afwijzing van het nieuwe eet-

patroon.    

Voor het thema ondervoeding moet in hun 

‘systeem’ eerst ruimte gemaakt worden.

Niet altijd zijn patiënten in de gelegen-

heid voldoende te eten: een gebrek aan 

eetlust komt bij de helft van de patiën-

ten voor. Ook eenzaamheid, depressies, 

beperkingen van de kwaliteit van leven, 

problemen bij het kauwen etc. verhin-

deren de normale, spontane inname van  

voedsel.

Het staat buiten kijf dat beperkingen in 

de inname van kalium- en fosfaatrijke en 

vochtbevattende levensmiddelen de pati-

ent voor complicaties kunnen behoeden.

Omdat het opvolgen van deze adviezen 

niet tot teleurstellingen moet leiden, 

moeten er steeds alternatieven aangebo-

den worden voor de voedingsmiddelen die 

beter niet gebruikt kunnen worden.

Voedingsadviezen voor dialysepatiënten
Met de start van nierfunctievervangende 

therapie wijzigt ook het voedingspatroon.

Dialysepatiënten moeten zich dan ook 

door hun arts laten adviseren welke hoe-

veelheden eiwit en energie voor hen op-

timaal zijn. Het verlies van aminozuren 

- dat zijn de bouwstenen voor ons eiwit - 

via het dialysaat kan bij hemodialysepati-

enten zo’n 10-15 gram per week bedragen, 

en bij de peritoneaaldialyse valt het ei-

witverlies via het dialysaat nog hoger uit.

Dit extra eiwitverlies zal de arts ook in 

ogenschouw moeten nemen als hij de pa-

tiënt over diens voeding adviseert.

Bij PD-patiënten moet men ook, bij het 

bepalen van de juiste voeding, de aanvul-

lende toevoer van energie via het glucose 

bevattende dialysaat meenemen.

Bij hyperkaliëmie (kaliumoverschot) moet 

de patiënt voedingsadviezen krijgen waar-

bij veel aandacht is voor beperkingen bij 

het eten van groente en fruit, en waarbij 

hij geïnformeerd wordt over de gehalten 

aan kalium die groente- en fruitsoorten 

bevatten.

Vitamines die in water oplosbaar zijn, 

worden bij de beide vormen van dialyse 

uitgespoeld, waardoor een vitaminetekort 

kan ontstaan. Wel wordt over het alge-

meen afgeraden aanvullend vitamine A 

in te nemen, omdat de dagelijkse voeding 

meestal voldoende daarvan bevat. 

Vitaminegebrek, wat is eraan te doen  
Van vitamine K is niet bekend dat dat een 

item is bij dialysepatiënten. Aanvullin-

gen daarop geven is alleen noodzakelijk 

bij dialysepatiënten die te weinig eten of 

die een gewijzigde darmflora hebben als 

gevolg van langer gebruik van antibiotica 

gedurende een langere periode.

Omgaan met een verhoogde fosfaat-
spiegel
Fosfor wordt via de voeding opgenomen 

en als fosfaat weer uitgescheiden via de 

nieren.

Het behandelen van een verhoogde fos-

faatspiegel (hyperfosfatemie) berust op 

drie pijlers:

• Beperking van fosfaatrijke voeding;

• Het verminderen van de opname van 

fosfaat via de spijsvertering;

• Het verwijderen van fosfaten bij 

dialysepatiënten.  

Bij beide vormen van dialyse wordt welis-

waar fosfaat uit het lichaam verwijderd, 

maar de hoeveelheid die dan verwijderd 

wordt, ligt met 2,5 tot 3 gram per week 

duidelijk onder de wekelijkse inname van 

fosfaat van 5 tot 6 gram.

Het ‘fosfaatmanagement’ bij dialysepa-

tiënten moet dan ook gebaseerd zijn op 

maatregelen op het gebied van dieet en 

medicatie.

Zoals gezegd: als we fosfaat zoveel moge-

lijk uit het voedingspatroon weren, geeft 

dat een verhoogd risico voor de ontwikke-

ling van ondervoeding.

Omdat zowel hyperfosfatemie als onder-

voeding een verhoogd overlijdensrisico 

met zich meebrengen, kan men met het 

beperken van fosfaat in de voeding de pa-

tiënt vaak meer schaden dan goeddoen.

Fosfaatbinders
De opname van uit de voeding afkomstige 

fosfor kan effectief verminderd worden 

door het gebruik van orale fosfaatbinders, 

zoals bijvoorbeeld Renagel.   

Uw nefroloog kan u daarover alles vertel-

len.

Bron: Der Nierenpatient
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Het verhaal van Marianne,

Zelfs tijdens een verblijf in een revali-
datiecentrum kom je leden van de NPVR 
tegen. 
Ik ontmoette daar Marianne Joosten. 
Zij kwam regelmatig op bezoek bij haar 
vriendin Lenie die bij mij in de groep 
revalideerde.
Ze vertelde me dat ze ook getransplan-
teerd was. Ze wilde graag haar verhaal 
vertellen voor Levenslijn, want ze voelt 
zich een goudhaantje! 
We maakten een afspraak bij haar thuis 
in Vlaardingen. 

Marianne’s bijzondere verhaal
“Waar zal ik beginnen? Het is mijn levens-

verhaal dat al begon toen ik een jaar oud 

was en in het ziekenhuis terechtkwam. La-

ter, op de leeftijd van 10 jaar, heb ik weer 

drie maanden in het ziekenhuis gelegen. 

Het ging zo slecht met mij dat ik mogelijk 

zou overlijden.

Het bleek dat ik een aangeboren schrom-

pelnier had en mijn andere nier deed 

niets. Ik heb heel vaak in het ziekenhuis 

gelegen. Uiteindelijk moest ik in 2002, 

toen ik 46 jaar was, aan de dialyse. Dat 

ging niet goed, ik moest vijf maal aan de 

shunt geopereerd worden. Toen is beslo-

ten om op buikspoeling over te gaan. Dat 

gebeurde gedurende een jaar in het zie-

kenhuis. Daarna kon ik het zelf ‘s nachts 

thuis doen. Elke dag sloot ik me om acht 

uur in de avond aan, acht uur lang. Op die 

manier was ik overdag lekker vrij en thuis! 

Eerst heb ik een paar maanden overdag 

handmatig gespoeld. Hierdoor was ik erg 

gebonden en kon ik nauwelijks weg. Ik 

moest altijd een zak meenemen en ergens 

ophangen. Het ging toen heel slecht met 

mij en het was een verbetering toen ik ‘s 

nachts ging dialyseren.

Ik stond ook op de lijst voor transplan-

tatie, maar ze hadden mij verteld dat 

het wel vijf jaar kon duren voor ik aan de 

beurt was. 

Transplantatie
Maar het wonder gebeurde: na zeven 

maanden, op 29 oktober 2004, kwam er 

een telefoontje dat ik een kwartier later 

in het ziekenhuis moest zijn. Er was een 

nier voor mij!

Ik heb meteen Lenie gebeld, zij bracht me 

naar het Vlietland Ziekenhuis en daarna 

met een taxi naar het Erasmus MC. Daar 

duurde het nog acht uur voor er groen 

licht kwam. 

De kruisproef was goed en de transplanta-

tie kon doorgaan.

Na de operatie kwam de nier eerst moei-

zaam op gang, maar ineens ging die goed 

werken. 

Al in de uitslaapkamer miste ik iets: de 

jeuk! Al anderhalf jaar had ik voortdurend 

jeuk, 24 uur per dag. Dat was meteen over.

Ook had ik door de dialyse al een jaar niet 

geplast, en na de transplantatie was het 

heel vreemd om dat weer te doen.

Weer thuis, na herstel van de operatie, 

moest ik leren hoe ik met mijn nieuwe 

energie moest omgaan. Eerst had ik he-

lemaal geen energie meer en was ik altijd 

ziek. Nu moest ik leren omgaan met leven 

als een gezond iemand! 

Ik pakte nieuwe hobby’s op, ik ben gaan 

schilderen en ik ging drie maal per week 

een goudhaantje
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sporten in het centrum aan de overkant 

van de straat.

Ik heb mijn nier nu al vijftien jaar en ik 

voel me een goudhaantje!

Ik ben nog wel gauw moe, ik ben niet voor 

100% maar voor 70% gezond. Dat is een 

heel verschil met voor de transplantatie, 

want ik mocht nooit bewegen, kon niets 

meer en nu moest ik gaan sporten!

Jeugd
Wat een hele grote rol heeft gespeeld 

in mijn leven is dat ik een overbezorgde 

moeder had. 

Ik mocht niets van haar. Ze was bang dat 

ik viel, dus er was geen sprake van dat ik 

zou leren fietsen. Ik mocht niet aan de 

gym meedoen op school en ik mocht niet 

leren zwemmen van haar. Buitenspelen 

was er helemaal niet bij, ik mocht hoog-

stens op een hekje zitten toekijken hoe 

andere kinderen speelden. Ze hield me 

steeds in de gaten. Ik ben nooit naar de 

kleuterschool geweest omdat ik als jong 

kind veel in het ziekenhuis lag. Toen ik 

zes jaar was ging ik meteen naar de eer-

ste klas. Mijn moeder zag me niet als kind 

maar als patiënt! Ik werd als het ware 

vastgebonden door haar angsten. 

Mijn vader is overleden toen ik jong was, 

mijn moeder is hertrouwd en ik heb nog 

een halfzusje gekregen. Zij mocht wel al-

les. Ik mocht zelfs niet uitgaan. Toen ik op 

mezelf ging wonen kwam mijn moeder nog 

steeds langs om mijn huis te doen!

In 2004 is mijn moeder overleden en drie 

maanden later werd ik getransplanteerd. 

Toen begon mijn leven! Het was een dub-

bele bevrijding. Ik heb veel gesprekken 

nodig gehad met een psychologe om van 

mijn moeder en mijn jeugd los te komen.

Voor 70% gezond met een goede nier
Nu ben ik 63 jaar en volgens mijn vriendin 

Lenie ben ik zelfstandig geworden. Ik heb 

nu veel hobby’s: ik doe aan diamond pain-

ting, dat werkt met hele kleine steentjes 

op panelen. Ik word daar heel rustig van 

omdat ik me moet focussen. Ik sport drie-

maal per week”.

Marianne laat ons haar prachtige aqua-

rium zien. Ze heeft er veel werk aan maar 

het resultaat is geweldig. Ze heeft hele 

bijzondere vissen o.a. een kempvis die 

veel wegkruipt.

Ze heeft ook een bijzondere kat die van de 

vissen afblijft, gelukkig….

Els maakt een paar foto’s van haar en haar 

werkstukken. De poes en het aquarium 

moeten natuurlijk ook op de kiek.

We praten nog even na over de activitei-

ten van de NPVR en we hopen haar terug 

te zien tijdens de bootreis in september.

Marianne, hartelijk dank dat je je bijzon-

dere levensverhaal wilde vertellen voor 

Levenslijn!

Els van Dijk en Thea Meijer 
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Weet u het nog? Wij zijn die vakantiegangers uit het vorige 
nummer van Levenslijn die al 10 jaar naar hetzelfde vakantie-
park, hetzelfde huisje en hetzelfde vakantiedialysecentrum 
gaan en zich nog steeds vermaken. 

Ik had u beloofd om in dit nummer verslag te doen over andere 

dagtochten. Beloofd is beloofd, dus hier is dan ons verslag over 

‘Ellert en Brammert’ en de zandsculpturen in het plaatsje Garde-

ren op de Veluwe.

Ellert en Brammert is een openluchtmuseum in de provincie 

Drenthe bij het plaatsje Schoonoord. Ze zetten daar voor u de 

tijd een eeuw terug.

Wie zijn die Ellert en Brammert eigenlijk?  De overlevering zegt 

dat zo'n vier eeuwen geleden hier twee reuzen hebben gewoond: 

vader en zoon. Het waren ruwe kerels, die een onderaardse hut 

hadden gemaakt op het grote heideveld, tegenwoordig bekend 

onder de naam Ellertsveld.

Wat er waar is van de legende rond Ellert en Brammert mag u zelf 

invullen. Het museum gaat over de bewoners die hier vroeger 

leefden. Ze leefden arm en sober en moesten hard werken voor 

hun bestaan in plaggehutten. Dit is de meest primitieve huisves-

ting die u zich kunt voorstellen, er staan er verschillende in het 

museum. Hoe men dit heeft overleefd is ons een raadsel.

Het openluchtmuseum heeft in totaal 26 objecten. De rode draad 

door het museum laat een steeds ‘modernere’ bewoning zien. 

Verder zijn o.a. aanwezig een tolhuis, schooltje, café-boerderij, 

houtzagerij, smederij, Saksische boerderij met stookhok, gevan-

genis, timmerwerkplaats, kerkje, keuterij en een drietal exposi-

tiegebouwen.

Bent u in Drenthe op vakantie, dan is dit een aanrader. Het ter-

rein is rolstoelvriendelijk, er zijn 

rolstoelen te leen bij de kassa, er zijn aangepaste toiletten en 

…. een heerlijk restaurant met lekkere pannenkoeken, het is ten-

slotte vakantie.

Zandsculpturen op de Veluwe, die zijn er toch alleen bij het 

strand? Wij kregen de tip van een mededialysepatiënt in Harder-

wijk, dat we eens in Garderen moeten gaan kijken, het is vlak bij 

Putten. Ik moet eerlijk zijn dat ik wat vooroordelen had, maar…. 

leest u maar verder. 

Tijdens deze editie van ’t Veluws zandsculpturenfestijn ga je 

echt even op reis. 

Je boardingkaart lever je in bij één van de stewardessen en 

even later sta je al oog in oog met een enorme skyline waarin 

de meest bekende gebouwen ter wereld zijn verwerkt.

We waren 10 minuten binnen en alle verwachtingen werden 

overtroffen. We kenden de zandsculpturen van Scheveningen, 

maar die vielen even in het niets. Ik kan natuurlijk alles om-

schrijven, maar dit moet je zien. Ik hoop dat de redactie weer 

10

De vakantie-ervaringen 
van een dialysepatiënt (2)
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van die mooie foto’s kan plaatsen. En of dat alles nog niet genoeg 

is, kun je na afloop nog naar een naastgelegen beeldentuin, gratis. 

Daar zie je de mooiste beelden uit boomstammen, gemaakt met 

een kettingzaag.

Het was mooi weer, en een dagje wat wij niet snel vergeten. We 

komen zeker nogmaals!

Janny en Leo Peters
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Als je de kop leest dan denk je gelijk aan ‘stamppot!’ uit de re-

clame van een bekende supermarkt.

Elke dag weer, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar, moeten 

wij nadenken over wat we gaan eten.

Als je graag van koken houdt is het niet moeilijk, en zeker als je 

alles lust maakt dat het allemaal een stuk gemakkelijker. 

Er zijn ook vele kookboeken met recepten van over de hele we-

reld, kookprogramma’s op de tv en tegenwoordig heeft elk ‘gere-

nommeerd programma’ wel een kok in de studio achter het aan-

recht staan of vele recepten op internet.

Ook supermarkten staan vol met allerlei ingrediënten om de lek-

kerste maaltijden mee te maken.

‘Eten met plezier’, zou je zo denken, en toevallig is dat ook de 

titel van het dieetboek voor nierpatiënten, uitgegeven door de 

Nierpatiëntenvereniging 

Nederland, dat aan elke 

dialysepatiënt gratis ver-

strekt wordt. 

Toch zitten we thuis met 

een dilemma, waar wel-

licht ook andere patiën-

ten last van hebben.

Mede door ziekte en ver-

moeidheid gaat de trek 

langzaam over en vindt 

de patiënt eigenlijk bijna 

niets meer lekker. 

Al jaren wordt er in ons huis door de heer des huizes gekookt, 

niet dat de vrouw des huizes het niet meer wil, maar gewoon weg 

niet meer kan.

De eerste jaren ging het wel redelijk, er werd gegeten wat de 

pot schafte, rekening houdend met wat je partner echt niet lek-

ker vindt. Je probeert zo creatief mogelijk te zijn en rekening 

te houden met eiwitten (toevallig moet mijn vrouw er veel van 

hebben), zout (alles zonder), natrium, kalium, fosfaten en vocht.

Vanwege de dialyse wordt regelmatig een lijst uitgedraaid met de 

waarden, en kan zo hier en daar bijgestuurd worden. Ook etentjes 

buiten de deur of bij familie en vrienden gingen eigenlijk best 

wel goed. 

Helaas gaat het steeds minder, de porties worden kleiner en de 

waarden komen onder druk te staan. De ziektes eisen hun tol, 

afvallen gaat met rasse schreden. Met alle mogelijke moeite wil 

je als partner dat je vrouw goed blijft eten, maar het lukt gewoon 

niet - tot kokhalzen aan toe. Het idee alleen al om te moeten 

eten, nou, dat is met name bij warm eten een dagelijks ritueel.

We zijn begonnen met stamppotjes andijvie, boerenkool, lof, 

prei, peen en uien, rode kool en zuurkool. Aan deze twee laatste 

groentes heeft ze goede herinneringen, haar echte lievelingsge-

rechten, maar helaas ze moet er niets meer van hebben.

Vlees is sinds enkele maanden helemaal uit den boze, soep dat 

gaat wel - liefst zonder ballen - maar er moet wel rekening gehou-

den worden met de vochtbeperking. 

In gesprek met een nefroloog over eten liet hij weten dat hij 

geen bezwaar had als ze per dag twee slagroomgebakjes zou 

eten. Nou vindt ze op het moment baklava wel lekker, maar in 

bonbons, waar je haar bij wijze van spreken ‘s nachts wakker voor 

kon maken, heeft ze geen trek meer. 

Smaak is er eigenlijk echt niet meer. Zo was ze altijd gek op een 

high tea, en onlangs waren we in een gelegenheid waar ook high 

teas worden aangeboden, en ze zag het helemaal zitten.

We kregen wel te horen dat ze uiterlijk twee dagen van tevoren 

moest reserveren. 

Bij een glaasje drinken wilde ze die bewuste dag wel een muffin 

hebben, maar helaas werd slechts de ene helft opgegeten, de 

restjes nam ze mee om thuis verder op te eten. Jammer dat er wel 

de zin is om aan zo’n evenement mee te doen, maar dat ze het 

eigenlijk niet meer kan beleven. De high tea hebben we dan ook 

niet besproken, zoals u zult begrijpen... 

Broodmaaltijden gaan wat gemakkelijker, wel het brood zonder 

korstjes, vleeswaren op brood dat gaat nog, en een bakje met 

yoghurt, vla en vers fruit met cruesli gaat er ook wel in. 

De kunst is om voor elke broodmaaltijd een leuke variatie te vin-

den, al dien je het maar gezellig op, bijvoorbeeld een boterham 

voorzien van vier verschillende soorten beleg, of een  

toefje slagroom op een schaaltje met yoghurt, vla en fruit.  

Elke dag is het weer een uitdaging om haar te verrassen, en tot 

op heden lukt het nog.

Je moet creatief zijn en veel geduld hebben, want soms wil ze 

wel, maar lukt het haar echt niet om wat je op tafel zet, op te 

eten. Ik kan haar zeker ook niet dwingen om alles op te eten, dat 

laatste vergeet ik nog wel eens!

En in de komende maanden... wellicht nog wat stamppotjes pro-

beren. 

Marcel 

Column 
Wat eten wij vandaag….
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Ingrediënten:
- 200 g kalkoenfilet

- versgemalen peper

- 2 el olijfolie

- 200 g gezeefde tomaten

- 200 g diepvriesdoperwten

- 1 kleine courgette

- 1 teentje knoflook, geperst

- 1/4 tl gedroogde oregano 

Recept
Bereiding: 
Bestrooi de kalkoen met peper. Verhit de 

olijfolie in een braad- of hapjespan en 

bak de kalkoen snel aan alle kanten aan. 

Giet de helft van de gezeefde tomaten 

in de pan en breng aan de kook. Temper 

de hittebron en stoof het vlees in ca. 15 

minuten gaar. Was de courgette en snijd 

deze in kleine blokjes. Voeg de rest van 

de gezeefde tomaten, doperwten, cour-

gette en knoflook toe en laat dit nog ca. 

10 minuten stoven. Bestrooi het gerecht 

ten slotte met oregano.

Kalkoen met groenten in tomatensaus

Voedingsstoffen: 
27 gr eiwit, 300 mg natrium, 850 kalium, 

400 mg fosfaat per persoon.

Tips: Lekker met rijst of tagliatelle

Bereidingstijd: Ca. 30 minuten

Bron: Jannie Eversdijk, in Dialiesje, via 

www.niernieuws.nl
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• We Levenslijn ook altijd in de wachtkamers van de poliklinie-

ken leggen?

• We zo misschien mensen bereiken die dan lid willen worden 

van de NPVR? 

• We u weer veel leesplezier wensen?

Wist u dat..?
• Wij blij zijn dat de hittegolf weer voorbij is?

• We hopen dat u er ook goed doorheen gekomen bent?

• Er nog steeds te weinig regen valt?

• Dit in het oosten van het land heel goed waar te nemen is?

• We erg veel overlast van de eikenprocessierups hebben gehad?

• We hopen dat u de dans ontsprongen bent?

• Het steeds belangrijker wordt om te blijven bewegen, juist als 

er gedialyseerd wordt?

• We hopen dat we op 14 september weer een mooie boottocht 

hebben of dan al gehad zullen hebben?

• De boottocht dit jaar naar Gouda ging?

• We ervan uitgaan dat het eten, zoals altijd, weer uitstekend 

verzorgd zal zijn (geweest)?

• We nu nog niet weten of het weer ook meegewerkt heeft?

• Bij wetenschappelijk onderzoek patiëntenparticipatie steeds 

belangrijker wordt?

• Hiervoor vaak een beroep gedaan wordt op patiëntenvereni-

gingen zoals de NPVR?

17
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ZORGELOOS OP VAKANTIE EN DIALYSEREN

+34 965 862 208
www.zorghotelspanje.nl

Een telefoontje en uw vakantie en dialyse zijn geregeld!

BENIDORM - SPANJE
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stof aangesloten, infuus aangelegd met 

medicatie.  Helaas moest deze mevrouw 

wel naar het ziekenhuis voor de rest van 

de vakantie. Het betrof een partner van 

een getransplanteerde meneer, dus het 

is voor iedereen fijn om in zo’n zorghotel 

te verblijven. Vorig jaar moest er ook ie-

mand langdurig opgenomen worden in Be-

nidorm, maar toen (en ook nu) zie je hoe 

belangrijk het dan is om met een groep op 

vakantie te zijn. De partner werd zo goed 

opgevangen door de groep. 

We hebben weer veel excursies gemaakt, 

nieuwe dingen gezien. Sommige mensen 

gaan namelijk al jaren mee, dus elke keer 

iets nieuws verzinnen is soms best moei-

lijk. Maar er is genoeg te zien in en rond-

om Benidorm. De excursies zijn inclusief. 

We gaan altijd met twee bussen van het 

hotel met Nederlandse begeleiding. De 

rit is vaak al heel mooi. Vaak rijden we 

langs de kust of juist door het binnenland 

door kleine dorpjes. Planten en vruchten 

groeien daar volop. De grote markt van 

Benidorm zit er elk jaar wel in. Heerlijk 

om langs alle kraampjes te gaan, we kun-

nen ons daar wel een paar uur vermaken.

Eigenlijk zeggen de foto’s al genoeg...
Zoals elk jaar zijn we weer met een 
groep vanuit de NPVR 10 dagen op een 
heerlijke vakantie geweest naar Be-
nidorm.
Deze reis wordt georganiseerd door de 
NPVR en er gaan twee dialyseverpleeg-
kundigen mee. 

We vertrokken met z’n allen vanaf Rotter-

dam Airport, een perfect vliegveld om met 

een groep te vertrekken. Elk jaar ervaren 

we weer goede hulp voor de mensen die 

moeilijk ter been zijn.

Wederom verbleven we in het geweldige 

zorghotel Ciudad Patricia, waar alle vor-

men van zorg en activiteiten aanwezig 

zijn: Verpleging, artsen, fysiotherapeu-

ten, koks, personal trainer, activiteiten-

begeleiders, excursies, en volop eten en 

drinken.

Ook dit jaar hebben we wel helaas gebruik 

moeten maken van de arts van het hotel, 

maar ik keek mijn ogen uit voor wat be-

treft de zorg die ze allemaal in het hotel 

kunnen leveren. 

Er werd een hartfilmpje gemaakt, zuur-

Reis naar Benidorm
14 tot en met 23 mei 2019

Er is ook vrije tijd om wat te rusten, te 

kletsen, spelletjes of wat voor jezelf te 

doen. De taxi naar bijvoorbeeld Benidorm 

is goed te betalen, en dat deden ook een 

aantal mensen. 

Vooral als je een taxi kan delen is het 

zelfs goedkoper dan de bus.

Vanuit het zorghotel zijn ook scootmo-

biels te huur en er zijn rolstoelen en rol-

lators aanwezig, zodat bij langere afstan-

den in een dorp of stad iedereen genoeg 

kan zien.

De vakantie werd afgesloten met een 

heerlijke barbecue en live muziek op het 

dakterras. 

Met het laatste lied ‘you’ll never walk 

alone’ gingen alle armen zwaaiend in de 

lucht, hoe toepasselijk weer ook dit jaar!

De datum voor volgend jaar staat al vast, 

namelijk 12 t/m 21 mei. 

U kunt u opgeven of meer informatie vra-

gen via mijn mailadres: 

andesnaijer@live.nl

Johan Blaauw en Angelique de Snaijer

Eigenlijk zeggen de foto's al 
genoeg.
Daarom ze vóór het artikel 
geplaatst, en niet erna.
Maar kan alsnog als je dat 
toch wilt. Geef maar aan.
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering
gehouden op 25 mei 2019

Op 25 mei 2019 vond de algemene le-
denvergadering van onze vereniging 
plaats in een zaal van het Van der Valk 
hotel te Ridderkerk. 

Van het bestuur waren de volgende leden 

aanwezig: Frits Hagenaar, interim-voor-

zitter; Ivonne Versnel, penningmeester; 

Yvonne Kant, secretaris; Joke Damsma, 

bestuurslid; Dora de Lange, ledenadminis-

tratie; 

Angelique de Snaijer, bestuurslid, kon 

door werkzaamheden niet aanwezig zijn.

Iedereen werd welkom geheten door onze 

interim-voorzitter Frits Hagenaar. Na een 

minuut stilte voor degenen die ons zijn 

ontvallen, begon de vergadering.

De algemene ledenvergadering van onze 

vereniging en de Nierdag van de NVN val-

len dit jaar samen. Diverse leden hebben 

hier vragen over gesteld, er wordt nage-

gaan wat de oorzaak daarvan is en wat we 

er aan kunnen doen om dit te voorkomen. 

Inmiddels is bekend dat wij de agenda 

van de NVN pas hebben gekregen toen 

wij alles al besproken hadden bij Van der 

Valk (dit moet ruim een half jaar van te-

voren gebeuren). Tevens wordt de Nierdag 

normaal gesproken niet in mei gehouden 

maar later in het jaar.

Contributie:
De contributie voor het jaar 2020 blijft 

onveranderd.

Activiteiten:
• Op 14 september zal het boottochtje 

plaatsvinden en de reis gaat ditmaal 

naar Gouda.

• De themamiddag staat gepland voor 2 

november, onderwerp en uitnodiging 

volgen.

• Tevens wordt in november een 

filmavond gepland, op een centrale 

locatie, de datum is nog niet bekend 

en de uitnodiging volgt.

• Begin januari is de intentie om een 

nieuwjaarsreceptie te houden van de 

NPVR.

• Er wordt gevraagd of men suggesties, 

wat betreft uitjes, door wil geven aan 

de activiteitencommissie (Joke en 

Frits) of aan het bestuur.

Bestuursverkiezing:
Frits Hagenaar was herkiesbaar, zijn ter-

mijn is verlengd. Joke Damsma was her-

kiesbaar, ook haar termijn is verlengd.

Dora de Lange (ledenadministratie) wil 

doorgaan met de ledenadministratie zo-

lang zij dit kan, maar zich niet vastleggen 

voor een bepaalde periode. Hier was geen 

bezwaar tegen.

Oproep:
Frits doet een oproep voor nieuwe be-

stuursleden en redacteuren. Tevens wor-

den mensen opgeroepen om stukjes in te 

leveren voor Levenslijn. Ook worden er 

vrijwilligers gevraagd om ons te helpen 

met de voorlichtingsmiddagen/-avonden.

Jaarverslag:
• Het algemeen jaarverslag van 2018 

heeft geen vragen opgeleverd.

• Het financieel jaarverslag wordt uit-

gebreid toegelicht door Frits.

 Bij binnenkomst heeft iedereen een 

financieel jaarverslag ontvangen (u 

kunt dit opvragen bij het bestuur). De 

prognose voor de verwachte inkom-

sten en uitgaven wordt toegelicht.

- de jaren 2016 en 2017 zijn afgesloten;

- 2018 en 2019 zullen transparanter 

zijn qua inkomsten en uitgaven.

 Voor wat betreft inkomsten:
- de subsidie van de Nierstichting is 

verminderd;

- het bedrag aan contributies blijft 

gelijk;

- het aantal giften is nihil;

- een taak van het bestuur is fondsen-

werving maar hier komen we niet aan 

toe;
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering
gehouden op 25 mei 2019

- de donateurs zijn vermeerderd;

- de opbrengst van de advertenties is 

gedaald; 

- wanbetalers vergen veel tijd; mogelijk 

komen er minder advertenties in Le-

venslijn als de wanbetalers niet meer 

adverteren;

- voor de boottocht moet er voor 170 

personen betaald worden, ongeacht 

of deze meegaan of niet.

 Voor wat betreft de uitgaven: 
daaronder vallen bankkosten, de 

afdracht voor onze leden aan de NVN, 

de kosten van de algemene leden-

vergadering, de themamiddag, het 

septemberuitje, de ledenadministra-

tie, vervoerskosten, portokosten, en-

veloppen e.d.; kosten voor de website 

(de problemen zijn inmiddels opge-

lost ), en tenslotte de kosten van de 

World Kidney Day (alle dialysepatiën-

ten in de diverse ziekenhuizen in de 

regio Rijnmond krijgen gebak). Voor 

de  ledenadministratie is een nieuwe 

laptop noodzakelijk, dus daar zijn ook 

kosten aan verbonden.

Kascontrolecommissie:
Deze commissie, bestaande uit de heren 

Jan Vrakking en Marcel Melkert, heeft op 

17 mei jl. met de voorzitter en de pen-

ningmeester de boeken gecontroleerd en 

in orde bevonden. Hun advies om een post 

onvoorziene uitgaven aan de kostenkant 

te zetten, is uitgevoerd. Hun devies: beter 

geld over dan tekort op het eind.

De kascontrolecommissie wordt bedankt 

en krijgt een kleine attentie.

Voor volgend jaar zal de kascommissie 

eveneens bestaan uit de heren Vrakking 

en Melkert.

Ook Hans van der Linden heeft zich aange-

meld voor deze controle en staat reserve. 

De commissie mag maar 2 jaar uit dezelfde 

personen bestaan, u kunt dus vast naden-

ken om u volgend jaar aan te melden.

Volgend jaar krijgt men een kleinere lijst 

van het financieel jaarverslag. Het verslag 

van dit jaar was geheel duidelijk bij de 

aanwezigen.

Varia:
De patiëntenraden worden ongeveer vier 

maal per jaar per ziekenhuis gehouden; 

hierbij zijn het maatschappelijk werk, pa-

tiënten, personeel van de dialyseafdeling 

en een afvaardiging van de NPVR aanwe-

zig.

Het parkeren bij het Maasstad Zieken-
huis verloopt nogal eens chaotisch. Door 

onze bemiddeling zijn stewards aange-

steld om een en ander in goede banen te 

leiden.

De NPVR heeft altijd vakantiereizen ge-

organiseerd. Hierover zijn gesprekken 

geweest met de NVN. De reisorganisaties 

zijn aangesloten bij de ANVR, de verze-

keringen zijn vastgelegd in een juridisch 

kader. Er gaan vrijwilligers mee met de 

mensen voor begeleiding. Onze vereniging 

betaalt voor deze vrijwilligers de reis- en 

verblijfkosten.

Het lukt niet een kookworkshop te or-

ganiseren, er is geen ruimte beschikbaar 

voor het aantal personen wat mee wil 

doen. Nu zijn we bezig met diëtistes in 

diverse ziekenhuizen om in de toekomst 

voor een groter publiek hapjes te maken.

In het verleden zijn er door onze toenma-

lig voorzitter Joop den Breems afspraken 

gemaakt met betrekking tot ziekenhuis-

projecten die niet in een administratief 

kader ingebed zijn. 

Met betrekking tot de levering van twee 

dialysefietsen zijn we tot overeenstem-

ming gekomen met het Sint Franciscus 

Gasthuis, locatie Vlietland. De aanschaf 

van deze fietsen wordt bekostigd uit de 

reserves van de vereniging. De destijds 

gemaakte afspraak door onze toenmalige 

voorzitter wordt op deze manier nageko-

men.

Een verzoek aan allen die een e-mailadres 
hebben: Geef alstublieft uw e-mailadres 

door!!!

Dit scheelt ons namelijk veel werk als-

mede portokosten. Het is natuurlijk geen 

probleem als leden geen e-mailadres c.q. 

computer hebben, zij ontvangen uiteraard 

alle informatie per post. Het gebeurt nu 

alleen regelmatig dat uitnodigingen per 

post verstuurd worden en dan per e-mail 

worden beantwoord.

Dit is het verslag van de algemene leden-

vergadering 2019 wat betreft het officiële 

gedeelte.

Daarna was er ook ruimte om met elkaar 

te bewegen, en een verslag daarvan treft 

u aan op de volgende pagina's. 

Foto’s kunt u zien op https://photos.app.
goo.gl/s9Gi82zEBxyQPxKz9

Yvonne Kant, secretaris
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Onder andere rust, goede voeding en bewe-

ging zorgen ervoor dat je lichaam meer aan 

kan.

Wat kan ik, wat wil ik, hoe doe ik dat en wat 

doe ik al zijn belangrijke vragen om zelf de 

regie te houden. Met een goed plan kom je 

een heel eind.

Na de inleiding nodigden de dames aanwe-

zigen uit om oefeningen mee te doen zoals 

je thuis op een stoel ook kunt doen. Een 

aantal enthousiastelingen meldde zich. Met 

veel plezier deed iedereen mee, ook in de 

zaal.

Er waren oefeningen zonder middelen, met 

de elastische theraband en halters. 

Alle aanwezigen mochten de oefenmateria-

len meenemen om thuis mee verder te gaan.

De sfeer zat er goed in en er werd veel ge-

lachen.

Op 25 mei was het weer tijd voor de Alge-

mene Ledenvergadering in het vertrouwde 

Hotel Van der Valk te Ridderkerk. Ongeveer 

60 leden kwamen eropaf. Het was een gezel-

lige drukte. Voor de pauze werd het formele 

gedeelte van de vergadering afgehandeld, 

zie daarvoor het verslag van onze secretaris 

Yvonne Kant op pagina 23. 

Daarna was het tijd voor een actueel en 

interessant onderwerp: Zo fit mogelijk met 

een nieraandoening.

Bewegingsagoog Josien van Wingerden en 

fysiotherapeut Roos-Anne Kragtwijk, bei-

den werkzaam in het Maasstad Ziekenhuis, 

gaven een presentatie over het belang van 

bewegen om een zo goed mogelijke conditie 

te houden.

Met een nieraandoening is het leven lasti-

ger, en als je ouder wordt krijg je kwaaltjes 

en je hebt er minder zin in. Het wordt dan 

steeds lastiger om actief en in beweging te 

blijven. 

Bewegen
Er werden ook wat filmpjes getoond en er is 

een site met oefeningen om thuis te doen:

www.mijnoefening.nl/oefeningen 

www.youtube.com/watch?v=dexa20n5191 

www.youtube.com/watch?v=xzIJG9XXA

Tijdens de pauze werd een heerlijk buffet 

klaargezet, waarna iedereen zich tegoed 

deed aan de smakelijke gerechten. Er werd 

nog wat nagepraat en iedereen vertrok weer 

huiswaarts.

Wij willen het bestuur heel hartelijk bedan-

ken voor hun voortdurende inspanningen, 

met weinig mensen, om de belangen van 

iedereen te behartigen en in het bijzonder 

voor de steeds terugkerende ledenactivitei-

ten die telkens uitstekend verzorgd zijn. 

Els van Dijk

is mottohet
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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
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Beste leden van Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”,
 

Op verzoek van onze interim-voorzitter Frits Hagenaar zijn Jan 

Vrakking en ikzelf, Marcel Melkert, gevraagd voor de kascontro-

lecommissie.

Op 17 mei jl. hebben wij de jaarrekening van 2018 gecontro-

leerd en inhoudelijk besproken met de penningmeester en de 

interim-voorzitter.  

Na inzage van alle bescheiden en wat aanpassingen onzer-

zijds in de prognose voor 2019, menen wij dat de stukken een 

getrouw beeld geven van het handelen van het voltallige be-

stuur en de financiële situatie van de Nierpatiëntenvereniging 

“Rijnmond”. 

In de nieuwe samenstelling van het bestuur van onze vereni-

ging, is dit het eerste jaarverslag.

Wij hebben tevens nog gekeken naar de overzichten over 2016 

en 2017 en deze eveneens besproken. Deze verslagen zijn in 

een eerder stadium goedgekeurd, maar er waren wat onduide-

lijkheden. Bij de overname van een functie zijn er altijd wat 

vragen en opmerkingen, en helaas konden deze niet allemaal 

beantwoord worden.

De huidige interim-voorzitter en de penningmeester hebben vele 

uren besteed aan het doornemen van allerlei stukken die bij de 

overname zijn overgedragen.

Daarbij zijn ze tot de conclusie gekomen, dat er het een en 

ander veranderd moet worden door onder andere de boekhou-

ding professioneler op te zetten, mede omdat de huidige tijd dit 

verlangt en ook omdat het verslag aangeboden moet worden aan 

de landelijke Nierpatiëntenvereniging Nederland, NVN.

Na het doorvoeren van die wijzigingen is het dan in de toekomst 

gemakkelijker om de boekhouding over te dragen aan een op-

volger, en naar onze mening is het bestuur hiermee op de goede 

weg.

De kascommissie spreekt dan ook haar enorme waardering uit 

voor penningmeester Ivonne Versnel en interim-voorzitter Frits 

Hagenaar, voor de geweldige inspanning en inzet die geleverd is 

om dit allemaal voor elkaar te krijgen, en dat allemaal op vrijwil-

lige basis.

De kascommissie geeft de vergadering het dringende advies om 

de jaarrekening goed te keuren en het voltallige bestuur déchar-

ge te verlenen voor het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. 

Marcel Melkert

Verslag kascontrole

Oproep aan een 
aspirant-redacteur
Onlangs heeft een meneer mij gemaild 

om zijn diensten aan te bieden als 

redacteur voor ons blad.

Ik heb de mail gezien en gelezen, maar 

toen ik deze wilde beantwoorden kon ik 

hem nergens meer vinden....

Zou deze meneer zich alsnog bij mij 

willen melden via redactie@npvr.nl, 

dan neem ik z.s.m. contact met hem op!

Jan Zoutendijk
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Uitgeperst

Door Gerard Kok

Protonpompremmers zijn medicijnen die gebruikt worden om een maag-zweer of refluxklachten te behande-len. Ze behoren tot de meest voor-geschreven medicijnen in Nederland. Uit Amerikaans onderzoek blijkt nu dat hemodialysepatiënten die proton-pompremmers hebben geslikt, een ho-ger risico lopen op een heupfractuur.

Protonpompremmers ('Proton Pump Inhibitors', of PPI’s) zijn medicijnen die de aanmaak van maagzuur tegen-gaan. Daardoor kunnen ze worden ingezet bij de behandeling van een maagzweer; doordat een protonpomp-remmer ervoor zorgt dat er minder maagzuur wordt geproduceerd, raakt de maagzweer minder geïrriteerd, en krijgt daardoor de kans te genezen.

Het gebruik van PPI's is echter niet zonder risico, zo is inmiddels dui-delijk dat het gebruiken van proton-pompremmers het risico op botbreu-ken verhoogt. Hemodialysepatiënten die PPI's slikken, blijken vatbaarder te zijn voor hypomagnesiëmie (te lage magnesiumspiegel), wat zijn eigen ri-sico's met zich meebrengt. PPI's met lage dosering zijn bovendien te koop zonder recept, wat het gevaar met zich mee brengt dat mensen te lang met slikken doorgaan, omdat arts noch apotheek op de hoogte is van hun PPI-gebruik.

De Amerikaanse onderzoekers wilden onderzoeken of het verhoogde risico 

De ene maagbeschermer is de andere niet bij dialysepatiënten

op botbreuken ook bestond bij he-modialysepatiënten. Op deze manier konden de onderzoekers hopelijk meer inzicht krijgen in het mecha-nisme achter het verhoogde risico op botbreuken bij het gebruik van PPI's.

De onderzoekers bekeken de gegevens van 4.550 hemodialysepatiënten die een heupfractuur hadden opgelopen, en zetten elke patiënt tegenover tien hemodialysepatiënten die geen heup hadden gebroken. Daaruit bleek dat patiënten die PPI's hadden gebruikt, een 19% hogere kans hadden op een heupfractuur. De onderzoekers keken ook naar de relatie tussen H2-receptor-antagonisten (een ander maagzuur-remmend medicijn, dat anders werkt) en heupfracturen, en konden daarbij geen verband aantonen.

De onderzoekers concluderen aan de ene kant dat het gegeven dat er minder maagzuur wordt aangemaakt, blijkbaar geen rol speelt bij het ver-hogen van het risico op botbreuken (want anders zouden de patiënten die H2-receptorantagonisten hadden ge-slikt ook meer heupfracturen moeten hebben). Voor de hemodialysepatiën-ten die PPI's slikken betekent het wel dat regelmatig gecheckt moet worden of de medicijnen nog nodig zijn, en dat het gebruik gestopt zou moeten worden zodra dat niet meer het geval is.

Bron: Clinical Journal of the ASN,via Niernieuws.nl   
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Mantelzorgers 
zwaarder belast 
bij oudere dialyse-
patiënten

Door Shanty Sterke

Er zijn steeds meer aanwijzingen 
dat starten met dialyseren op 
hogere leeftijd niet per se leidt 
tot een langer leven. Daarentegen 
kan het wel problemen met zich 
meebrengen, zowel voor de patiënt 
als voor de mantelzorger. 

Ouderen moeten een weloverwogen 

keuze kunnen maken tussen wel of 

niet starten met dialyse op basis van 

hun persoonlijke voorkeur, vindt Na-

miko Goto. Zij is geriater in opleiding 

en doet onderzoek naar de geriatrische 

problemen bij oudere patiënten met 

nierfalen. Onlangs publiceerde zij een 

artikel hierover in het wetenschappe-

lijke tijdschrift Clinical Journal of the 

American Society of Nephrology.

Honderdzevenentachtig oudere patiën-

ten met eindstadium nierfalen die gingen 

starten of net waren gestart met dialyse 

deden mee aan de studie. Zij kregen vra-

gen over hun zelfstandigheid bij de start 

van de dialyse en na zes maanden, zoals: 

heeft u hulp nodig bij baden of douchen, 

aankleden, naar het toilet gaan, eten klaar-

maken, huishouden, boodschappen doen? De 

mantelzorgers kregen aan de start van de 

dialyse en na zes maanden vragen over de 

ervaren mantelzorgerbelasting.

Na zes maanden bleek dat zo’n veertig 

procent van de patiënten minder zelfstan-

dig was geworden. Van de tweeënnegentig 

mantelzorgers die meededen voelde onge-

veer een kwart zich belast aan de start van 

de dialyse. Na zes maanden was dat bijna 

veertig procent. Volgens Goto kan deze 

studie informatie geven die kan helpen bij 

de besluitvorming rondom wel of niet dialy-
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Door Redactie NierNieuws

De Tilburgse uroloog Paul Kil heeft met 

zijn stichting DutchStone een bijdrage 

geleverd aan de behandeling van nier-

stenen in Suriname. Nu gaat hij zich op 

preventie van nierschade richten.

Suriname kent verhoudingsgewijs heel 

veel dialysepatiënten en hun aantal 

blijft stijgen. Een niet te verwaarlozen 

deel van de ziektegevallen is het gevolg 

van beïnvloedbare factoren als diabe-

tes, overgewicht, onbehandelde hoge 

bloeddruk en zout eten.

Paul Kil is uroloog in het Elisabeth-

TweeSteden Ziekenhuis. Afgelopen jaar 

doneerde hij met zijn stichting een 

niersteenvergruizer aan het Acade-

misch Ziekenhuis in Paramaribo, met 

opleiding voor de medewerkers daar om 

het apparaat te kunnen gebruiken. Nu 

verlegt hij de focus naar de preventie 

van nierfalen. Daarvoor wil hij dit voor-

jaar de campagne 'Leer je nier kennen' 

starten.

De voorlichtingscampagne moet het 

bewustzijn over risico's op nierfalen 

vergroten, en helpen om beginnende 

nierschade op te sporen. Bijvoorbeeld 

door het afnemen van vragenlijsten, 

bloedonderzoek en het opsporen van 

hoge bloeddruk.

Kil verwacht dat de campagne, waarin 

de stichting samenwerkt met stichting 

UroSur en het bedrijf SkinGlanz, 20.000 

euro gaat kosten. Daarvoor verzamelt 

hij nu donaties op rekeningnummer NL-

51RABO0168949954. Voor zijn eerdere 

werk is Kil onderscheiden in de Ere-orde 

van de Gele Ster, een hoge Surinaamse 

orde van verdienste.

Bron: ETZ, via www.niernieuws.nl

Tilburgse uroloog zet in op preventie 

nierfalen Suriname
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seren. 'Veel ouderen zijn veel meer 

geïnteresseerd in wat het starten 

van dialyse zal doen met hun kwa-

liteit van leven en zelfstandigheid. 

Deze studie geeft hier informatie over 

en kan dus helpen bij de keuze tussen 

wel of niet starten met dialyse.'

'Je kan niet op basis van deze studie 

zeggen: deze kwetsbare oudere mensen 

mogen niet meer dialyseren, want die 

hebben te veel kans om achteruit te 

gaan', benadrukt Goto. 'Kwaliteit van 

leven is erg afhankelijk van persoonlijke 

voorkeuren en doelen. De ene patiënt 

staat daar gewoon anders in dan andere. 

Sommige mensen gaan überhaupt niet 

dialyseren omdat ze het te veel invloed 

vinden hebben op hun dagelijks leven. 

Maar er zijn ook mensen die alles willen 

hebben geprobeerd om maar zo lang 

mogelijk te leven. Dus ik denk dat dit van 

de patiënt afhangt. De studie is vooral 

een leidraad die kan helpen bij beslis-

sen. En ik hoop dat de voorlichting die 

de nefrologen aan ouderen geven over de 

achteruitgang met deze informatie mis-

schien ook makkelijker gaat.'

Hoe het komt dat de mantelzorgers zich 

meer belast voelden, vindt Goto een 

lastige vraag waarover ze alleen kan spe-

culeren. Ze heeft niet geanalyseerd of de 

toegenomen belasting samenhangt met 

bepaalde factoren van de patiënten. 'Het 

zou kunnen dat als patiënten afhankelij-

ker worden dat dat ook invloed heeft op 

de mantelzorger. Maar we zagen ook dat 

de mantelzorgers vaker signaleerden dat 

patiënten meer apathisch en ook geïr-

riteerder waren. Dus ook dat kan een rol 

hebben gespeeld.'

De mantelzorgers vindt Goto een heel 

interessant onderwerp. Daar zou ze graag 

een vervolgonderzoek voor opzetten. 'Ik 

zou graag willen weten of je de belasting 

ook terug ziet in de kwaliteit van leven 

van de mantelzorger. Zie je bijvoorbeeld 

meer depressieve klachten? Want belas-

ting is natuurlijk ook heel subjectief. 

Iemand kan heel veel belasting ervaren 

maar er eigenlijk vrij weinig last van heb-

ben in het dagelijks leven.'

'Het is interessant om te kijken naar 

mantelzorgers bij thuisdialyse en bij 

centrumdialyse. Als mensen het 

hele dialyseproces in de thuis-

situatie krijgen, dan kan dat 

aan de ene kant heel positief 

zijn voor de mantelzorger. Dat 

geeft flexibiliteit en meer 

vrijheid. Maar aan de andere 

kant medicaliseer je wel je 

huis en mantelzorgers hebben 

soms ook een rol bij het thuis 

dialyseren. Bijvoorbeeld bij 

de peritoneale dialyse helpen 

ze soms met de zakken en het 

aansluiten van de machine. Dat 

is best zwaar en verantwoordelijk 

werk. Dat kan dus twee kanten op 

gaan. Dat vind ik zelf nog wel een 

interessante vraag om uit te zoeken.'

Bron: www.niernieuws.nl
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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 secretariaatdialyse@erasmusmc.nl

• 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. C. van der Linden
 Mw. S. Middel - de Sterke
 Mw. L. Wiekamp - Thomassen

 Altruïstische nierdonatie en 
 landelijke cross-over coördinator tel.: 010-7033451 en 06-51762755
  Mw. M. de Klerk, marry.deklerk@erasmusmc.nl

 Medisch Maatschappelijk Werk 
 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.: 010-7040567, diabetesteam@erasmusmc.nl

 Geestelijke Verzorging  tel.: 010-7034616

Maasstad Ziekenhuis
Postbus 9100, 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
 Nathalie van Duinen  tel.: 010-4616457, n.vanduinen@franciscus.nl
  (ma, di, vrij van 8.30 - 17.00 uur)
 Peter Menor tel.: 010-4616455, p.menor@franciscus.nl
  (ma, wo, do, 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
 Peter Menor  tel.: 010-4616455, p.menor@franciscus.nl 
  (di van 8.00 - 17.30 uur)
 Romee Simmelink tel. 010- 8932410, r.simmelink@franciscus.nl 
  (ma, wo, vrij van 8.30 - 17.00 uur)

 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

Algemene opmerking:
Soms worden de voornamen genoemd, soms alleen voorletters
Soms wordt mevrouw afgekort als mevr.   soms als  mw.
Wil je daar niet één lijn in trekken?
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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




