
lijn19e jaargang nummer 4

december 2019

LEVENS

Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”

Interview met Dr. Severs

Het uitje van 2019

Lucas



STOUT
GRAFISCHE 
DIENST VERLENING
Arnold Hoogvlietstraat 4-6   •   3134 CC Vlaardingen

Tel. 010 - 248 06 03   •   info@stout.nu   •   www.stout.nu

Méér dan een drukkerij!

Korte Hoogstraat 6a, 3131 BK Vlaardingen



1

Levenslijn · 19e jaargang · december 2019

Het uitje van 2019

8
Lucas

10
Verder in dit nummer:

Inhoudsopgave

Interview met Dr. Severs

26

Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”

Van de bestuurstafel 3
Redactiepraat/Agenda 5
In memoriam Anja Anemaat 6
In memoriam Agnes Maas-Balk 7
Interview met dokter Severs 8
Het jaarlijkse uitje 10
Een impressie van het uitje 14
In memoriam Elly Melkert 16
Boekbespreking 18
Wist u dat..? 20
Kerstrecepten 23
Naar de dierentuin 24
Lucas 26
Gouden Klim 2019 29
Wetenschapsdag 2019 30
Iedere vakantie dialyseer ik bij Isala 31
Een goede voedingstoestand: van levensbelang! 32
Uitgeperst 34



2

Levenslijn · 19e jaargang · december 2019

Redactieleden
Thea Meijer, Els van Dijk, 
Yvonne Kant, Kirsten Andeweg, redacteur
Jan Zoutendijk, eindredacteur

Redactieadres
E-mail: redactie@npvr.nl
Schriftelijke kopij kan gestuurd worden naar:
Redactie Levenslijn
Kriekenbogerd 9, 3264 XW Nieuw-Beijerland

De redactie behoudt zich het recht voor, zonder 
opgaaf van redenen, ingezonden tekst te wijzi-
gen, in te korten of niet te plaatsen. Het onge-
acht de vorm waarin dit gebeurt, overnemen van 
welk deel ook van de inhoud van dit blad, is uit-
sluitend toegestaan na verkregen toestemming 
van de redactie. De redactie is niet verantwoor-
delijk of aansprakelijk voor producten, diensten 
e.d. die door middel van advertenties worden 
aangeboden. Hetzelfde geldt voor de inhoud van 
de artikelen die in dit blad zijn opgenomen, en 
die de mening en/of het inzicht van de auteur 
weergeven. Opname van een artikel waaraan u 
heeft meegewerkt impliceert dat u toestemming 
heeft gegeven voor publicatie.

Bestuur
Frits Hagenaar, interimvoorzitter (lid DB)
Yvonne Kant, secretaris (lid DB)
Ivonne Versnel, penningmeester (lid DB)
Dora de Lange, lid (ledenadministratie)
Joke Damsma, lid
Angelique de Snayer, lid

Bestuursleden kunt u bereiken per telefoon 
of e-mail:

Interimvoorzitter, telefoon: 078-677 27 42
e-mail: voorzitter@npvr.nl
Secretaris, telefoon: 06-28 45 85 03
e-mail: secretaris@npvr.nl
Penningmeester, telefoon: 06-42 02 39 37
e-mail: penningmeester@npvr.nl

Correspondentieadres
Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”
p/a Van Goudoeverstraat 197,
4204 XH Gorinchem

Giften
Deze kunt u overmaken op bankrekening
NL32 RABO 0377 9218 58
ten name van Nierpatiëntenvereniging
“Rijnmond” te Heerjansdam.

Ledenadministratie NPVR
Ieder lid van de vereniging wordt verzocht
om wijzigingen in zijn of haar gegevens
zo spoedig mogelijk door te geven aan de
ledenadministratie. U kunt bijvoorbeeld
denken aan adreswijzigingen, verandering in
behandelwijze, wijziging telefoonnummer enz.
Wilt u het ons ook doorgeven als u weet dat er
een lid overleden is? Dit voorkomt dat wij post
e.d. naar het adres van de overledene sturen.
U kunt uw nieuwe gegevens doorsturen naar:
Ledenadministratie NPVR
p/a Gorsstraat 143, 3201 DB Spijkenisse
telefoon: 0181-653343
e-mail: ledenadministratie@npvr.nl
www.npvr.nl

Colofon

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.

Zorghotel Ciudad Patricia



3

Levenslijn · 19e jaargang · december 2019

3

Er zijn in dit jaar ook veel fijne dingen ge-

beurd, gelukkig. Zo noem ik bijvoorbeeld 

het uitje naar Gouda, dat mede gezien het 

prachtige weer uiterst geslaagd genoemd 

mag worden.

Ik heb echter hier ook weer een aantal 

puntjes - u moet het me maar niet kwalijk 

nemen, leest u vooral verder dan kunt u 

zelf oordelen - ter verbetering, zal ik ze 

maar noemen.

Zo verbaasde het ons als bestuur dat er 

tijdens de boottocht mensen waren die 

geen materialen, geen medicijnen, een 

rolstoel, etc. bij zich hadden. Hoewel wij 

als vereniging zo goed mogelijk uw belan-

gen proberen te behartigen, kunt u niet 

in redelijkheid van ons verlangen dat wij 

voor uw ontbrekende spullen e.d. zorgen, 

die verantwoordelijkheid ligt toch echt 

op het bordje van de deelnemers aan het 

uitje.

Nog een verbeterpuntje: wilt u zich a.u.b., 

als u mee wilt met de boottocht, vooraf 

opgeven? Dit jaar waren er opvallend veel 

mensen die zich niet aangemeld hadden 

en die zich spontaan op het partyschip 

meldden. Uiteraard vinden wij het fijn dat 

u meegaat, maar de vereniging moet aan 

Voor mijn idee was ik nog lang niet aan 
de beurt om een bijdrage aan deze ru-
briek te leven, maar de tijd gaat blijk-
baar zo snel dat het toch al weer zover 
was. Ik neem aan dat dat heel herken-
baar voor u is…

Als vereniging hebben we best een turbu-

lent jaar achter de rug. We hebben gepro-

beerd om met een bescheiden aantal men-

sen in het bestuur de vereniging draaiend 

te houden, maar gemakkelijk was dat niet 

altijd.

Het was ook het tweede jaar waarin we de 

vereniging weer opnieuw ‘op de rit’ moes-

ten zien te krijgen, sinds we van een aan-

tal ervaren bestuurders afscheid hebben 

moeten nemen. 

Ik noem dan de namen van Joop en Corry 

den Breems, maar ook van Hans van der 

Linden, mensen die de vereniging lang 

gediend hebben in verschillende functies. 

We hebben eigenlijk, gezien de omvang 

van de vereniging en de daarbij behorende 

hoeveelheid klussen, een grote behoefte 

aan mensen die ons komen bijstaan in het 

bestuur.

Het baart me best wel zorgen dat er niet 

meer mensen bereid en in staat zijn de 

vereniging draaiend te blijven houden, 

want we merken zeer regelmatig dat we 

meer zouden kunnen doen voor u, als le-

den, als we over meer menskracht zouden 

beschikken.

Mijn (al een aantal malen herhaalde) 

vraag aan u is dan ook heel concreet: Wilt 

u er eens ernstig over nadenken of u niet 

wat tijd aan de vereniging kunt besteden, 

juist om het mogelijk te maken dat de 

vereniging voor alle leden een vereniging 

blijft waar mensen graag lid van zijn, waar 

mensen graag de activiteiten van bezoe-

ken, waar mensen graag een stukje van 

hun vrije tijd voor geven?

Ik hoop dat mijn mailbox voorzitter@

npvr.nl overloopt van de aanmeldingen, 

stelt u mij dan wel de vereniging alstu-

blieft niet teleur!

Van de bestuurstafel
de eigenaar van het schip opgeven hoe-

veel deelnemers er zijn aan de vaartocht. 

Op basis daarvan wordt er voedsel etc. in-

gekocht, maar als er spontaan deelnemers 

bijkomen, kan er in principe een tekort 

ontstaan, waardoor de buffetten weleens 

erg karig zouden kunnen uitvallen.

Onze oproep voor het volgende uitje (voor 

u het weet is het al weer zover!) is dan 

ook: Geeft u zich vooral vooraf op, zodat 

we op basis daarvan de familie Baris ruim 

voldoende inkopen kunnen laten doen. 

Over enkele weken is het weer kerst. Twee 

speciale dagen aan het eind van het jaar 

waar iedereen een eigen beeld bij heeft. 

Voor de een is het een aantal dagen waar-

op er teruggekeken wordt naar het bijna 

voorbije jaar, met al zijn ups en downs, 

voor de ander is het het jaar waarin hij 

een donornier kreeg, en weer een ander 

blikt met verdriet terug op een jaar met 

alleen maar verdriet en zorgen in het le-

ven.

Ondanks alle moeite en zorgen waar we 

als nierpatiënt aan kunnen lijden, wens 

ik u toch een aantal fijne dagen, waarin 

u hopelijk gezelligheid en wat geluk mag 

ervaren.

En bent u alleen met deze dagen, belt u 

dan eens iemand op waarvan u weet dat 

hij of zij in dezelfde situatie verkeert. 

Misschien is die man of vrouw wel ont-

zettend blij met uw telefoontje en kunt 

u oude banden weer aanhalen of nieuwe 

aanknopen, tijdens een gezellig etentje.

Tenslotte spreek ik de hoop uit dat u na 

de jaarwisseling datgene mag ervaren in 

het nieuwe jaar waarop u op hoopt: geluk, 

beterschap, een donornier, kortom, alles 

wat het leven voor een mens de moeite 

waard maakt.

En dan hopen we elkaar bij de eerste ac-

tiviteit in het nieuwe jaar weer te zien, in 

een voor onze situatie zo goed mogelijke 

gezondheid!

Frits Hagenaar

De kopij voor het volgende nummer van Levenslijn dient 
uiterlijk 27 januari 2020 bij de redactie te zijn ingeleverd.
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Even stilstaan
De stille dagen komen eraan,

tijd om even stil te staan,
overdenken en bezinnen

afsluiten of opnieuw beginnen.

Wat te doen met wensen of dromen,
dingen die jou zijn overkomen,

laat ze zijn en laat ze achter
de ergste worden zachter.

De mooiste krijgen een plaats in je hart,
maak ieder jaar een nieuwe start.

Begin aan je oude of nieuwe dromen,
laat het leven op je afkomen.

Heb lief, bewonder en geniet
van wat het leven, ondanks alles, biedt. 

D.F. Zantvoord/1001gedichten.nl
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Redactiepraat
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar 
voor mijn gevoel is dit jaar weer om-
gevlogen. Mijn vader zei weleens, toen 
ik nog een klein ventje was: Naarmate 
je ouder wordt, lijkt het wel of de tijd 
steeds sneller gaat. Ik dacht toen wel-
eens: Waar heeft de beste man het over, 
het kan toch niet dat de tijd sneller 
gaat? Nee, natuurlijk kan dat niet, maar 
de tijd leek sneller te gaan, en dat is 
precies wat ik (en u waarschijnlijk ook) 
ervaar.

Ook in de afgelopen maanden zijn er he-

laas weer enkele patiënten overleden. Ik 

vind het ingrijpend (en ook aangrijpend) 

om u te moeten melden dat er, niet eerder 

in een kwartaal, vijf mensen overleden 

zijn: meneer Fernhout, Richard Kleiberg, 

Anja Anemaat, Agnes Maas en Elly Melkert. 

Over elk van de drie laatstgenoemde over-

ledenen treft u verderop in dit blad een 

in memoriam aan. Mogelijk zijn er meer 

mensen overleden waarvan dat niet aan 

ons gemeld is, dus wij vragen u om een 

overlijden sowieso te melden, zodat in elk 

geval post van NPVR niet langer naar het 

adres van de overledene gestuurd wordt.

En, zoals u weet, u kunt ons altijd vragen 

een ‘in memoriam’ te schrijven als u daar 

zelf niet toe in staat bent, en daar kan 

ook altijd een foto van de overledene bij 

geplaatst worden.

Vanaf deze plaats doe ik ook nogmaals 

een oproep aan de aspirant-redacteur die 

zich per mail gemaild heeft, maar waar-

van ik op onverklaarbare wijze de mail ben 

kwijtgeraakt. Het was een al wat oudere 

heer met een journalistieke achtergrond, 

dus als redacteur zou hij ons een grote 

dienst kunnen bewijzen. Als u die meneer 

bent en als u dit leest, wilt u dan nog-

maals een mailtje sturen naar redactie@

npvr.nl? Veel dank alvast!

Eveneens vanaf deze plaats wil ik graag 

een nieuwe redacteur verwelkomen, Kir-

sten Andeweg. Samen hebben we dokter 

Severs geïnterviewd, zie verderop in dit 

nummer, en dat is zowel Kirsten als mij 

prima bevallen!

Dan nog blijft onze wens naar meer re-

dacteuren recht overeind staan, dus als u 

er maar even zin in zou hebben om ons 

redactieteam te versterken, meld u zich 

vooral aan!

Verder: als u dit leest is de themadag van 

2 november jl. over het onderwerp ‘Een-

zaamheid’ achter de rug. Op zich geen 

prettig onderwerp, maar we hopen dat 

u, als u er ook was die middag, toch wat 

handvatten hebt gekregen om of zelf te 

proberen om uw eenzaamheid wat te ver-

lichten, of dat u zelf op het spoor gezet 

bent om eenzame mensen in uw omgeving 

eens een bezoekje te brengen.

Ook heeft u, als het goed is, een aantal 

weken geleden een uitnodiging ontvan-

gen voor de filmmiddag die op 19 novem-

ber jl. gepland was. Als u er geweest bent, 

wilt u ons dan ook eens laten weten of 

u het een goed initiatief vond om iets 

dergelijks te organiseren, of u nog ver-

beterpuntjes heeft, hoe u de film vond, 

enzovoort.

Het was immers de eerste keer dat we iets 

dergelijks deden, dus wij leren ook weer 

van uw ervaringen!

Datzelfde gaat ook gelden voor de nieuw-

jaarsborrel, die we voor januari 2020 op 

de agenda hebben gezet.

In het verre verleden hebben we een der-

gelijke happening weleens meer gehad, 

en het leek de vereniging een goed idee 

het ‘verenigingsseizoen’ 2020 daar eens 

mee te laten beginnen. Voor u allen 

een mooie gelegenheid om elkaar 

alle goeds toe te wensen voor het 

dan best nog wel jonge nieuwe 

jaar, dit alles weer onder het ge-

not van een drankje en de nodi-

ge  versnaperingen. Van harte 

welkom daar, ook deze bij-

eenkomst staat weer in het 

teken van saamhorigheid 

en lotgenotencontact.

Als u dit leest is het 

ook nog maar een paar 

weken tot de kerstdagen 

weer aanbreken. 

We hopen dat u die in elk ge-

val op een ontspannen manier kunt 

doorbrengen, en dat ziekte en zorgen op 

die beide dagen even vergeten kunnen 

worden. Vanuit mijn persoonlijke overtui-

ging wens ik u allen toe dat de geboorte 

van het Kind van Bethlehem in uw leven 

een grote plaats mag innemen. En als u 

een andere overtuiging bent toegedaan 

hoop ik vanzelfsprekend ook dat de kerst-

dagen voor u erg plezierig zullen zijn, met 

zo mogelijk uw geliefden om u heen en in 

een ontspannen sfeer. 

Jan Zoutendijk

12 maart:World Kidney Day

18 januari: 
Nieuwjaarsborrel

9 maart:Nierdialoog, onderwerp: Voeding 

bij nierziekte en dialyse

Noteer alvast in uw agenda:

13 januari
Nierdialoog, onderwerp: Nier-

transplantatie en nierdonatie
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Op 4 september jl. overleed op de leeftijd 

van 57 jaar Anja Anemaat, bij velen van u 

welbekend.

Anja stond, samen met o.m. Ruud Rood-

enburg, Joop den Breems, Peter Carpay 

en enkele anderen aan de wieg van onze 

vereniging.

Op 9 juli 2001 werd deze nieuwe 

belangenorganisatie voor nierpatiënten

van (toen nog uitsluitend) Medisch 

Centrum Rotterdam Zuid, locatie Clara 

Ziekenhuis, opgericht.

Als naam werd gekozen voor Nierpatiën-

In memoriam Anja Anemaat
geboren op 17 augustus 1962, 
overleden op 4 september 2019

tenvereniging ‘Claralyse’ (een samentrek-

king van Claraziekenhuis en dialyse), 

maar doordat na verloop van tijd ook 

nierpatiënten uit andere ziekenhuizen 

zich konden aansluiten, werd de naam 

van de vereniging na enige tijd gewijzigd 

in Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond.” 

Binnen de nieuwe vereniging werden de 

bestuurstaken zodanig verdeeld, dat Anja 

de functie van secretaris ging vervul-

len. Met name in de eerste jaren van 

het bestaan van de vereniging kwam er 

logischerwijs juist op haar schouders veel 

werk terecht.

Anja’s gezondheid bleef haar echter 

parten spelen en belemmerde haar nog 

weleens in haar functioneren.

Ondanks dat bleef ze altijd positief en 

bleef ze haar schouders zetten onder de 

taken die haar waren toebedeeld.

Na ca. vijf jaar was de rek er echter 

uit. Medio 2006 gaf zij aan voorzitter 

Ruud Roodenburg te kennen dat zij haar 

functie wilde neerleggen vanwege haar 

gezondheidsproblemen.

Ze bleef echter nog wel korte tijd ‘ge-

woon’ lid van het bestuur, een functie 

waarin de hectiek van het functioneren 

in een dagelijks bestuur een stuk minder 

was. 

Tijdens de algemene ledenvergadering 

van 19 mei 2012 kreeg Anja de gouden 

speld van verdienste, ‘de gouden nier’,  

uitgereikt, als blijk van waardering voor 

het vele werk dat zij als bestuurslid 

voor onze vereniging heeft mogen doen. 

Tevens werd zij benoemd tot erelid van 

de vereniging.

Ondanks dat Anja chronisch ziek was, 

bleef ze vechten, ze gaf niet op. Ze heeft 

diepe dalen gekend en steeds weer lukte 

het haar om op te krabbelen. Op het 

laatst was de wil er nog wel, maar liet 

haar lichaam haar helaas in de steek. 

Anja is thuis overleden in het bijzijn van 

haar dierbaren.  

Wij herinneren ons Anja als een positief 

ingestelde vrouw die bleef vechten voor 

het leven.

Het in memoriam is in samenwerking met de familie 
Anemaat opgemaakt.
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Agnes was met haar dochter Laetitia 

op bedevaart naar Lourdes, tijdens het 

verblijf daar is zij overleden.

In 2013 maakte ik kennis met de dames 

op de boot tijdens het nierpatiënten-

uitje. 

In een gesprek kwam ik er achter dat 

hun hobby kaarten maken was. Van oude 

en nieuwe kaarten en overige materialen 

maakten zij met schaar en lijmpot de 

mooiste 3D kaarten.

Geen kaart was hetzelfde, en het waren 

stuk voor stuk fraaie kunstwerken. 

Bijzonder is dat zij zich beiden achter de 

schermen inzetten voor de NPVR en er 

zorg voor droegen dat alle nierpatiënten, 

die lid zijn van Nierpatiëntenvereniging 

Ik beloof u niet gelukkig te maken

in deze wereld, maar in de andere

Maria, Notre Dame de Lourdes

In memoriam Agnes Maas-Balk 
overleden op 10 oktober 2019

“Rijnmond”, een door hun zelfgemaakte 

kaart op hun verjaardag ontvangen en 

dat zij dit al jaren deden, iets wat veel 

mensen niet wisten.

Als toenmalig redacteur van het blad 

Levenslijn wilde ik daar wel meer van we-

ten, dus ik maakte een afspraak bij hun 

thuis in de Koninginnetoren in Rotterdam 

en haalde Agnes en haar dochter uit de 

anonimiteit. 

Bij het schrijven van het verslag kreeg 

ik het idee dat deze lieve, enthousiaste 

mensen in het zonnetje gezet moesten 

worden, en zo werd een nieuwe rubriek 

geboren, ‘In het zonnetje’. Agnes en haar 

dochter zijn toen als eerste in het zon-

netje gezet in het decembernummer 2013 

van Levenslijn met het verslag van mijn 

bezoek.

Zij werden hiermee verrast toen het blad 

bij hun op de deurmat viel.

Tijdens nierpatiëntenbijeenkomsten en 

het jaarlijkse uitje spraken wij elkaar 

regelmatig.

Wij zullen de altijd opgewekte Agnes 

missen, zij is 86 jaar geworden. 

Marcel Melkert

7
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Enige tijd geleden hadden we in ons 
blad een rubriek ‘(Her)kent u deze arts 
of verpleegkundige’, maar doordat het 
wat lastig bleek te zijn om elk nummer 
te vullen met een interview met een 
arts of verpleegkundige, zijn we toen 
met die rubriek gestopt.
Nu er door allerlei oorzaken weer nieu-
we artsen en verpleegkundigen werk-
zaam zijn in de diverse ziekenhuizen, 
gaan we proberen die rubriek weer 
nieuw leven in te blazen.
We trappen af met een interview met 
dokter D. Severs, nefroloog in het Eras-
mus MC.

Waar woont u?
Ik ben geboren in Utrecht, maar heb mijn 

jeugd doorgebracht in Eersel. Daarna heb 

ik mijn studie gedaan in Utrecht en uit-

eindelijk ben ik in Rotterdam gaan wonen, 

omdat ik vanwege mijn werk hier een so-

ciaal netwerk wilde opbouwen. 

Wat zijn uw hobby’s?
Ik vind hardlopen leuk. Daarnaast klim 

ik, ofwel ik doe aan boulderen, dat is een 

discipline binnen de klimsport, waarbij je 

een korte route klimt op een vaak dicht 

bij de grond gelegen echte of kunstmatige 

rots, zonder het gebruik van een touw of 

andere vorm van zekering. Wel ligt er voor 

de zekerheid een valmat. Ik klim daarbij 

dan ongeveer 5 à 6 meter hoog, en er zijn 

verschillende moeilijkheidsgraden. Daar-

naast heb ik vroeger veel piano gespeeld, 

dat is misschien weer leuk om in de toe-

komst te gaan doen.

Waar heeft u uw opleiding gevolgd?
De eerste jaren in Utrecht, toen in het St. 

Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, later 

in het Erasmus Medisch Centrum in Rot-

terdam. De opleiding duurde ongeveer 

twaalf jaar en daarnaast heb ik drie jaar 

gewerkt aan een promotieonderzoek.

Waar gaat uw promotieonderzoek over?
Het onderzoek gaat over de interactie 

tussen het immuunsysteem, hoge bloed-

druk en zout. Het idee is dat als je ex-

perimenteel het immuunsysteem remt, je 

het ontwikkelen van hoge bloeddruk kunt 

afremmen. Bij sommige dieren is gebleken 

Interview met dokter Severs, nefroloog in het Erasmus MC

dat het zo werkt, maar er is nog weinig 

onderzoek gedaan naar hoe dit bij mensen 

werkt. Met mijn onderzoek wil ik een eer-

ste aanzet geven tot het doen van grotere 

onderzoeken op dat gebied, maar in mijn 

eentje heb ik die mogelijkheid niet.

Waarom heeft u voor het specialisme 
nefrologie gekozen?
Interne geneeskunde is een beschouwend 

vak, dat leek me interessanter dan een 

snijdend vak, zoals chirurgie. Daarnaast 

vind ik het leuk dat je gedurende langere 

tijd contact met patiënten hebt. Ook vind 

ik de nier als orgaan interessant. Boven-

dien waren er tijdens de opleiding interne 

geneeskunde enthousiaste begeleiders 

waardoor mijn interesse voor de nier werd 

gewekt.

Maakt u lange werkdagen?
Ja, ik werk van 7.30 uur tot 18.00 uur. 

Daarnaast werk ik ook thuis en in het 

weekend. Zo zijn er soms nachtdiensten, 

waarbij ik achterwacht ben en opgebeld 

kan worden, en soms moet ik dan naar 

het ziekenhuis. Tevens zijn er weekend-

diensten, waarbij ik gedeeltelijk thuis en 

gedeeltelijk op het werk ben.
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Interview met dokter Severs, nefroloog in het Erasmus MC
Kunt u iets vertellen over de nierzorg in 
het Erasmus MC?
Voor de patiënten zijn er nu, in het nieuwe 

ziekenhuis, alleen nog maar éénpersoons 

kamers. Het aantal bedden is gereduceerd 

en er wordt nu meer dagbehandeling ge-

boden. 

Op de dialyseafdeling in het Erasmus MC 

zijn er 16 dialysestations, die twee shifts 

per dag draaien. In het Sophia kinderzie-

kenhuis zijn er vier dialysestations. Het 

relatief geringe aantal stations staat ei-

genlijk niet in verhouding tot de omvang 

van het ziekenhuis.

Dat komt doordat er in een academisch 

ziekenhuis in principe geen gewone dialy-

se aangeboden wordt. In een academisch 

ziekenhuis is dialyse altijd gerelateerd 

aan de complexe gezondheidssituatie van 

nierpatiënten, dus bijvoorbeeld nierpati-

enten die naast hun nierziekte ook lijden 

aan andere ziekten, waardoor zij in een 

perifeer ziekenhuis niet optimaal gehol-

pen zouden kunnen worden. 

Veel patiënten voor chronische hemodia-

lyse worden door het Erasmus MC doorver-

wezen naar het Maasstad Ziekenhuis, het 

Franciscus Gasthuis in Rotterdam of het 

Franciscus Vlietland Ziekenhuis in Schie-

dam. 

In het Erasmus MC is er plaats (en be-

handelcapaciteit) voor ongeveer 55-60 

patiënten op de hemodialyse, en er zijn 

ongeveer 35 patiënten die thuis met peri-

toneaaldialyse werken.

Verder worden er op de dialyseafdeling 

speciale behandelingen verricht, zoals de-

sensibilisatie en plasmaferese. Bij desen-

sibilisatie wordt het lichaam ongevoelig 

gemaakt voor bepaalde stoffen. Zo wor-

den er bijvoorbeeld antistoffen uit het li-

chaam verwijderd als dat voorafgaand aan 

een niertransplantatie noodzakelijk is.

Bij plasmaferese wordt het bloed geschei-

den in plasma en cellen. Het plasma met 

daarin de ziekmakende stoffen wordt af-

genomen en vervangen door donorplasma 

of een andere vloeistof. De patiënt krijgt 

zijn eigen bloed weer terug, maar dan ge-

zuiverd. 

Als het om nierzorg in het algemeen gaat, 

dus niet over de nierzorg in het Erasmus 

MC, geeft dokter Severs ons nog wat ge-

gevens over aantallen nierpatiënten en 

dergelijke.

In ons land waren er eind 2018 zo’n 6.300 

nierpatiënten die dialyseerden. Daarvan 

zijn er ca. 5.400 die hemodialyse doen, 

ca. 900 die peritoneaaldialyse doen. In de 

meeste gevallen gaat het daarbij om men-

sen die van middelbare leeftijd of ouder 

zijn.

Er zijn in ons land ca. 11.400 mensen die 

een donornier gekregen hebben.

De kwaliteit van leven van nierpatiënten 

die een transplantatie hebben ondergaan, 

ligt hoger dan die van mensen die dialy-

seren. 

Als mensen een niertransplantatie krij-

gen, moeten ze immunosuppressiva, af-

weer- onderdrukkers, gaan gebruiken.

Zo zijn er de middelen tacrolimus, ciclo-

sporine, prednison en Cellcept. Hoewel 

deze middelen prima middelen zijn om de 

natuurlijke afweer van het lichaam te ver-

lagen zodat de nier niet afgestoten wordt, 

zijn er ook nadelen in de vorm van schade-

lijke bijwerkingen. Zo komen schade aan 

zenuwen voor, hoge bloeddruk, nierfunc-

tieverlies (!), misselijkheid etc. 

Er zijn echter (nog) geen betere alterna-

tieven. De medicatie wordt gedoseerd op 

basis van de bloedspiegel, en naarmate 

de tijd vordert wordt geprobeerd om het 

aantal afweeronderdrukkers te verlagen, 

waarbij prednison als eerste afgebouwd 

wordt. 

Van groot belang is ook dat de medicatie 

om de eigen natuurlijke afweer te onder-

drukken, tijdig ingenomen wordt. De kans 

op afstoting neemt namelijk sterk toe als 

de medicatie niet stipt op tijd ingenomen 

wordt. 

Er wordt dan ook vanuit de afdeling nefro-

logie van alles geprobeerd om mensen te 

bewegen hun medicatie tijdig in te laten 

nemen. Zo is er (ook voor patiënten met 

een taalbarrière) voorlichtingsmateriaal 

beschikbaar, zijn er speciale apps en kan 

er ook extra hulp geboden worden door 

psychologen. 

Er worden hier in het ziekenhuis jaarlijks 

ongeveer 200-250 niertransplantaties 

verricht, met zowel levende als postmor-

tale donoren. Daarmee is het Erasmus 

MC koploper in Nederland voor wat be-

treft het aantal niertransplantaties, het 

Universitair Medisch Centrum Groningen 

(UMCG)  komt op de tweede plaats.

Nadat we dit laatste gegeven toch met 

enige trots hebben aangehoord (Rotter-

dam op een eerste plaats is altijd gewel-

dig om te horen, toch?), nemen we af-

scheid van dokter Severs.

We bedanken hem hartelijk voor de tijd 

die hij voor ons heeft vrijgemaakt, wen-

sen hem veel succes in zijn werk en met 

het promotieonderzoek dat hij binnen ca. 

een jaar hoopt af te ronden. 

Kirsten Andeweg en Jan Zoutendijk
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Op weg naar de jaarlijkse bootreis van 
de patiëntenvereniging kwamen wij in 
een milieuramp terecht: een walmende 
tractor voor ons… Het zicht werd in-
eens beperkt tot heel erg weinig en wij 
namen de verkeerde afslag. Daar heb-
ben wij even gewacht tot er weer zicht 
was en zijn toen naar de boot gereden.

De verkeersregelaar was al druk bezig met 

zijn werk om alle auto’s netjes op de plaats 

te zetten en de kaartjes uit te delen voor 

een vrijstelling van € 90,00 parkeerboete 

van onze vrienden, de politie. 

Om halftien mochten we aanmonsteren, 

wat zonder problemen verliep. We zaten 

Het jaarlijkse uitje van onze vereniging 2019
net aan onze tafel toen de dames van de 

catering al met de koffie en een heerlijk 

gebakje aankwamen. Klokslag 10 uur liet 

de kapitein van partyschip ‘Marlina’ weer 

een stukje stuurmanskunst zien om op de 

Oude Maas te komen. Het weer was speci-

aal voor ons uitgezocht en was dus prach-

tig te noemen.

In Rotterdam konden we gelukkig nog 

twee mensen oppikken waarbij iets mis 

was gegaan met de taxi. Een mooi gebaar 

van de kapitein, alles verliep via de juiste 

steiger en iedereen was blij. Via de Rot-

terdamse skyline met zijn mooie bruggen, 

hoge gebouwen en bijzondere boten maar 

ook, en ik geloofde mijn ogen niet, een 

varende stadsbus! Ik was gelukkig niet de 

enige die zeer verbaasd was… 

Via de Hollandsche IJssel voeren we na 

de Algerabrug langs veel dorpjes en plaat-

sen, en we kwamen onderweg weer de 

nodige boten tegen, maar we zagen ook 

bijzondere gebouwen, waarover we geluk-

kig uitleg kregen van een meneer die over 

een grote kennis beschikte van alles wat 

we onderweg zagen.

Al snel kwam Gouda in zicht en voeren we 

achteruit naar de aanlegplaats. We dach-

ten dat de vele politiemensen voor ons 

aanwezig waren, maar er was een ongeluk 
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Het jaarlijkse uitje van onze vereniging 2019
met een motor gebeurd, geen leuk gezicht 

dus.

De bemanning had aardig wat werk om 

de loopplank aan de wal te leggen, om-

dat de waterhoogte niet meewerkte. Het 

was echter een kleinigheid voor de be-

manning, waarna iedereen met hulp van 

de politie de oversteek van de drukke weg 

kon maken en Gouda kon gaan verkennen.

Gouda is een bijzondere historische stad 

met een rijke geschiedenis. De stad is niet 

alleen bekend om zijn Goudse kaas, de 

kaarsen, stroopwafels en de pijpen, maar 

ook het stadhuis en de Sint-Janskerk met 

de mooie glas-in-lood ramen.

Wij zijn lekker op het bovendek van party-

schip ‘Marlina’ van de zon gaan genieten, 

want een deel van mijn familie komt uit 

Gouda en omgeving, vandaar…. De dames 

van de catering kwamen zelfs op het bo-

vendek nog koele drankjes serveren. Top, 

dames! 

Ik hoop maar dat iedereen op tijd terug is, 

want er is op zaterdag ook nog een leuke 

markt en voor de dames zijn er leuke win-

keltjes met veel hebbedingetjes. 

En dan, om halfvier, gebeurt wat ik al 

dacht. De kapitein was met zijn schip net-

jes van wal gestoken toen er ineens pa-

niek was: er stonden nog een paar varens-

gezellen aan de wal en dat kon natuurlijk 

niet… dus de kapitein weer naar de wal.  

Kapitein: bedankt voor deze tweede ges-

te! De terugreis ging via Dordrecht, en 

verliep zeer rustig, met weinig scheep-

vaartverkeer, dat was blijkbaar al zondag 

aan het vieren.

Aan boord had iedereen het druk met een 

heerlijk warm en koud buffet. We bedan-

ken het personeel van de ‘Marlina’, dat we 

hier graag in het zonnetje willen zetten. 

Nogmaals bedankt voor de vele kilometers 

die we aan boord van jullie schip mochten 

afleggen.

Janny en Leo Peters
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Ergens begin 2019 zit het NPVR-bestuur 
in vergadering bijeen en wordt er beslo-
ten het jaarlijkse uitje te doen plaats-
vinden op zaterdag 14 september 2019.
Er wordt contact opgenomen met de ei-
genaren van de ‘Marlina’ te Spijkenisse 
(‘Spike City’) en ook daar blijkt geen 
bezwaar tegen 14 september 2019.
Er wordt een definitieve ‘Hamerslag’ ge-
geven op dit besluit en de molen van 
voorbereiding gaat weer draaien. Voor 
een heel groot deel een routine, maar 
toch ieder jaar weer kleine veranderin-
gen/correcties.

In de periode tot die 14e september wordt 

de inschrijving in gang gezet. Altijd weer 

een drukke tijd met veel onverwachte za-

ken.

Voorbeeld:  het invulformulier geeft alleen 

aan met hoeveel personen ze komen. Geen 

naam, geen andere notitie. Een puzzeltje 

dus om uit te zoeken wie het betreft.

Er wordt goed ingeschreven en het uit-

eindelijke aantal deelnemers is 176. Niet 

slecht. Op naar de 200 en dan is de ‘Mar-

lina’ vol.

Een impressie van het uitje
Enfin, dan is het die 14e september 2019. 

Volop zon en bijna windstil. Hoe kunnen 

ze dat bij de NPVR zo regelen? Fantas-

tisch. En het blijft de hele dag zonnig en 

dat betekent dus volop genieten.

Er wordt driftig gebruik gemaakt van 

het liftje, zodat ook mensen die de trap 

niet meer op kunnen komen, toch op het 

prachtige bovendek kunnen genieten van 

de heerlijke zon en het uitzicht.

Het was bekend dat er iemand was met 

een rolstoel, die niet op tijd kon komen 

en daardoor de boot heeft gemist, maar 

ook daar is een oplossing voor. De betref-

fende mevrouw wordt gevraagd naar een 

opstappunt te gaan tegenover de SS Rot-

terdam. En zowaar, deze extra actie slaagt 

en ze wordt opgepikt en geniet met ons 

voor de rest van de tocht.

De route is deels bekend, d.w.z. we gaan 

naar Gouda. Hoe doen we dat?

Oude Maas, Nieuwe Maas, Hollandsche 

IJssel en het laatste stukje achteruitva-

ren naar Gouda.

Daarna wederom Hollandsche IJssel, stuk-

je Nieuwe Maas, de Noord en via de Oude 

Maas terug naar Spike City.

Aan boord is ook de heer Rinus, die ons 

weer van alles vertelt over het vele wat er 

op en aan het water te zien is. Daarover in 

deze ‘impressie’ geen details.

In Gouda komen we min of meer terecht 

in de restanten van een ongeluk dat vanaf 

de boot goed is te zien, en door de daarbij 

aanwezige politiemensen worden we ge-

holpen de straat over te steken zodat we 

de stad Gouda kunnen gaan bekijken.

Om half vier terug. Dat is voor de mees-

ten gelukt, maar ook daar was weer even 

een hiaat: Er was iemand niet in staat te-

rug te lopen. Een paar noodgrepen en het 

probleem was weer opgelost. De terugweg 

verliep verder zonder problemen.

Even terug naar de ‘Marlina’. Bij aankomst 

om 10.00 uur was er meteen koffie met 

een overheerlijk gebakje.

De lunch was, zoals gebruikelijk, broodje 

kaas, broodje ham en een kroketje, alle-

maal prima verzorgd.

En nadat we Gouda hadden verlaten kre-

gen we een heerlijk ijsje, zelfs geserveerd 

op het bovendek. Wat een service, en 

maar genieten.

Het gebruikelijke buffet op de terugreis 

was weer zeer verzorgd en zag er smakelijk 

uit. En…… het wás ook erg lekker.

Een grote veer dus op de hoed van de 

gehele bemanning van de ‘Marlina’. Niets 

was hen te veel, geen vraag was te moei-

lijk. Problemen met aan boord komen of 

juist er vanaf werden allemaal opgelost.

Ja, en dan is het weer 20.00 uur en zijn we 

terug in Spike City. Een verrukkelijke dag.

Dank je wel NPVR en de mensen van de 

‘Marlina’, we hebben ervan genoten.

En volgend jaar gaan we naar...

Peter Hamerslag

Op een prachtige zaterdag in september 

ging de jaarlijkse boottocht van Spijke-

nisse naar Gouda. Iedereen was op tijd 

aanwezig, op twee deelnemers na waar 

nog even op werd gewacht. Gelukkig 

kwam er snel een telefoontje waaruit 

bleek dat de dames nog niet aanwe-

zig waren omdat de regiotaxi vertrok-

ken was voordat de begeleidster van 

mevrouw Mören aanwezig was. Groot 

was de teleurstelling, want beide da-

mes hadden zich erg verheugd op deze 

dag. De kapitein besloot gewoon even 

een omweg te maken in Rotterdam naar 

Charlois om hen op te halen. Volgens de 

begeleidster van mevrouw Mören kregen 

ze een VIP behandeling. Ze werden aan 

boord ontvangen met koffie en gebak. 

Nu waren we compleet en konden we 

echt aan de reis beginnen!

Vertraging en toch nog op tijd!

De dames willen hierbij hun grote waar-

dering uitspreken voor de bemanning 

en de organisatie die het mogelijk ge-

maakt hebben dat de bootreis voor hen 

toch door kon gaan!
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In 2008 werd bij mijn vrouw een tumor 

ontdekt, en bij verwijdering daarvan werd 

ook een nier meegenomen. Na de bestra-

ling ging ook de andere nier verloren. 

Dat betekende dialyse. Zo’n eerste keer 

geeft veel emoties, maar in de loop van 

de tijd had zij er vrede mee. Wij besloten 

om thuis zelf te gaan dialyseren, niets is 

mooier om samen met je vrouw drie of vier 

Tot het laatste toe wilde je leven 

Door je sterke wil hiertoe gedreven

Je geest nog op volle kracht

Maar over je lichaam had je op het 

laatst geen macht

In memoriam
Elly Melkert,
overleden op 23 november 2019

keer per week samen ervoor te zorgen dat 

er kwaliteit van leven is. 

Na een paar jaar dialyseren heb ik Elly een 

van mijn nieren kunnen geven, maar dat 

ging niet zonder slag of stoot. Elly had 

bloedgroep O (die kan dus aan iedereen 

geven) en ik bloedgroep A. Er werd ge-

dacht aan een cross-overtransplantatie, 

maar uiteindelijk werd na de nodige on-

derzoeken besloten over te gaan tot een 

transplantatie door de bloedgroepen 

heen. 

Elly maakte antistoffen aan en dat moest 

via een speciale behandeling - soms teza-

men met de dialyse - aangepakt worden. 

Aangezien dat in eerste instantie niet 

lukte werd de geplande transplantatie 
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uitgesteld en werd de behandeling nog 

een paar keer herhaald. 

Onder voorwaarden vond de transplanta-

tie plaats in november 2012. 

Helaas kwam de kanker terug in 2014 en 

in 2016 moest er opnieuw gedialyseerd 

worden. 

Vele spannende jaren hebben wij gehad, 

maar Elly was altijd optimistisch, “daar 

komen we ook wel overheen”, zei ze dan. 

Zij genoot van de bijenkomsten van de 

NPVR en met name van de bootreis. Wij 

hadden daar veel leuke contacten, helaas 

ging het afgelopen jaar niet meer.

Met de Nierstichting hebben we in het be-

gin drie reizen gemaakt naar Lanzarote, 

waarbij ik voor het eerst samen met haar 

ging vliegen, naar Turkije en, vlak voor 

de transplantatie, naar Kreta. We hebben 

daar nog een mooie vriendschap aan over-

gehouden. 

Elly was altijd optimistisch en ging de 

laatste jaren met plezier naar de dialyse, 

ze zag het zelf als een uitje. Met twee 

collega-nierpatiënten had ze een bijzon-

der goede band, en we kwamen zelfs tot 

het laatst bij elkaar privé over de vloer. 

Alle drie vroeg uit de veren en met de 

rolstoeltaxi voor achten naar het Albert 

Schweitzer. De meiden hadden lol voor 

tien en bespraken wel en wee, ze waren 

ook duidelijk naar de verpleging wat ze 

wel en niet wilden, en zeker mocht nie-

mand ze uit elkaar halen, gelukkig is dat 

gehonoreerd. 

Elly hield al haar hele leven van lezen, 

vele boeken heeft ze verslonden, zeker 

op de vakanties. Als ze eenmaal in het 

verhaal zat mocht ze niet gestoord wor-

den, de kinderen waren dan mijn zorg. De 

laatste jaren kon ze haar aandacht er min-

der goed bijhouden, de boeken werden te 

zwaar. Er kwam een e-reader en later in 

het ziekenhuis kon ze gebruik maken van 

luisterboeken. Alle beschikbare boeken, 

onder andere van de vijf zusters, ongeveer 

150 uur, heeft ze met plezier gelezen.

Elly verzwakte de laatste weken, het eten 

ging steeds moeizamer, in 2018 hebben 

we al een traplift genomen, een stoel die 

alle gemakken had (o.a. hulp bij het op-

staan), rollators, een aangepaste rolstoel 

etc., etc. - alles om het leven nog zo aan-

genaam mogelijk te maken.

Alvorens Elly naar de palliatieve zorg De 

Rozenhof in Dordrecht werd gebracht, 

ging ze op haar verzoek op de brancard 

naar de dialyse om nog een paar uur te 

dialyseren en afscheid te nemen van haar 

vriendinnen, verpleegkundigen, artsen, 

administratieve medewerkers, de dames 

van de catering en Sonja Faber, die haar 

jaren maatschappelijk heeft begeleid.                                       

Dokter Mario Korte, de nefroloog die haar 

vanaf 2008 in goede en slechte momenten 

altijd heeft bijgestaan en ondersteund, 

kwam haar in het ziekenhuis nog opzoe-

ken. Voor Elly een fijn en onroerend mo-

ment. Als ik het zo neerschrijf krijg ik er 

tranen van in mijn ogen.

Het verblijf in De Rozenhof tijdens de laat-

ste dagen van haar leven was als een warm 

bad, fantastisch dat wij daarvoor gekozen 

hebben. Ik heb daar voor Elly de muziek 

van de crematie nog afgespeeld, met haar 

de bloemen uitgezocht en de adressenlijst 

nogmaals doorgenomen. Ondanks dat ze 

bijna geen stem had en veel sliep wilde 

ze bij alles nog betrokken zijn. Zaterdag-

avond gingen mijn dochter en ik de kle-

ren brengen die zij zelf had uitgezocht, 

we hebben nog even bij haar gezeten, nog 

samen wat gedronken en gingen nog even 

gedag zeggen. Plotseling zagen wij dat er 

verandering optrad, dus een verpleegkun-

dige geroepen en met z’n drieën hebben 

we toen haar laatste moment mee mogen 

maken, het heeft zo moeten zijn. 

Elly was een sterke, lieve vrouw, die al die 

jaren hing aan het leven en van elke ge-

beurtenis kon genieten. Zij was een lieve 

moeder en een gezellige oma waar alles 

bij kon, ondanks haar ziekte. Iedereen die 

haar goed kende is trots op haar. 

Mijn vrouw is 70 jaar geworden. 

Marcel Melkert 
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Als voormalig redacteur van Levenslijn verzorgde ik een 
aantal jaren de rubriek ‘Boekbespreking’. Onlangs ontving 
ik van een kennis het boek 65 jaar dialyse op Zuid - reeds 
genoemd in Levenslijn van juni 2019 bij het onderwerp 
‘Permanente expositie over 65 jaar dialyse’. Ik heb vele 
boeken gezien en gelezen over nierdialyse, maar dit boek 
verraste mij in vele opzichten.

Willem Kolff en Erik Ernst Twiss, pioniers in ‘hart en nieren’ 

(ook de ondertitel van het boek Dokter Kolff - geschreven door 

Herman Broers, medeauteur van 

dit boek) hebben de vrijheid 

gekregen/genomen om ervoor 

te zorgen dat dialyse mogelijk 

is en er een grote ontwikkeling 

tot stand is gekomen in de ma-

nier waarop er gedialyseerd kan 

worden. Het bedenken is een 

ding, maar voor het maken zijn 

er technici nodig en met name 

de instrumentenmakers als vol-

waardige partners van de arts.  

De heren hebben geschiedenis 

geschreven. 

Het boek (160 pagina’s) geeft 

de geschiedenis weer van de 

ontwikkeling van de dialyse 

in Nederland vanaf 1937 toen 

dokter Kolff een 22-jarige 

boerenzoon zag sterven aan 

nierfalen. Ruim zeven jaar 

later redde hij in Kampen het 

leven van Maria Schafstadt als 

eerste nierpatiënt ter wereld, 

dankzij de door hem ontwik-

kelde kunstnier.  Zeven jaar van 

onderzoek en experimenten 

gingen hieraan vooraf. De weg 

hiernaartoe wordt uitgebreid 

beschreven.

Dokter Twiss  
Dokter Kolff was de leermeester van Erik Ernst Twiss, die in 

1953 in het nieuwe Sint Clara Ziekenhuis begon met dialyse-

behandelingen. Zijn loopbaan en werkzaamheden met vallen 

en opstaan in de loop der jaren wordt in detail duidelijk voor 

iedereen beschreven. 

Zijn technisch inzicht kwam goed van pas om samen met 

Marcel Somers en later Ton Donkersloot, algemeen instrument-

makers, zich te specialiseren in de dialyse techniek. 

De ontwikkelingen worden uitgebreid beschreven en in het 

boek staan hiervan vele foto’s.

Boekbespreking
Opvallend detail is dat een patiënt met terminale uremie en 

cystenieren behandeld werd via darmspoeling, die waarschijn-

lijk de allereerste patiënt ter wereld was met thuisdialyse.

Thuisdialyse wordt tegenwoordig regelmatig gedaan met buik-

spoeling of hemodialyse met complete apparatuur, zelf heb ik 

een aantal jaren mijn vrouw mogen dialyseren.

In 1961 werd in Amerika het kunstmatig bloedvat, de shunt, 

bedacht en kwamen er mogelijkheden om ook in Nederland 

chronische patiënten op grote schaal ‘betaalbaar’ te dialy-

seren. De in 1958 opgerichte ‘Nierenclub’, die in 1969 gefor-

maliseerd werd, ging zich bezighouden met de uitbreiding 

van de dialysecapaciteiten in 

Nederland. De academische 

ziekenhuizen hebben lange tijd 

de boot afgehouden. 

Het badwater (dialysevloeistof), 

150 liter per behandeling, 

moest met de hand worden 

aangemaakt, later kwam er een 

systeem met een 1000 liter 

waterreservoir - verbonden met 

de monitoren op acht dialyse-

plaatsen.

Dialysebehandelingen en 
kosten
In de loop van de tijd ging de 

dialysetijd van twaalf naar tien 

uur en zelfs verder naar drie 

uur.

Zelf nachtdialyses werden 

mogelijk, evenals thuisdialyse. 

De dialysebehandeling had een 

leeftijdsgrens die bepaald was 

op vijftig jaar, die verschoof la-

ter naar 60, 70 en tegenwoordig 

is er eigenlijk geen criterium 

meer.

Ook de kosten speelden een 

rol, omdat het ontwikkelen 

van nieuwe technieken niet 

voor niks kan en er gezocht 

moest worden naar goedkopere 

alternatieven en sponsors zoals Stichting Volkskracht, TNO, 

Mortelstichting, Stichting Kunstmatig Niercentrum (in 1997 

omgedoopt tot Dr. E.E. Twiss Fonds), Nierstichting en vele 

andere. 

De kosten van dialyse bedragen in Nederland rond de 250 

miljoen - verdeeld over ruim 100 dialysecentra. 

De industrie en de ziekenhuizen zagen in dat er inkomsten ge-

haald konden worden uit de dialyse. De machines en materia-

len komen tegenwoordig van de industrie en verpleegkundigen 

worden opgeleid om er vakkundig mee om te gaan.

65 jaar dialyse op Zuid
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Nieuwe ontwikkelingen komen via research en ontwikkeling 

door ziekenhuizen en commerciële onderzoeksafdelingen.  

De Nierstichting houdt al een aantal jaar zich mede bezig met 

het ontwikkelen van de draagbare kunstnier. 

Transplantatie en voorlichting
In 1954 was in Amerika de eerste succesvolle niertransplan-

tatie, in Nederland in 1966 in het Academisch Ziekenhuis in 

Leiden. Jaarlijks worden rond de 1000 transplantaties ver-

richt, hetgeen alleen in academische ziekenhuizen plaats kan 

vinden. In bijna de helft van de situaties komt de transplanta-

tienier van een levende donor. De wachttijd voor een nier van 

een overleden donor is ongeveer tweeëneenhalf jaar. 

Het aantal dialysepatiënten wat er per jaar bijkomt is ruim 

2000 en dat worden er elk jaar meer, dus de vraag naar dialyse 

en meer donoren bij leven neemt gedurig toe. Tegenwoordig 

worden er steeds meer transplantaties uitgevoerd. 

Het komt steeds vaker voor dat een pre-nierpatiënt zelf op 

zoek gaat naar een donor of familievoorlichtingsbijeenkomsten 

bezoekt om meer informatie te krijgen over nierdonatie bij 

leven.

Ook is in het Maasstad Ziekenhuis de ‘nierdialoog’ opgezet, 

een laagdrempelige bijeenkomst die vijf maal per jaar wordt 

georganiseerd met patiënten, familie en diverse specialisten 

zoals de nefroloog, verpleegkundigen, diëtiste, maatschappe-

lijk werker etc.

Ook onze vereniging heeft een taak bij de voorlichting en is 

betrokken bij de organisatie van de nierdialoog.

Dit alles en veel meer komt in dit uitstekende boek met veel 

foto’s aan de orde. Voor iedereen die maar enigszins te maken 

heeft met dialyse is dit boek een aanrader.

Marcel Melkert

Bestellen via internet bij Aerie Uitgevers

ISBN 9789082736717 prijs EUR. 14,95 

In 2018 is een herdruk verschenen van het boek over Dr. Kolff

De man die miljoenen levens redde - Dokter Willem Kolff

Verkrijgbaar in de boekhandel - prijs EUR. 21,99

Kunstnier van Kolff

Een modern dialyseapparaat
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Wist u dat..?

20

• Nu we dit schrijven, de zomertijd voorbij is?

• De herfst echt is aangebroken?

• Engeland nog steeds niet vertrokken is uit de EU?

• De boottocht zeer geslaagd was?

• Er in dit blad meer over te lezen valt?

• Het tijdens de tocht heerlijk weer was?

• De Wetenschapsdag weer interessante onderwerpen bracht?

• We hopen dat de themamiddag op 2 november goed bezocht 

werd?

• Iedereen uitgenodigd was voor de filmmiddag op 19 novem-

ber?

• We hopen dat u dit een leuke activiteit vond?

• We nog steeds redacteuren en bestuursleden zoeken?

• We het bestuur en de activiteitencommissie hartelijk danken 

voor hun inzet voor onze vereniging?

• Nieuwe leden altijd hartelijk welkom zijn?

• We altijd bereid zijn om uw bijdrage voor Levenslijn te ont-

vangen?

• We u feestelijke dagen wensen?
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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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Kerstrecepten

Bereidingswijze
• Kook de eieren in circa 8 minuten hard. 

Laat ze met koud water schrikken en 

afkoelen. Pel de eieren en halveer ze 

over de lengte.

 Haal de eierdooiers er voorzichtig uit.

• Halveer de avocado, verwijder de pit 

en schep met een lepel het vruchtvlees 

eruit. Pers de citroen uit. Pureer het 

eigeel in een keukenmachine samen 

met de avocado, mayonaise, Griekse 

yoghurt en het citroensap tot een 

mousse. Breng op smaak met peper.

• Schep de vulling in een spuitzak en vul 

de eieren. Garneer met de basilicum.

Ingrediënten (4 personen):
• Eieren, 4 stuks

• Avocado, 1 stuk

• Mayonaise, 1 eetlepel

• Griekse yoghurt, 2 eetlepels

• Citroen, 1/2 stuk

• Peper

• Basilicum, half bakje

   Keukenmateriaal:

• Spuitzak

Gevuld eitje met avocado-
mousse van eigeel en avocado-
yoghurtmayonaise

Zalmsticks

Ingrediënten (4 personen):
• Zalmfilet, 600 gram (zonder huid,

   graten verwijderd)

• Grote eieren, 2 stuks

• Paprikapoeder, 1 theelepel

• Panko, 25 gram (of neem

   zelfgemaakte paneermeel)

• Arachide olie, 4 eetlepels

Bereidingswijze
• Verwarm de oven voor op 200 graden.

• Snijd de zalm in de lengte in brede 

repen. Maak acht sticks.

• Klop de eieren los in een kom en voeg 

de paprikapoeder toe.

 Doe de panko in een kom. Haal de filets 

door het ei, laat ze goed uitlekken en 

wentel ze vervolgens door de panko.

• Leg ze op een met bakpapier beklede 

bakplaat. Bak de verse vissticks 15 mi-

nuten, of tot ze goudbruin en gaar zijn.

• Lekker met gepofte aardappel en een 

frisse salade.

Bananenpannenkoekjes met 
kokos

Ingrediënten (4 personen):
• Bananen, 2 stuks

• Eieren, 3 stuks

• Boter, 25 gram

• Gemalen kokos, 2 eetlepels

• Ahornsiroop, 1 eetlepel

Bereidingswijze
• Mix de bananen, eieren en kokos in een 

mixer tot een gladde massa.

• Verhit per pannenkoek een beetje boter 

in de pan. Bak de vier pannenkoekjes 

om de beurt.

• Meng het fruit. Verdeel de pannenkoek-

je over vier borden.

 Besprenkel met de ahornsiroop en 

strooi de kokos eroverheen.
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Naar de dierentuin...
Driemaal per week gaat mijn vrouw Elly di-

alyseren in het Albert Schweitzer zieken-

huis in Dordrecht. Om half zeven opstaan 

en voor half acht staat de rolstoelbus voor 

de deur om haar op te halen. 

Gelukkig gaat mijn vrouw niet met tegen-

zin naar de dialyse, dit is mede te dan-

ken aan haar mededialysepatiënten Ria 

en Siska. Met elkaar zijn zij een gezellig 

clubje en ze delen met elkaar lief en leed. 

Ze maken het met z’n drieën zodanig ge-

zellig dat de dialysetijd van ruim vier uur 

wat aangenamer ingevuld wordt. Alle drie 

de dames staan op het standpunt dat ze 

niet op een andere plek gedialyseerd wil-

len worden, omdat zij zo’n hecht groepje 

zijn. Dat is fijn omdat ze alle drie weten 

dat zij de rest van hun leven moeten dia-

lyseren, maar dan zo aangenaam mogelijk. 

Ook buiten de dialyse is er contact, tele-

fonisch of met een bezoekje met echtge-

noten aan elkaar.

Half juni kwam mijn vrouw thuis met de 

mededeling dat zij en de andere dames af-

gesproken hadden om op zondag 23 juni 

met de partners naar Blijdorp te gaan. 

De laatste maanden ging het al niet zo 

goed met mijn vrouw, en we hebben zelfs 

moeten besluiten om geen uitstapjes 

meer te maken en familiebezoeken af te 

leggen, aangezien het haar allemaal te 

zwaar was. Ook ons jaarlijkse familie-uitje 

hebben wij helaas moeten schrappen.

Verbazing bij mij alom, maar ze was er 

vast van overtuigd om dit uitje door te 

laten gaan.

De zaterdag voor het uitstapje naar Blij-

dorp had ze echt haar dag niet, maar ze 

wilde van afbellen niets weten. Zondag-

morgen is nog vroeg genoeg om het af te 

zeggen. 

Die zondagochtend een extra dosis zuur-

stof en rond 11 uur besloot ze: we gaan, 

om 12 uur hadden wij afgesproken bij de 

ingang met Siska en partner.

Helaas waren Ria en haar partner niet in 

staat om aan het uitje deel te nemen, de 

reden was de hoge prijs van de heen-en-

terugreis van Sliedrecht naar Rotterdam 

met Valys.

Wij kochten onze kaartjes en kregen als 

rolstoelbegeleiders 10 euro korting, daar 

konden we mooi ons parkeerkaartje van 

betalen. Mooi dat dit bij diverse parken 

zo is geregeld, maar helaas bij vele nog 

niet. Bij het openluchtmuseum in Arnhem 

mogen de rolstoelbegeleiders gratis naar 

binnen en bij de Efteling moet men ge-

woon een kaartje kopen. Goed om vooraf 

op internet te kijken als men een dieren-

tuin, museum of evenement bezoekt met 

iemand die gebruik moet maken van een 

rolstoel met begeleider.

Zondag de 23e was een behoorlijk zomerse 

dag, de temperatuur liep op in Nederland 

tot wel 31,2 graden, dus we moesten zo-

veel mogelijk de schaduw opzoeken.

De dieren in de dierentuin zochten ook 

de schaduw op onder bomen en struiken. 

Met name de apen trokken er zich niks van 

aan, die vlogen gewoon achter elkaar door 

de kooien. Ondanks de plattegrond kon-

den wij Bokito’s verblijf niet vinden.

De zeven olifanten hebben een mooi na-

tuurlijk verblijf en we liepen langs de 

gevlekte hyena’s, de Sumatraanse tijger, 

kamelen, leeuwen, de stokstaartjes (we 

lazen dat een beet van deze diertjes best 

Column 
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gevaarlijk is) en vele andere dieren.

Prachtig is het verblijf van de giraffen, 

van bovenaf heb je een goed overzicht. 

We konden nog een glimp opvangen van 

het voeren van de zeeleeuwen en het voe-

ren van de reuzeschildpadden.

Ondertussen werd het tijd om eens wat te 

gaan nuttigen in een van de restaurants. 

Wij bestelden wat te drinken en de da-

mes gingen aan het gebak. Ik bestelde 

een broodje tonijn, nou dat was een flink 

broodje, daar konden we met z’n allen wel 

van eten, achteraf begreep ik waarom dit 

zo’n duur broodje was.

We vervolgden onze tocht langs de reptie-

len, vlinders, de meest exotische vogels, 

waarbij onder andere de gier, en we zagen 

de ijsberen heerlijk in het water afkoelen, 

zo ook de neushoorns.

Het werd steeds warmer en wij gingen 

verkoeling zoeken in het Oceanium, een 

overdekte waterwereld, waar je ogen te-

kortkomt om alle kleurrijke vissen te be-

kijken. Natuurlijk gingen wij ook naar de 

haaien (niet letterlijk), die van links naar 

rechts vlogen in hun bassin. 

De koningspinguïns zijn prachtige bees-

ten die van hot naar her zwommen - en 

dat kon je allemaal van dichtbij meema-

ken. 

De dames waren nog even toe aan een lek-

ker ijsje en de heren een pilsje. Tijd om 

weer naar huis te gaan tegen vijven, want 

alles bij elkaar was het wel een vermoei-

ende dag.

De dames hadden wel een paar dagen no-

dig om weer helemaal bij te komen, maar 

deze dag kan niemand ze meer afnemen!

Marcel
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Een paar jaar geleden trof ik bij het collec-

teren een jongetje van 9 jaar dat de deur 

opendeed en hij vroeg wat ik kwam doen. 

“Collecteren voor de Nierstichting”, zei ik. 

Wat is dat, wilde hij weten, dus ik legde 

hem zo simpel mogelijk uit dat er geld 

opgehaald wordt voor mensen die proble-

men hebben met hun nieren waardoor ze 

meestal niet meer kunnen plassen. 

“O jee”, zei hij, “dat is erg”. 

“Ja”, zei ik, “en die mensen moeten dan 

driemaal per week vier uur lang aan een 

machine die het vocht wat je teveel hebt, 

samen met slechte stoffen die je in je li-

chaam hebt, via het bloed uit het lichaam 

haalt”. 

Ik zag hem langzaamaan een beetje bleek 

worden, maar intussen kwam zijn moeder 

ook aan de deur en hij zei: “Ik ga mijn 

spaarpot halen en ik geef alles wat erin 

zit”. 

Dat was de eerste kennismaking met Lucas 

Uljee. Hij zou graag ook willen collecte-

ren, zei hij, maar daar was hij toen nog 

te jong voor. Inmiddels is hij 14 en loopt 

al voor de derde maal met mij mee om te 

collecteren in de wijk. Gelukkig kent hij 

rondom zijn huis heel wat mensen, die 

graag wat doneren in zijn bus. 

Dit jaar hebben we met drie volwassenen 

en twee flinke jongens samen dit jaar 

€i417,- opgehaald.

Wie is Lucas
Om wat nader kennis te maken met Lu-

cas heb ik bij hem thuis een afspraak ge-

maakt.

Het gesprek vindt plaats aan de keukenta-

fel, waar ook zijn vader en moeder af en 

toe bij zijn.

Lucas is 14 jaar en zit in Havo 2 van het 

Develstein College in Zwijndrecht. 

Op de website van de school staat: ‘Op het 

Develstein College beleef je de tijd van 

je leven. Je ontdekt wat je leuk vindt en 

waar je echt goed in bent. Je volgt het 

onderwijs dat bij je past’. 

Lucas 
In de week van 16 september was de 
jaarlijkse collecte van de Nierstichting.
In de grote wijk waarin ik woon doe ik 
het met wat hulp. 

Ik hoop dat het allemaal waar gemaakt 

wordt….. 

Frans is niet zijn lievelingsvak dus hij 

laat dat volgend jaar vallen, Duits blijft 

hij doen omdat zijn opa leraar Duits was, 

maar biologie vindt Lucas zijn lievelings-

vak. Hij houdt ontzettend van dieren, 

thuis hebben ze twee katten, een rooie 

en een zwarte, en in de tuin heeft de fa-

milie Japanse koikarpers, waar ook mee 

gekweekt wordt. 

De katten komen ook regelmatig met al-

lerlei dieren thuis, zelfs een meerkoet.

Later wil hij wel dierenarts worden, geen 

veearts, want het helpen bij een bevalling 

en dan bij een koe met je arm naar bin-

nengaan vindt hij maar niks.

Maar het liefst zou hij later naar China 

gaan om daar te wonen, hij denkt er nu 

al sterk over om de Chinese taal te leren. 

Hij heeft wel wat met Aziatische landen, 

want hij heeft een bijzondere hobby. 

Twee tot driemaal per week kookt hij 

thuis, zijn moeder Marianne kan met haar 

ziekte wel wat hulp in de huishouding ge-

bruiken. 

Het bijzondere is dat hij niet aardappels, 

vlees, jus en af en toe een soepje maakt, 

maar hij maakt gerechten uit de Oosterse 

keuken. Bij toko Yvon in Dordrecht verko-

pen zij een breed assortiment aan Aziati-

sche en Surinaamse producten. Lucas laat 

mij enkele producten zien.

Zijn lievelingsgerechten zijn Indiaanse 

butter chicken en Thaise rode curry - met 

het advies:  vers maken en kort koken, en 
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in alle producten weinig zout gebruiken. 

Nou, dat is voor nierpatiënten prima - 

want die hebben veelal een zoutloos di-

eet.

Als hobby fietst hij graag elke dag naar 

school, en als hij vrij is het liefst met zijn 

oma en opa. 

Reizen, en dan het liefst alleen door Eu-

ropa en later naar de Aziatische landen: 

zijn moeder moet er nog niet aan denken. 

“Voorlopig niet,” zegt zij. Lucas sputtert 

wat en ik zeg: “Je moeder zegt dat omdat 

ze nog zoveel van je houdt, wellicht als je 

18 jaar bent”…

 

Uiteraard is het kijken naar Netflix tegen-

woordig ook een hobby, de favoriet van 

Lucas is de serie (al zes seizoenen lang) 

The 100. Een korte uitleg waar het over 

gaat is wel op zijn plaats voor onze lezers: 

Een eeuw nadat een nucleaire apocalyps de 

aarde verlaat, worden 100 bewoners van 

een ruimtestation teruggestuurd om te on-

derzoeken of de planeet weer bewoonbaar 

is.

Het lijkt een beetje op de omgekeerde we-

reld, wie zin heeft om te kijken moet er 

maar een groot aantal avonden voor uit 

trekken.

Lucas heeft een klein motorbootje met 

een 1pk motor, waarmee hij het water in 

de wijk ‘onveilig’ maakt. Een vaarbewijs 

heeft hij hiervoor niet nodig. Hij zou 

graag eens de marathon van Rotterdam 

lopen, maar dan moet hij binnenkort maar 

eens gaan trainen, wellicht krijgt hij zijn 

vader wel zo gek om met hem mee te trai-

nen. 

Op Koningsdag doet hij graag mee aan de 

verkoop van (oude) spullen. Lucas gaat 

weken voordat de rommelmarkt gehouden 

wordt langs de deuren om de nodige spul-

letjes bij elkaar te krijgen. 

Zo stond hij dit jaar met een vriend ook 

bij ons voor de deur - we hadden nog een 

flinke tas met gebruikte kinderboeken, en 

ja, dat was wel even flink sjouwen vanaf 

ons huis naar zijn huis. Maar ik begreep 

later dat hij een goede opbrengst had. 

dag na mijn bezoek geopereerd moet wor-

den in het Albert Schweitzer ziekenhuis 

omdat er op een van haar nieren een tu-

mor zit.

De nier moet operatief met een kijkopera-

tie verwijderd worden en dat is natuurlijk 

allemaal reuze spannend. 

Een paar dagen na de operatie neem ik 

contact op met de familie om te vragen 

hoe het gegaan is. De operatie is ge-

slaagd, de andere nier neemt de functie 

volledig over en er zijn geen complica-

ties. Wel moet oma aansterken en is ze 

erg moe, logisch na deze emotionele en 

zware ingreep.

Ik vroeg waarom Lucas elk jaar weer met 

mij mee gaat om te collecteren voor de 

Nierstichting. Zijn antwoord? “Gewoon 

omdat het nodig is, en ik graag wat voor 

andere mensen over heb. En nu het alle-

maal zo dichtbij komt met oma helemaal”.

Kortom: volgend jaar is Lucas weer van de 

partij! 

De Nierstichting kan niet zonder ons!

Oma Marijke
Lucas heeft een lievelingsoma en dat is 

oma Marijke, de oma waar hij ook fiets-

tochten mee maakt. Oma is ook wereldbe-

roemd om haar tomatensoep. 

Toeval of niet, hij vertelt mij dat oma de 

Marcel Melkert
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Onder het genot van een onverwacht schijnende herfstzon en 

in gezelschap van genodigden en lokale pers overhandigde bur-

gemeester Han ter Heeghe van Gooise Meren de oorkonde en 

waarderingsspeld Gouden Klim 2019 aan Hans Bart. Deze eer 

valt te beurt aan iemand die zich bijzonder heeft ingespannen 

om bewustwording omtrent donatie en/of transplantatie te bevor-

deren. Inmiddels is sprake van een jarenlange traditie en werden 

genoemde blijken van waardering voor de zesde maal uitgereikt. 

De uitreiking vindt traditiegetrouw plaats bij het Nationaal Donor 

Monument naast de Grote Kerk in Naarden Vesting tijdens de Na-

tionale Donorweek.

Hans Bart ontving beide onderscheidingen vanwege zijn verdien-

sten, zoals het voortdurend onder de aandacht brengen van het 

patiëntenperspectief van medische professionals en bijvoorbeeld 

de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). Hans is een voor-

vechter van ‘Shared decision making’ en droeg bij aan de intro-

ductie hiervan bij de Nederlandse nefrologen. Tevens heeft hij het 

grote belang onderkend van nierdonatie bij leven. Aan het bekend 

maken van de mogelijkheden heeft hij stevig bijgedragen, onder 

andere door de oprichting van de stichting Nierdonatie-bij-Leven. 

En niet in de laatste plaats door zelf een nier af te staan. Boven-

dien heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de realisering van 

het Actieve Donor Registratie systeem.(ADR). Voorts werkte hij 

hard hard aan de oprichting van Nieren.nl

Gouden Klim 2019
naar Hans Bart

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

Foto: Gerrit Ockers
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Twaalf artsen en onderzoekers kwamen 

vertellen over de stand van zaken in hun 

onderzoeken naar nierziekten en  behan-

delingen. Nierpatiënten, hun naasten, 

artsen, onderzoekers en andere behande-

laars konden drie van de twaalf presenta-

ties bijwonen en ervaringen uitwisselen. 

Een heel inspirerende dag voor iedereen.

Na de openingsbijeenkomst werd het pro-

gramma onderbroken voor een bijzondere 

gebeurtenis. 

Hans Bart, jarenlang directeur van de NVN 

en inmiddels gestopt, kreeg een lintje en 

werd benoemd tot Ridder in de Orde van 

Oranje-Nassau (zie ook elders in dit blad 

Gouden Klim 2019 naar Hans Bart’). 

Wij beschrijven in het kort een drietal 

presentaties:

Hoe reageert het lichaam op zout
Eliane Wenstedt, Universiteit van Amster-

dam / Amsterdam UMC

Inmiddels weet bijna iedereen dat teveel 

zout eten niet goed is voor je lichaam. In 

plaats van de aanbevolen hoeveelheid van 

6 gram per dag krijgen de meeste mensen 

9 gram binnen, zo ook de nierpatiënten. 

Het is belangrijk bij het kopen van voe-

dingsproducten goed op de etiketten te 

kijken naar het zoutgehalte. Vaak staat 

Wetenschapsdag 2019 
Op 11 oktober vond voor de vierde keer 
de Wetenschapsdag plaats, ditmaal in 
Eindhoven. 
De dag werd georganiseerd door onder 
andere de NVN, de Nierstichting en een 
aantal verwante organisaties.

er natrium i.p.v. zout, maar daarvan mag 

je maar 2,4 gram hebben per dag. 30 % 

van de mensen krijgt een hoge bloeddruk 

van teveel zout eten. Onderzoek heeft 

uitgewezen dat zout in de huid ophoopt. 

Zout kan de afweercellen in het lichaam 

beïnvloeden en dus ook in de nieren. Zout 

zorgt voor meer ontstekingscellen in de 

nier. Op dit moment zijn er nog geen me-

dicijnen die bij mensen op een veilige ma-

nier de effecten van zout op afweercellen 

tegengaan. Hemodialyse vermindert de 

ophoping van zout in de huid. 

Veroudering van niercellen
Roel Goldschmeding, UMCU

Sommige cellen die bij nierziekten be-

schadigd raken, slagen er niet in zichzelf 

te herstellen maar lopen vast in een toe-

stand van versnelde veroudering. Ze zit-

ten herstel in de weg en kunnen de nier-

ziekte zelfs verergeren. Verouderde cellen 

zouden spontaan moeten verdwijnen maar 

ze blijven ten onrechte leven. Ze zitten 

in de weg en verhinderen herstel. Ze ver-

oorzaken ontstekingen met als gevolg een 

versnelde achteruitgang. (Een rotte appel 

in een kist tast de rest ook aan).

Een aantal universiteiten (Rotterdam, 

Utrecht en Aken) werkt samen om te on-

derzoeken:

• Hoe dit proces herkend kan worden 

door urineonderzoek;

• Of er nieuwe behandelmogelijkhe-

den zijn om schadelijke verouderde 

cellen op te ruimen.

Het uiteindelijke doel is om verder nier-

functieverlies te voorkomen.

 

Breingezondheid bij niertransplanta-
tiepatiënten
Lisa Ziengs, UMCG

Het wordt steeds duidelijker dat, door 

een chronische nierziekte, ook de brein-

gezondheid kan verminderen. Dit uit zich 

o.a. in vergeetachtigheid, concentratie-

problemen en moeite hebben met plan-

ning en overzicht houden. In welke mate 

is er sprake van verminderde breingezond-

heid bij transplantatiepatiënten, en wat 

is de impact op het dagelijkse leven?

Door middel van neuropsychologisch on-

derzoek, waarbij de patiënt een aantal 

gerichte taken krijgt, wordt in kaart ge-

bracht hoe zijn brein functioneert. Daarna 

wordt een behandeling ontwikkeld die op 

de individuele patiënt is afgestemd. 

Gegevens van alle onderzochte patiënten 

worden geanalyseerd om te kunnen voor-

spellen welke patiënten beter overleven 

met een donornier en welke na transplan-

tatie meer zorg nodig hebben en optimaal 

ondersteund moeten worden.

In Wisselwerking van oktober 2019 staat 

een interview met dr. Ziengs over dit on-

derwerp. 

Als u meer wilt lezen over de verschillende 

onderwerpen van de Wetenschapsdag kunt 

u kijken op de site van de NVN bij ‘terug-

blik op themadagen’.

Els van Dijk
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Al 35 jaar gaat Ria (66) samen met haar 

man met de caravan naar de camping in 

Epe. 

“In Sliedrecht is het zo druk en vol, de 

rust en ruimte in Epe doen ons echt goed. 

Bovendien kennen wij er veel mensen 

omdat wij er al zo lang komen. De echte 

vakantie is dan nu wel voorbij, maar voor 

weekendjes gaan we nog wel een paar keer 

terug. Ik dialyseer altijd op de maandag, 

woensdag en vrijdag, dus dat kan net 

dan.” 

Vakantiedialyse 
Acht jaar geleden kreeg Ria het slechte 

nieuws dat ze moest gaan dialyseren. 

“Mijn bloed was niet goed. Ik hoorde het 

in het ziekenhuis, dat was heftig. ik was 

bang dat ik ook niet meer naar de cam-

ping in Epe kon. Maar mijn maatschap-

pelijk werkster vertelde dat ik naar Isala 

“Iedere vakantie dialyseer 
ik bij Isala” 
Drie weken lang dialyseerde Ria de 
Graaf bij de vakantiedialyse in Isala. 
Vanavond gaat ze weer naar haar woon-
plaats Sliedrecht en is de vakantie op 
de camping in Epe echt voorbij. 
“Ik vind het heel jammer, ik ben graag 
op de camping en ik vind het bij Isala 
ook prettig.”

kon voor vakantiedialyse. Dat was zo ge-

regeld. Ik ben nog begonnen beneden in 

de oude zusterflat. En nu dus al weer zes 

jaar in het nieuwe ziekenhuis. Ik vind het 

heel gemoedelijk bij Isala. Ik hoor altijd 

"hé, ben je er weer". En de tussendoortjes 

die wij hier krijgen zijn ook veel lekkerder. 

Kijk, daar komen mijn poffertjes al. Dat is 

toch geweldig. De diëtist van het Albert 

Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is veel 

strenger.” 

Moe 
Driemaal per week, 4 uur lang, zit Ria 

vast aan het dialyseapparaat. “Ik kijk een 

beetje tv, of ik slaap. Straks om kwart voor 

één haalt de taxi mij weer op. Weer terug 

op de camping ga ik dan ook even liggen. 

ik ben altijd best moe na de dialyse. ik 

ben al lang blij dat ik niet meer hoef te 

dialyseren op zaterdag, want dan heb je 

echt niets aan je weekend. En omdat mijn 

man nog werkt, is het juist leuk om in het 

weekend iets te kunnen doen.” 

Rust 
Ria is blij dat zij ondanks haar nierziek-

te nog gewoon op vakantie kan. “Het is 

heel belangrijk voor mij, ik kom gewoon 

tot rust in de bossen. Een nieuwe nier zit 

er voor mij voorlopig niet in door andere 

aandoeningen die er bij kwamen. Ik moet 

vijf jaar wachten en dan ben ik 71. Waar-

schijnlijk te oud. Mijn man wilde eerder 

zijn nier wel aan mij geven. Wij waren 

bezig met onderzoeken. Toen heb ik ge-

zegd dat ik dat niet meer wilde. Stel dat 

er iets gebeurt met hem? Ik vond het een 

te groot cadeau. Het voelde niet goed om 

het aan te nemen.” 

Gemoedelijkheid 
En volgend jaar? “Dan vind je mij hier 

weer. Ik denk er niet aan om ergens anders 

naar toe te gaan. De rust op de camping 

in Epe en de gemoedelijkheid hier bij Isala 

bevallen mij prima.”

Ria de Graaf



32

Levenslijn · 19e jaargang · december 2019

Dialyse is een levensreddende behan-
deling maar heeft grote negatieve 
gevolgen voor de voedingstoestand. 
Ondervoeding is een probleem bij dia-
lysepatiënten. Protein Energy Wasting 
(PEW) is de term om de toestand van 
afgenomen spier- en vetmassa bij chro-
nische nierziekte te beschrijven. Dit 
is een hyperkatabolische toestand die 
leidt tot spiermassaverlies.

PEW komt voor bij 20 tot 70% van de chro-

nische hemodialysepatiënten, met een 

gemiddelde van 40%. Met de progressie 

van chronische nierziekte is er een spon-

tane daling van de eiwitinname en 35 tot 

70 procent van de patiënten met termi-

nale nierziekte heeft een slechte eetlust. 

Bovendien kan een vochtbeperking om 

gewichtstoename tussen twee dialyseses-

sies in te minimaliseren, leiden tot een 

afname van de calorie-inname.

De dialyseprocedure zelf heeft ook een ka-

tabool effect als gevolg van verminderde 

eiwitsynthese en het verlies van aminozu-

ren in het dialysaat. Andere factoren die 

leiden tot spiermassaverlies bij dialysepa-

tiënten zijn acidose, inflammatie, comor-

biditeit, gebruik van corticosteroïden en 

een inactieve levensstijl. Allemaal rede-

nen die ondersteunen dat een goede voe-

dingstoestand heel belangrijk is. Spier-

massa lijkt de beste parameter te zijn voor 

het verband tussen voedingstoestand en 

(klinische) uitkomsten.

 

Een goede voedingstoestand: van levensbelang!
behandelplan. Nadat het risico op onder-

voeding is vastgesteld met behulp van 

een screeningsinstrument, kan de diëtist 

met NA de ondervoeding diagnosticeren. 

NA geeft informatie over de ziektetoe-

stand en aanvullende informatie over het 

type ondervoeding. De oorzaak van de on-

dervoeding bepaalt ook de oplossing. NA 

is dus essentieel in goede diagnostiek en 

behandeling. In het begeleiden van een 

patiënt en het evalueren van de (dieet)

behandeling biedt NA objectieve gege-

vens om de behandeling al dan niet aan te 

passen. NA kan worden toegepast bij alle 

groepen en verschillende vraagstellingen 

zoals kinderen, volwassenen, ouderen, on-

der- en overgewicht en sport.

Samengevat worden er op een gestructu-

reerde wijze (subjectief en objectief) me-

tingen gedaan die in te delen zijn in drie 

domeinen:

1. voedselinname, verbruik en verliezen;

2. lichaamssamenstelling en nutriënten-

reserves;

3. functionele parameters.

Nutritional assessment en patiënten 
met nierfalen
Van oudsher wordt gewicht(sverloop) ge-

bruikt als parameter voor de lichaamssa-

menstelling. Zeker bij patiënten met nier-

falen blijkt gewicht geen goede maatstaf. 

Door het vasthouden van vocht, wordt het 

verlies van spiermassa gemaskeerd. Het 

bepalen van spiermassa kan op meerdere 

manieren. Directe manieren gebeuren 

nauwelijks, dit is namelijk kadaveranalyse 

en In Vivo Neutronen Activatie Analyse 

(IVNAA). Indirecte methoden worden ge-

zien als de gouden standaarden, hieronder 

wordt verstaan DEXA, CT-scan, MRI-scan 

en Bodpod. Daarnaast zijn er ook dubbel 

indirecte methoden, die afgeleid zijn van 

de indirecte methoden, denk hierbij aan 

huidplooimetingen, omtrekmaten en bio-

impedantie analyse.

Bio-impedantie
Bio-impedantie analyse werkt met weer-

stand (Z) die wordt gemeten wanneer een 

wisselstroom door het lichaam wordt ge-

leid. Hierbij zijn twee componenten be-

langrijk, namelijk de weerstand (R) verge-

lijkbaar met gelijkstroom en de reactantie 

(Xc), die wordt opgewekt door de celmem-

branen die zich gedragen als condensa-

toren. Bio-impedantie analyse valt in te 

delen in 3 methoden; single frequency, 

multi frequency (meestal 4 frequenties) 

en bio-impedantie spectroscopie (BIS) die 

meet met 50 frequenties.

Een belangrijke aanname bij het meten 

van lichaamssamenstelling middels bio-

impedantie analyse is dat het lichaam 

een normale vochtstatus heeft. Voor pa-

tiënten met nierfalen klopt deze aanname 

niet. Het is voor patiënten met nierfalen 

dus essentieel dat het (overtollige) vocht 

gescheiden kan worden van de spier-

massa. Gebeurt dit niet, dan wordt het te 

veel aan vocht gezien als spiermassa. Dit 

Het bepalen van de voedingstoestand
Het systematisch beoordelen van de 

voedingstoestand en voedingsbehoefte, 

wordt ook wel Nutritional Assessment (NA) 

genoemd. NA is onderdeel van het diëtis-

tisch onderzoek en helpt bij het vaststel-

len van de diëtistische diagnose en het 
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maakt dat het meten van de lichaamssa-

menstelling bij patiënten met nierfalen / 

overvulling wel kan, maar dan alleen met 

de BIS die meet op meerdere frequenties. 

Deze methode is ook gevalideerd voor di-

alysepatiënten.

Er zijn ook methodes die nog minder wor-

den toegepast, maar absoluut veelbelo-

vend zijn. Een van de belangrijkste op het 

gebied van spiermassa is echografie. Hier-

mee kan vocht veel beter gedetecteerd 

worden en niet alleen de spiermassa, maar 

ook de spierkwaliteit beoordeeld worden. 

Deze methode is nog minder onderzocht 

binnen de nierziekten, maar wordt in on-

derzoeksverband wel toegepast, zo ook 

binnen het Erasmus MC.

Spiermassa meten en vervolgen! 
In alle fasen van nierziekte is het belang-

rijk om een zo goed mogelijke voedings-

toestand te behouden. Zo blijkt dat de 

voedingstoestand voor transplantatie van 

invloed is op de uitkomsten na transplan-

tatie. Pre-transplantatie ondervoeding 

is geassocieerd met slechtere transplan-

taatoverleving en overleving van de pati-

ent. Daarom is behoud van een optimale 

voedingstoestand bij alle patiënten op de 

wachtlijst voor transplantatie belangrijk. 

De voedingstoestand en lichaamssamen-

stelling zijn ook nauw verbonden met 

morbiditeit, mortaliteit en kwaliteit van 

leven. Dus ook wanneer niertransplanta-

tie niet meer mogelijk is, is het voor de 

patiënt van essentieel belang om in een 

zo goed mogelijke voedingstoestand te 

blijven.

Ondanks dat er al wel aandacht is voor de 

voedingstoestand van nierpatiënten, ver-

dient het meten van spiermassa dus een 

veel grotere plaats binnen de behande-

ling. Niet alleen voor de huidige situatie 

van de patiënt, maar zeker ook voor het 

verloop van de ziekte.

Wesley Visser en Anneke van Egmond, di-

etisten Erasmus MC, schreven dit artikel 

namens Diëtisten Nierziekten Nederland. 

De organisatie levert twee keer per jaar 

een artikel voor publicatie op NierNieuws, 

vanuit de expertise van de aangesloten 

diëtisten: rond World Kidney Day en ter 

gelegenheid van de dag van de diëtist op 

19 september.

Anneke van Egmond en Wesley Visser

Bron: Niernieuws.nl
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Uitgeperst
Amerikaanse onderzoekers leiden afweer ontvanger om de tuin

3434

Rustig wandelen 
verbetert leven 
oudere dialyse-
patiënt

Met een eenvoudig wandelprogram-

ma, dat thuis goed is uit te voeren, 

kunnen oudere dialysepatiënten 

enige gezondheidswinst boeken. Dat 

concluderen Italiaanse onderzoekers 

in BMC Geriatrics. 

In hun onderzoek deelden ze hon-

derdvijftien oudere dialysepatiënten 

in twee groepen in. De patiënten in 

de ene groep kregen een op maat ge-

maakt beweegprogramma. De patiën-

ten in de andere groep kregen algeme-

ne adviezen over een actieve leefstijl. 

Na zes maanden waren de ouderen die 

het beweegprogramma hadden gekre-

gen fitter geworden en cognitief niet 

achteruitgegaan. In tegenstelling tot de 

ouderen in de controlegroep.

In Nederlandse en buitenlandse be-

weegrichtlijnen staan aanbevelingen om 

blijvend meer te bewegen en minder stil te 

zitten. In een eerder onderzoek hadden de 

auteurs van dit artikel al laten zien dat een 

op maat gemaakt thuisoefenprogramma met 

een lage intensiteit het lichamelijk functi-

oneren verbetert en dat het een gunstige 

invloed heeft op het cognitief functioneren 

Ontvangers van donororganen moeten de rest van hun leven medicijnen slikken die hun immuunsysteem onderdrukken, omdat het lichaamsvreemde orgaan anders wordt afgestoten. 
Het langdurig onderdrukken van het immuunsysteem brengt echter wel een verhoogd risico op infecties en sommige vormen van kanker met zich mee, en daarnaast slaagt het immuunsysteem er na verloop van jaren vaak toch in om het donororgaan af te stoten. Een methode om het immuunsysteem het nieuwe orgaan te laten accepteren als lichaams-eigen zou dus een ideale oplossing vormen. Amerikaanse onderzoekers zijn wellicht zo'n methode op het spoor.De onderzoekers, van de universiteit van Minnesota (ten westen van de grote meren in de Verenigde Staten), gaven ontvangers van donororganen behan-delde cellen van de donor, waardoor het immuunsysteem van de donor deze cel-len als 'lichaamseigen' ging beschouwen. Zij testten deze methode door muizen en resusapen te transplanteren met eilandjes van Langerhans. Deze cellen zijn onderdeel van de alvleesklier, en produceren insuline. Een 'eilandjestrans-plantatie' wordt daarom wel ingezet ter genezing van diabetes type 1. Ook na een dergelijke transplantatie moet de ontvanger immuunsysteem onderdruk-kende medicijnen slikken, maar vanwege de risico's daarvan wordt deze trans-plantatie niet heel vaak toegepast (in Nederland maximaal tien keer per jaar).De methode werkt als volgt: de onder-zoekers behandelden witte bloedcellen 

van de donor met ethylcarbodiimide (ECDI). De ontvangende proefdieren kregen vervolgens één week voor en één dag na de transplantatie een infuus met deze behandelde cellen. Als gevolg van de behandeling met ECDI stierven de cellen in het lichaam van de ontvanger snel af, en kwamen vervolgens in de bloedstroom terecht. Cellen van het immuunsysteem in de milt registreerden vervolgens dat dit lichaamseigen cellen waren, waartegen het immuunsysteem dus niet hoefde te vechten. Drie weken na de transplantatie kon er vervolgens worden gestopt met immuunsysteem onderdrukkende medicatie, en een jaar na de transplantatie was er nog geen sprake van afstoting.
Omdat deze methode voor resusapen werkt, is de kans relatief groot dat dat ook voor mensen geldt, maar dat moet uiteraard nog wel worden onderzocht. Mocht het werken, dan is vervolgens de kans groot dat dit de aangewezen methode wordt om diabetes type 1 te behandelen, en misschien kan het ook worden ingezet bij niertransplantaties van levende donoren. Een levende donor is een vereiste, omdat er witte bloedcel-len van de donor beschikbaar moeten zijn, dus bij niertransplantaties met overleden donoren werkt deze methode helaas niet.

Gerard Kok 
Bron: Niernieuws.nl
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bij dialysepatiënten. In dit eerder gepu-

bliceerde onderzoek was de gemiddelde 

leeftijd van de patiënten 63-64 jaar. In 

deze studie keken de onderzoekers speci-

fiek naar het effect en de veiligheid van 

een het beweegprogramma bij patiënten 

in eindstadium nierfalen van 65 jaar en 

ouder.

Het beweegprogramma was een op maat 

gemaakt wandelprogramma, dat thuis 

gevolgd kon worden. De deelnemers 

kregen een metronoom mee naar huis die 

tijdens het wandelen het aantal stappen 

per minuut dicteerde. Dat ging dan als 

volgt: de deelnemer moest de metronoom 

en een stopwatch aanzetten. Vervolgens 

volgens schema een aantal minuten wan-

delen op de gedicteerde snelheid, een 

aantal minuten rusten, en dit een aantal 

keer herhalen. De metronoom gaf niet 

alleen het tempo aan, het apparaat ver-

zamelde ook informatie over hoe vaak er 

gewandeld werd. De onderzoekers konden 

daarmee aan het eind van het onderzoek 

nagaan in hoeverre de patiënten het 

voorgeschreven programma hadden ge-

volgd. De deelnemers moesten na iedere 

training opschrijven hoe het ging en hoe 

ze zich voelden. Om veiligheidsredenen 

konden patiënten iemand van het onder-

zoeksteam bellen wanneer ze problemen 

ervoeren met het programma.

Na zes maanden hadden de oudere pati-

enten die het trainingsprogramma had-

den gevolgd een groter uithoudingsver-

mogen en meer spierkracht dan aan het 

begin van het onderzoek. Het trainings-

programma was volgens de deelnemers 

over het algemeen te doen. Alhoewel bij 

ongeveer de helft van de sessies sprake 

van vermoeidheid, pijn in het been, be-

nauwdheid en gewrichtspijn, ontving het 

onderzoeksteam slechts vijf telefoontjes 

van mensen die problemen hadden met 

het programma. Ernstige problemen, 

zoals aanvallen van angina pectoris (pijn 

op de borst doordat het hart te weinig 

zuurstof krijgt) of andere ernstige 

symptomen kwamen niet voor.

De deelnemers die alleen advie-

zen over een actieve leefstijl 

hadden gekregen, waren cogni-

tief achteruitgegaan, terwijl 

degenen die het trainings-

programma hadden gevolgd, 

cognitief niet veranderd 

waren.

Het lijkt er dus op dat meer 

bewegen veilig is en zelfs op 

een lage intensiteit al gunstige 

effecten heeft op het lichamelijk 

functioneren en dat het de achter-

uitgang in cognitief functioneren bij 

oudere dialysepatiënten tegengaat.

Shanty Sterke 

Bron: 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
 Mw. E. Scheltema tel.: 010-4616547
 Mw. 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
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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




