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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
Petra van den Berg, aspirant-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 Spijkenisse.

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
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groepen, maar de normale voorzichtigheid 

moet natuurlijk in acht genomen worden: 

kijk uit bij grote mensenmassa’s en weg-

blijven bij besmette mensen. 

Laten we hopen dat er snel een vaccin 

gevonden wordt waardoor dit virus weer 

onder controle kan worden gehouden.

 

Ik ga er vanuit u allen te mogen verwelko-

men tijdens de jaarlijkse ledenvergadering 

waar wij de resultaten van het afgelopen 

jaar gaan doornemen, onder het genot van 

een hapje en een drankje.

Ivonne Versnel

Het nieuwe jaar is inmiddels al weer 
aardig op weg. Ik hoop dat u de jaar-
wisseling zonder al te veel schade heeft 
overleefd. Het is weer een hectisch 
jaar dat wij achter hebben ons liggen.  
Wederom zijn ons vele dierbaren ont-
vallen, die wij node kunnen missen. 

We gaan er in 2020 een leuk en actief 

jaar van maken. We hebben inmiddels de 

eerste activiteit al weer achter de rug: 

de nieuwjaarreceptie. Deze was erg goed 

bezocht en zeer positief bevonden.  Dit 

jaar zullen we ook weer een filmmiddag or-

ganiseren, en natuurlijk mag de jaarlijkse 

boottocht niet ontbreken. 

Het zal dit jaar wederom puzzelen worden 

om alle activiteiten te organiseren en uit 

te voeren met zo weinig mensen. Daarom 

het verzoek: al heeft u maar een paar uur-

tjes per jaar over, dan zou uw vereniging 

hier enorm mee geholpen worden.

 

Momenteel is het grote nieuws een ge-

vaarlijk virus dat is uitgebroken, wat 

voor ons als nierpatiënten natuurlijk een 

groter risico vormt dan voor de rest van 

de bevolking.  Er zijn nog geen aparte 

voorzorgsmaatregelen op dit moment 

uitgevaardigd voor ons of andere patiënt- 

Van de bestuurstafel
Dan nog even een tip om in deze dure 
tijden (mogelijk) wat geld te besparen.
Verschillende ziektekostenverzekeraars 

vergoeden (geheel of gedeeltelijk) de 

contributie van een patiëntenvereni-

ging, dus het is de moeite waard dat u 

middels de link hieronder even nakijkt of 

uw verzekeraar ook een mogelijkheid tot 

(gedeeltelijke) vergoeding van contribu-

tie biedt.

https://www.nvn.nl/media/2877/
vergoeding-lidmaatschap-patienten-
vereniging-2020.pdf

Bij verzekeraar VGZ staat op het over-

zicht dat de vergoeding EUR. 25,- is, 

maar dat zou voor 2020 EUR. 28,- zijn.  

U kunt dat daar even navragen, of 

gewoon afwachten welke vergoeding 

u krijgt als u deze aanvraagt. Nadere 

informatie is verkrijgbaar bij de zorgver-

zekeraars.
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Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij adviezen te geven,
dan doe je niet wat ik vraag.

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij te vertellen waarom
ik iets niet zo moet voelen zoals ik het voel,
dan neem je mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij denkt dat je iets moet doen
om mijn problemen op te lossen,
dan laat je mij in de steek,
hoe vreemd dat ook mag lijken.

Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me
en probeer me te begrijpen.
En als je wilt praten, wacht dan even
en ik beloof je dat ik op mijn beurt
naar jou zal luisteren.

Leo F. Buscaglia
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Redactiepraat
Ook ditmaal moet ik u melden dat er een 

lid van onze vereniging overleden is,  

Lorna van der Linden. Lorna was de vrouw 

van onze oud-secretaris Hans van der Lin-

den, en zij had van Hans een nier ontvan-

gen. Naast haar nierziekte leed zij aan een 

bipolaire stoornis. De laatste jaren bleek 

het steeds moeilijker te zijn de medica-

tie aan te passen aan de ernst van haar 

ziekte. Op 23 januari jl. is zij op 69-jarige 

leeftijd overleden.

We wensen Hans veel kracht en sterkte 

toe om het verlies van zijn vrouw te kun-

nen dragen. 

Zoals ik dat wel meer gedaan heb, vraag 

ik u, als u nabestaande bent van een on-

langs overleden lid van onze vereniging, 

of u graag zou willen dat er in ons blad 

aandacht besteed zal worden aan de 

overledene. Dat kan in de vorm van een 

‘in memoriam’, of het overlijden kan ge-

meld worden in bijvoorbeeld de rubriek 

‘Redactiepraat’. 

Onze redacteuren zullen u, zo nodig graag 

helpen bij het schrijven van een dergelijk 

stukje, maar u kunt uw bijdrage ook vol-

ledig door een redacteur laten schrijven, 

op basis van uw input. 

Als nierpatiënten en lotgenoten willen we 

graag elkaars lief en leed delen, en daar-

om wordt elke bijdrage van leden door ons 

zeer op prijs gesteld. Uiteindelijk wordt 

ons blad door, voor en mét u gemaakt!

Voor wat betreft het bestuur kan ik u 

gelukkig melden dat wij als bestuurslid  

Petra van den Berg hebben mogen verwel-

komen, zij is prédialyse-patiënt. Voorals-

nog zal zij, zoals gebruikelijk bij nieuwe 

bestuurs- en redactieleden, in het bestuur 

meedraaien om te zien of er van beide 

kanten een ‘match’ is. 

Nu wij u hebben kunnen melden dat ons 

bestuur met een bestuurslid uitgebreid is, 

moet u niet de fout maken om te denken 

dat het bestuur nu vast wel ‘op sterkte’ 

is...

Integendeel. Bestuursleden hebben we 

nooit genoeg dus als u een zinvolle tijds-

besteding zoekt, meld u zich dan vooral 

aan als bestuurslid! U weet: hoe meer 

bestuursleden, hoe kleiner het aandeel 

werkzaamheden per bestuurslid! 

En natuurlijk doen we wederom een op-

roep om onze redactie te komen verster-

ken, iets wat we niet vaak genoeg kunnen 

vragen omdat er altijd behoefte is aan 

mensen die een stukje kunnen en willen 

schrijven.

Doordat we met een kwetsbare groep men-

sen een vereniging vormen, zijn er altijd 

mensen die vanwege hun gezondheid of 

om andere belangrijke redenen hun taak, 

al dan niet tijdelijk, bij de vereniging neer 

moeten leggen, zodat we eigenlijk steeds 

op zoek zijn naar vrijwilligers die hun taak 

zo nodig willen overnemen. 

Ik hoop dat mijn mailbox verstopt raakt 

van alle aanmeldingen! 

Voor nu wens ik u weer veel leesplezier 

toe. Heeft u een opmerking, tip, klacht of 

wat dan ook met betrekking tot ons blad: 

geef het door aan de redacteuren of aan 

mij, en u krijgt een serieuze reactie van 

ons. 

Tenslotte wens ik u allen alle goeds 

toe voor wat betreft uw gezond-

heid, die enerzijds een groot goed 

is, maar die aan de andere kant 

helaas zo snel aangetast wordt 

door iets als een bacterie, een 

virus, een bloedpropje, een 

nierziekte of wat dan ook. 

Jan Zoutendijk

Eindredacteur

Noteer alvast in uw agenda:

9 maartVoorlichting voeding bij nierziekte en 

dialyse, Maasstad Ziekenhuis11 meiVoorlichting over de verschillende be-

handelmogelijkheden op het gebied van 

dialyse en conservatieve behandeling, 

Maasstad Ziekenhuis

De kopij voor het volgende nummer van Levenslijn
dient uiterlijk 25 april 2020 bij de redactie te zijn ingeleverd.

14 september
Voorlichting leefstijl en zelfmanagement, 

Maasstad Ziekenhuis
9 november
Voorlichting niertransplantatie en nier-

donatie, Maasstad Ziekenhuis

Beste lezer,

Onze secretaris, Yvonne Kant, houdt 

een archief bij dat zij graag compleet 

wil hebben. 

Zij mist echter van ons blad de editie 

van september 2014, dat is nummer 3 

dat in dat jaar verscheen.

Wie van u heeft dat nummer nog lig-

gen en wil dat afstaan aan de vereni-

ging, voor het archief?

U kunt daarvoor contact opnemen 

met Yvonne Kant, 

secretaris@npvr.nl

06-28 45 85 03. 

Alvast bedankt namens Yvonne!

Oproep oude Levenslijn

12 maartWorld Kidney Day

23 mei Algemene Ledenvergadering

12 september 
Boottocht

7 november 
Gezamenlijke themamiddag met de NVN
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Na het officiële gedeelte was het tijd voor 

een hapje en een drankje, waarbij men 

ook deel kon nemen aan een beweegpro-

ject. De dumbbells mocht iedereen hou-

den. Om ongeveer half vijf startte het 

bijna traditionele koude en warme buffet, 

wat als vanouds werd afgesloten met een 

heerlijk ijsbuffet.

Patiëntenraden
Bijna alle bij de NPVR aangesloten dialy-

secentra hebben een patiëntenraad.

De patiëntenraad in het Albert Schweit-

zer ziekenhuis is nog steeds niet actief. 

Het Albert Schweitzer ziekenhuis geeft de 

voorkeur aan spiegelgesprekken. Hierover 

is ons bestuur in gesprek met hen. 

De Elysekliniek in Gorinchem heeft ook 

nog geen patiëntenraad, maar men is be-

zig om een patiëntenraad op te zetten 

voor alle Elyseklinieken. We worden op 

de hoogte gehouden hoe dit verder gaat 

verlopen.

De leden die deelnemen aan een patiën-

tenraad komen minimaal 1 keer per kwar-

taal bijeen voor overleg met de leiding 

van het desbetreffende dialysecentrum.

In iedere patiëntenraad die bij onze ver-

eniging aangesloten is, participeert mini-

maal één van onze bestuursleden. 

De bijeenkomsten van de patiëntenraden 

zijn vooral bedoeld om de kwaliteit van 

de dialyse te bewaken en, waar nodig en 

mogelijk, te verbeteren. Daarnaast kun-

nen onderwerpen als faciliteiten voor de 

patiënten aan de orde komen als daartoe 

aanleiding bestaat.

Zaken die de mogelijkheden van een pa-

tiëntenraad overstijgen, komen bij het 

bestuur van onze patiëntenvereniging te-

recht. Gekeken wordt of hier anderen bij 

betrokken dienen te worden of dat het op-

genomen dient te worden met de organi-

satie van het desbetreffende ziekenhuis.

Patiëntenuitje
Het patiëntenuitje werd dit jaar op 14 

september georganiseerd.

Op deze zonnige zaterdag namen nierpa-

tiënten uit de ziekenhuizen die bij onze 

vereniging zijn aangesloten, deel aan het 

uitje en zij werden veelal vergezeld door 

hun partner, familielid of een bekende. Er 

Onze vereniging in cijfers 
Onze vereniging, Nierpatiëntenvereniging 

”Rijnmond”, afgekort tot NPVR, telde op 

31 december van het verslagjaar 459 le-

den/nierpatiënten, waarvan 365 volledige 

leden, 67 familieleden van nierpatiënten 

evenals 27 donateurs. 

Nieuwe leden, opzeggingen en overleden 

leden zijn in de aantallen verwerkt.

Algemene ledenvergadering 
Ook dit jaar hielden we, op zaterdagmid-

dag 25 mei, de algemene ledenvergade-

ring, weer in het bekende Van der Valk 

hotel in Ridderkerk. 

Aan het begin van deze middag werden we 

in dit hotel met koffie en thee ontvangen, 

en om twee uur opende interim-voorzitter 

Frits Hagenaar de algemene ledenverga-

dering.

Daarna deelde hij mee dat de contributie 

voor 2020 onveranderd blijft.

Hij deed een dringende oproep voor 

nieuwe bestuursleden, redacteuren en 

vrijwilligers die willen helpen bij de voor-

lichtingsmiddagen. Er werd gevraagd om 

stukjes voor Levenslijn in te leveren,

en tevens horen we graag ideeën voor 

nieuwe activiteiten.

Voor wat betreft de bestuurssamenstel-

ling waren Frits Hagenaar en Joke Damsma 

herkiesbaar, beiden kregen het vertrou-

wen van de vergadering voor een nieuwe 

zittingstermijn.

Dora de Lange wil doorgaan met de leden-

administratie zolang zij dit kan, maar wil-

de zich niet vastleggen voor een bepaalde 

periode. Hier was geen bezwaar tegen.

Het financieel jaarverslag werd uitge-

breid toegelicht door Frits Hagenaar en 

waar nodig aangevuld door penningmees-

ter Ivonne Versnel. De kascommissie, 

bestaande uit de heren Jan Vrakking en  

Marcel Melkert hebben de boeken gecon-

troleerd en in orde bevonden. In 2020 

zullen zij tevens de kascommissie vormen, 

waarbij Hans van der Linden als reserve 

staat genoteerd.

Genoemd werd ook nog het feit de nieuwe 

tasjes van NPVR van slechte kwaliteit wa-

ren, ze verpulverden. Dit probleem is in-

middels opgelost met de leverancier.

waren circa 180 deelnemers.

Zoals gebruikelijk werd de veiligheid en 

gezondheid van alle deelnemers gewaar-

borgd door de aanwezigheid van een arts 

en een aantal verpleegkundigen.

We stapten ook dit jaar weer aan boord 

van het partyschip Marlina uit Spijkenisse.

Voordat we vertrokken werd ons koffie, 

thee en gebak aangeboden, waarna we 

koers zetten naar Gouda. Rond het mid-

daguur konden we, nog steeds aan boord, 

genieten van een heerlijke lunch.

Onderweg, tijdens de vaartocht, werden 

wij door een gids bijgepraat over beziens-

waardigheden en bijzonderheden. 

Nadat we afgemeerd waren in Gouda, kon-

den zij die dat wilden, een bezoek bren-

gen aan de oude binnenstad waar veel 

moois te zien was, of een wandeling gaan 

maken, maar niet iedereen maakte gebruik 

van de gelegenheid het schip te verlaten. 

De reacties over dit uitstapje waren po-

sitief.  

Om half vier werd iedereen weer aan boord 

verwacht, waarna we vervolgens de terug-

tocht aanvaardden via de Hollandse IJs-

sel, een stukje Nieuwe Maas, de Noord en 

via de Oude Maas terug naar Spijkenisse.

Na een drankje vooraf kregen we om vijf 

uur een lopend koud en warm buffet aan-

geboden, ook weer traditioneel afgesloten 

met een heerlijk dessert. Om exact acht 

uur meerden we weer in Spijkenisse aan, 

waarna iedereen moe maar voldaan huis-

waarts keerde. Helaas hadden sommige 

deelnemers problemen met het vervoer, 

jammer na zo’n mooie dag. Joke Damsma 

bleef in Spijkenisse tot de laatste deelne-

mers naar huis waren, wat door iedereen 

zeer gewaardeerd werd.

Nierdialoogavonden
In 2019 werden, over het gehele jaar ver-

spreid, verschillende nierdialoogavonden 

gehouden. 

De organisatie van deze avonden vond 

vanuit het Maasstad Ziekenhuis plaats. 

Groepsvoorlichtingsavonden 

In 2019 werden, over het gehele jaar ver-

spreid, ook verschillende groepsvoorlich-

tingsavonden gehouden. Deze avonden 

6
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vonden plaats in het Erasmus MC, Francis-

cus Gasthuis en het Maasstad Ziekenhuis. 

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

ven over dialyse, transplantatie en on-

derwerpen die hiermee te maken hebben, 

zoals voeding, medicijnen, etc. 

Daarbij participeert het bestuur van de 

NPVR in de organisatie van en de deel-

name aan deze avonden, onder meer door 

met een vertegenwoordiging van het be-

stuur aanwezig te zijn.

Tijdens de bijeenkomsten is er altijd een 

tafel met informatiemateriaal voor nier-

patiënten en hun familieleden aanwezig.

De opkomst per nierdialoog-/groepsvoor-

lichtingsavond varieert qua aantal be-

langstellenden, wat enigszins afhankelijk 

is van het te behandelen onderwerp.

Verenigingsblad ‘Levenslijn’
Dit jaar hadden we ieder kwartaal ook 

weer een uitgave van ons fraaie vereni-

gingsblad ‘Levenslijn’.

Ieder kwartaal waren we in de gelegen-

heid om de patiënten van waardevolle 

informatie te voorzien met een grote ver-

scheidenheid aan onderwerpen. 

Het blijkt steeds weer een inspirerend blad 

te zijn voor nierpatiënten en hun naasten, 

mede door de nuttige en concrete inhoud 

van de artikelen. 

Ook onder de artsen en verpleegkundigen 

die zich met de behandeling van nierziek-

ten en nierpatiënten bezighouden, heeft 

het blad zich een vaste plaats verworven.

De redactie van Levenslijn heeft wel drin-

gend behoefte aan redacteurs en feed-

back van lezers.

Themamiddagen
Op zaterdag 2 november organiseerden 

wij een themamiddag over het onderwerp 

‘Eenzaamheid’, een zeer actueel onder-

werp wat juist ten tijde van de themamid-

dag veel aandacht kreeg in de media. Het 

onderwerp maakte veel los bij de aanwe-

zigen, en er werden zelfs persoonlijke er-

varingen gedeeld.

Dit thema is mede tot stand gekomen in 

overleg en in samenwerking met dr. ir. 

M.H. Kwekkeboom, lector langdurige zorg 

en ondersteuning, en Vera Vandervesse, 

ervaringsdeskundige.

Projecten
Een aantal jaren geleden is NPVR gestart 

met een bewegingsproject.

Daarbij konden dialyserende patiënten 

gebruik maken van zogenaamde dialyse-

fietsen, trappers die op de bedden/ of di-

alysestoelen gemonteerd worden, en deze 

werden ook in 2019 weer veel gebruikt. 

Dit project stimuleert dialysepatiënten 

om tijdens de (hemo)dialyse te bewegen.

Naast het bewegingsproject heeft de 

NPVR ook een PC-project, waarbij laptops 

(en sinds kort ook tablets) ter beschik-

king worden gesteld aan de dialyseafde-

lingen van ziekenhuizen, zodat de pati-

enten daarvan tijdens de dialyse gebruik 

kunnen maken.

De vereniging is inmiddels gestopt met 

het verstrekken van nieuwe dialysefietsen 

en laptops, omdat wij geen subsidie meer 

ontvangen voor dergelijke projecten en 

we dit anders uit de reserves van de NPVR 

zouden moeten bekostigen.

Het Sint Franciscus Gasthuis, locatie 

Vlietland, heeft dit jaar wel twee dialy-

sefietsen gekregen. Dit gebeurde om een 

destijds gemaakte afspraak met onze 

toenmalige voorzitter na te komen.

World Kidney Day
Zoals voorgaande jaren hebben wij weer 

in alle aangesloten centra gebak rondge-

bracht op 14 maart, ter gelegenheid van 

World Kidney Day.

Tijdens deze dag was er ook dit jaar in 

het Sint Franciscus Gasthuis een voor-

lichtingsdag georganiseerd en wij hebben 

daar onze medewerking aan verleend.

Er waren kramen met voorlichting over 

onderwerpen als behandelvormen bij 

nierfalen, medicatie, voeding, etc. Dit in 

het bijzijn van verpleging, arts, medisch 

maatschappelijk werker en of diëtiste die 

bij vragen behulpzaam konden zijn.

Het Maasstad ziekenhuis vierde dit jaar op 

WKD 65 jaar dialyse op Zuid, hierdoor wa-

ren wij hier niet aanwezig met een stand.

Filmmiddag
Als nieuwe activiteit hebben we een film-

middag georganiseerd in theater ‘Het 

Kruispunt’ te Barendrecht. Voor de film 

kreeg men een consumptie en ook na de 

film kon men bijpraten onder het genot 

van een hapje en een drankje. De filmmid-

dag was kosteloos. 

Degenen die hieraan hebben deelgenomen 

vonden het een fijne middag.

Bestuur
Wij hebben nog steeds geen voltallig 

bestuur, we missen een voorzitter en 

een aantal bestuursleden. Het dagelijks 

bestuur bestaat uit drie nierpatiënten, 

wat dus wel inhoudt dat we als dagelijks 

bestuur kwetsbaar zijn. We hebben geen 

tweede voorzitter, tweede penningmees-

ter of tweede secretaris, en  bij onver-

wachte ziekte kan dit een probleem zijn/

worden. Dus, mensen: meld u vooral aan!

Het huidige bestuur bestaat uit:

Frits Hagenaar        interim-voorzitter 

Ivonne Versnel                   penningmeester 

Yvonne Kant                       secretaris 

Joke Damsma                      bestuurslid 

Angelique de Snaijer           bestuurslid 

Dora de Lange         ledenadministratie 

De drie eerstgenoemde bestuursleden 

vormen met elkaar het dagelijks bestuur. 

Diversen
Door onze vereniging werd deelgenomen 

aan ondersteuning, bijscholing bestuur, 

en diverse overlegstructuren:

•	 Besturenoverleg NVN;

•	 Ondersteuning bij de bijscholing van 

huisartsen met de nieuwe richtlijnen 

voor nierpatiënten; 

•	 Bijscholing van het bestuur bij de NVN 

over Samen Beslissen.

Ook werd er in het voorjaar een vakantie 

naar Spanje georganiseerd.

Het is hier altijd weer heerlijk genieten, 

de dialyses lopen naar tevredenheid en de 

sfeer in het hotel voelt goed en is voor een 

aantal deelnemers inmiddels vertrouwd. 

Namens het bestuur, de secretaris, 

Yvonne Kant 
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Opbrengst landelijke collecte 
Nierstichting 2019
Samen met ruim 60.000 geweldige collega-vrijwilligers, gingen de collectanten in september vorig jaar langs de deuren tij-
dens onze landelijke collecteweek. Mede dankzij hun waardevolle inzet én de steun van vele gulle gevers, mogen we spreken 
van een prachtige opbrengst van de collecte!

Beste lezer,

Sinds 1995 heb ik, een Hindoestaanse vrouw van 54 jaar, chronische nierinsufficiëntie omdat ik cystennieren heb. Sedert maart 

2019 doe ik peritoneale dialyse.

Omdat ik haast geen patiënten zie of ontmoet die ook peritoneale dialyse doen, zou ik graag met een dergelijke patiënt in con-

tact komen om o.a. ervaringen mee uit te wisselen, dus hoe zij een en ander ervaren en er mee omgaan. Ik ben ook benieuwd of 

er bijvoorbeeld specifieke activiteiten voor deze groep patiënten zijn.

Ik wil heel graag via deze ‘Levenslijn’ een oproep doen aan mensen die op dezelfde manier dialyseren en die hun ervaringen met 

mij willen delen. Ik woon in Rotterdam-Noord.

Uw reactie kunt u sturen naar redactie@npvr.nl, de redactie zendt dan uw reactie(s) naar deze mevrouw door.

Oproep lotgenotencontact

De totale opbrengst is zelfs 40.000 euro 

hoger dan die van vorig jaar. Dit jaar gin-

gen we opnieuw de 3 miljoen euro voorbij. 

Fantastisch! 

Van het totale bedrag werd 75.000 euro 

opgehaald via de QR-code, die vele col-

lectanten lieten scannen met een mobiele 

telefoon. Een enorme stijging ten opzich-

te van het jaar ervoor. En dus een hele 

mooie ontwikkeling. Want steeds minder 

mensen hebben tegenwoordig nog con-

tant geld in huis. 

Met deze inkomsten kan de Nierstichting 

zich ook dit jaar blijven inspannen voor 

nierpatiënten. Want gezonde nieren zijn 

voor ieder mens van levensbelang. Dit kan 

niet zonder uw steun. Daarvoor zijn wij 

dankbaar met zoveel vrijwillige collectan-

ten. 

De collecteweek van 2020 vindt plaats 
van 13-19 september 2020. 
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Definitie van een mantelzorger:
‘Men is mantelzorger als men iemand lange tijd - onbetaald - 
veel zorg geeft. Deze zorg is meer dan men normaal gesproken 
van elkaar kan verwachten. Dankzij deze zorg is er minder of 
geen thuiszorg nodig’.

Een mantelzorger wordt men vaak niet bewust - zeker bij (plotse-

linge) ziekte van een partner, kind of ander familielid vindt men 

het meer dan logisch om zorg te geven. Maar het geven van man-

telzorg is (nog) niet verplicht, men doet het gewoon en in het 

begin van het geven van zorg is men er zich nog niet van bewust 

dat je al mantelzorger bent.

Men kan ook mantelzorger zijn voor een buurvrouw/-man, een 

vriend of een onbekende, vaak gaat het hier dan over huishoude-

lijke hulp, boodschappen doen, wandelen etc. etc.

Dankzij de informele zorg:

•	 verbetert de kwaliteit van leven van (kwetsbare) mensen;

•	 kunnen mensen mee (blijven) doen aan de samenleving; 

•	 wordt minder snel een beroep gedaan op de professionele zorg.

De informele zorg is van onschatbare waarde. Zonder de inzet van 

mantelzorgers en zorgvrijwilligers zou het Nederlandse zorgsys-

teem niet houdbaar zijn. Zij kunnen de zorg volhouden als zij op 

eigen wijze voor een ander kunnen zorgen. Alleen dan slaagt de 

participatiemaatschappij. 

Nederland kent ruim 3 miljoen mantelzorgers boven de 16 jaar, die 

gemiddeld 9,5 uur zorg per week geven. 

Mantelzorgers bij leden van de nierpatiëntenvereniging zijn 

meestal partner of kind van de patiënt.

Het combineren van eigen werkzaamheden en zorg valt voor vele 

mensen zwaar, met name als de ziekte in een vergevorderd sta-

dium is en er steeds meer hulp moet worden gegeven.

De hulp wordt door de mantelzorger niet gegeven omdat hij/zij 

een hulpverlenend beroep heeft, maar vanwege de sociale relatie 

met degene die de zorg krijgt.

Het is dan ook van groot belang dat de mantelzorger of degene 

die de hulp ontvangt tijdig om andere speciale hulp vraagt bij de 

diverse instanties zoals thuiszorg, Stichting Mee, WMO en de huis-

arts. Men schiet er niks mee op als de mantelzorger afhaakt omdat 

de zorg te zwaar wordt.

Het is zelfs mogelijk om vervanging te krijgen via de ziektekosten-

verzekering (o.a. de VGZ) voor een weekje of meer rust, zodat de 

mantelzorger even bij kan komen. 

Via de landelijke nierpatiëntenvereniging kan men zich collectief 

verzekeren bij de VGZ en krijgt men ledenkorting (zie voor meer in-

formatie op www.vgz.nl/nvn) tevens ontvangt u ook het lidmaat-

schapsgeld (voor de NVN EUR. 28,-) terug.

Als men lid is van de Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”, dan is 

men automatisch lid van de landelijke nierpatiëntenvereniging en 

hoeft er geen extra contributie betaald te worden en geniet men 

wel van alle voordelen. In het landelijke blad ‘Wisselwerking’, dat 

men zesmaal per jaar gratis ontvangt, staat regelmatig informatie. 

Op kosten van de ziektekostenverzekering heb ik begin 2019 mijn 

EHBO-diploma gehaald, om beter om te gaan met de situaties 

thuis.

Zelf ben ik bijna 12 jaar mantelzorger geweest van mijn vrouw en 

ik heb dat altijd met plezier en liefde gedaan. Ik was in de gele-

genheid om eerder te stoppen met werken, mede om er meer te 

zijn voor mijn vrouw. Wij hebben ruim twee jaar thuis gedialyseerd 

(hemodialyse) en we hebben daarvoor een opleiding gehad van 

10 weken bij Dianet in Lunetten. Ik zeg wij hebben gedialyseerd, 

omdat wij geheel zelfstandig alles samen hebben gedaan. In die 

periode zijn wij ook drie jaren achter elkaar met de Nierstichting 

op reis geweest naar Lanzarote, Turkije en Kreta - mede omdat ik 

10 dagen per jaar eens lekker zonder zorg met een club van mensen 

kon ontspannen, want dat heb je echt nodig.

In 2012 heb ik mijn vrouw een nier gegeven, die het drieënhalf jaar 

heeft gedaan - helaas kwam de kanker terug in 2014 waar zij in 

2008 voor geopereerd was. Anderhalf jaar later moest mijn vrouw 

weer aan de dialyse, helaas was thuisdialyse niet meer mogelijk.

Hopelijk heb ik in deze column wat algemene en persoonlijke in-

formatie gegeven, zijn er nog vragen dan ben ik altijd bereid om 

deze persoonlijk toe te lichten. In de loop van afgelopen jaren heb 

ik in diverse columns in Levenslijn, verhaald over mijn persoonlijke 

gebeurtenissen als mantelzorger.

Ik zie terug op een mooie, intensieve periode als mantelzorger, 

het is nu een dagelijks gemis, het wordt tijd en ik heb nu de tijd, 

om mij bezig te gaan houden met andere zaken.

Marcel Melkert 

Column 
Mantelzorg
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Eenzaamheid, het onderwerp van de themadag 

Op 2 november hadden we weer onze 
jaarlijkse themamiddag. Hiervoor waren 
twee sprekers uitgenodigd, te weten 
Vera Vandervesse (ervaringsdeskundi-
ge) en mevrouw dr.ir. M.H. Kwekkeboom 
(lector langdurige zorg en ondersteu-
ning). Het onderstaande verslag van het 
eerste deel van de middag is geschreven 
door onze secretaris, Yvonne Kant. 

Deel 1, lezing mevrouw V. Vandervesse

Eenzaamheid ervaren
Vera Vandervesse mocht als eerste spreker 

haar verhaal doen. Zij is ervaringsdeskun-

dige op dit gebied en zij hield dan ook 

een zeer persoonlijk 

verhaal. Eenzaamheid 

loopt als een rode 

draad door haar leven.

Van jongs af aan er-

voer zij eenzaamheid, 

zij zocht een vlucht in 

boeken en was vaak 

ziek. Op 21-jarige 

leeftijd liet zij zich 

vrijwillig opnemen in 

een psychiatrische 

instelling. Maar op 

eenzaamheid rust een 

taboe en het kan zelfs 

dodelijk zijn.

Na haar behandeling in de psychiatrie 

ging ze werk zoeken en belandde ze via 

vrienden in Rotterdam. Ook leerde ze een 

man kennen in het midden van het land; 

het ging niet goed. Ze kon niets meer, ze 

kende niemand meer, ze had een nieuwe 

woonplaats. Ze was eenzaam.

Hierop besloot ze een campagne te begin-

nen om te laten zien dat niet alleen oude-

ren eenzaamheid ervaren. Er moest meer 

bewustwording komen bij zorgverleners; 

ook leuke dingen kunnen eenzaamheid 

veroorzaken, bijvoorbeeld een verhuizing 

of een nieuwe school.

Wat is eenzaamheid?
Eenzaamheid is het verschil tussen de con-

tacten die men heeft en die men wenst.

Eenzaamheid is zowel een fysiek ver-

schijnsel (fysieke pijn) als een emotie 

(het missen van verbinding met anderen). 

Als het lang duurt verandert je brein.

Er is emotionele eenzaamheid, bijvoor-

beeld het verlies van de partner, sociale 

eenzaamheid (contacten met buren, fa-

milie en werk) en sociale eenzaamheid 

(waarom sta je op, bijvoorbeeld voor ge-

zin, werk, familie). Langdurige eenzaam-

heid zorgt voor teveel/te weinig eten, 

hoge bloeddruk, slechte wondgenezing, 

er komen chronische klachten die niet 

te verklaren zijn en de tv wordt je bes-

te vriend. Je besluitvaardigheid wordt  

minder, je wordt achterdochtig richting 

contacten, je wilt niet aanraken en niet 

aangeraakt worden.

De ene mens heeft meer mensen nodig 

dan de ander. Eenzaamheid is niet leef-

tijdsgebonden en is niet aan iemand te 

zien. Sommige groepen hebben er meer 

last van, bij chronisch zieken komt meer 

eenzaamheid voor.

Alleen zijn betekent niet dat iemand een-

zaam is. Eenzaamheid hoeft niet tot iso-

lement te leiden en isolement betekent 

niet standaard dat iemand eenzaam is. 

Het kost tijd en energie om het gevoel 

eenzaamheid aan te pakken. Men mag 

zich zorgen maken over eenzaamheid, het 

komt steeds meer voor onder jongeren. 

Praten over eenzaamheid is taboe, men 

heeft niet geleerd hierover te praten.

Ben je eenzaam?
Als je eenzaam bent, praat hier dan over 

met zorgprofessionals. Probeer samen met 

anderen dingen te doen (dit helpt niet 

bij chronische eenzaamheid). Chronische 

eenzaamheid vereist een individuele aan-

pak waarbij men eerst moet leren zichzelf 

te waarderen.

Weten wie je bent, is weten wat je no-

dig hebt. Omring je met mensen die ener-

gie geven. Je leven moeten herinrichten 

vergt veel durf en kracht.

Accepteer de eenzaamheid van iemand en 

zeg dat je er voor hem/haar bent, wanneer 

nodig.
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Eenzaamheid, het onderwerp van de themadag 
Hierna kwam er veel los in de zaal; er werden 

persoonlijke ervaringen gedeeld, welke ik 

vanwege privacy niet opneem in dit verslag. 

Vera Vandervesse zou graag haar ervarin-

gen met andere mensen willen delen en 

zou graag contact met hen willen hebben. 

Ze heeft een site, https://www.veravan-

dervesse.nl en een Facebookpagina.

Deel 2, lezing door mevrouw dr. ir. M.H. 
Kwekkeboom

Als tweede kwam mevrouw Kwekkeboom 

aan het woord. Zij is lector aan de Ho-

geschool van Amsterdam en onderzoeker 

op het terrein van de langdurige zorg. 

Ze geeft les aan hulpverleners. Met veel 

humor ging zij in op het onderwerp. Zij 

gaf aan dat de aanwezige patiënten voor 

haar een inspiratiebron zijn, ze hoopt 

deze middag veel te leren van ons. Dus 

verzocht ze ons vooral te reageren op wat 

ze zal zeggen.

Zij vertelde dat ze in het HBO heel dicht 

bij de praktijk zit bij mensen die een ver-

haal hebben over het leven met een ‘mak-

ke’. Zelf heeft ze geen ervaring met een 

slechte gezondheid.

Als het gaat over eenzaamheid wordt er 

vaak gepraat over eenzaamheid onder ou-

deren, maar er zijn veel meer mensen die 

daar mee te maken hebben, denk bijvoor-

beeld aan mantelzorgers, zij zijn  

relatief vaker eenzaam. 

De meeste mensen maken moeilijke din-

gen mee in hun leven, het leven is niet 

eerlijk. 

Er komt een aantal vragen uit de zaal:

•	 Wat is de definitie van eenzaamheid?

Hier zijn diverse definities over te vinden 

maar mevr. Kwekkeboom benoemt het als 

geen verbinding voelen, het gevoel van: ik 

hoor er niet bij, ik heb geen binding met 

iemand, ik kan met niemand praten als ik 

ergens mee zit.

Een remedie kan zijn om sociale relaties 

en het netwerk te versterken.

•	 Er volgt een discussie over de vraag: 

word je eenzamer door het internet?

Dat hangt ervan af hoe we ermee omgaan. 

Door een appgroep kun je bijvoorbeeld 

gemakkelijk contact houden met fami-

lie, kinderen, kleinkinderen. Je weet veel 

meer van elkaar. Voor mensen die moeite 

hebben met typen bestaan er speciale 

programma’s om mee te werken. Iemand 

vindt appen afstandelijk, bellen of praten 

is persoonlijker.

Mevrouw Kwekkeboom: “er worden ac-

tiviteiten gehouden in het kader van de 

week van de eenzaamheid. Dat is mooi, 

maar daarna zit je weer…dat is leuk om 

tijdelijke eenzaamheid te overwinnen, 

maar chronische eenzaamheid is een an-

der verhaal”.

•	 Hoe kunnen we chronische eenzaam-

heid oplossen?

Na een groot verlies is de kans op een-

zaamheid verhoogd.

Het overlijden van een geliefd mens, het 

verlies van werk, je huis, een ziekte van 

jezelf of een belangrijk iemand.

Je komt er alleen voor te staan, je belandt 

in een nieuwe levensfase en raakt het ver-

trouwde kwijt.

Dit gevoel kan lang duren 

maar hoeft niet te blijven. 

Het kan wennen en je kunt 

je opnieuw verbinden.

•	 Kun je aan iemand zien 

of hij eenzaam is?

Je kunt niet aan iemand zien 

of hij of zij eenzaam is, de 

signalen zijn vaak niet te 

herkennen.

Soms is het heerlijk om even 

alleen te zijn, Soms komt 

er dan iemand op je af die 

je wil dwingen om mee te 

doen. Het werkt beter om 

met de persoon in gesprek 

te gaan: wat verwacht je van 

mij?

Interventie die je niet wilt maakt pas echt 

eenzaam!

Respecteer dat iemand eenzaam is, ieder 

heeft het recht om zich eenzaam te voe-

len.

Wat wel werkt is bijvoorbeeld iemand die 

slecht ter been is of niet mobiel helpen 

om ergens bij te kunnen zijn.

Hobby
Het is voor veel mensen heerlijk om met 

een hobby bezig te zijn en daar helemaal 

in op te gaan. 

Je kunt je talenten ontwikkelen en het is 

fijn om daar ondersteuning bij te krijgen. 

Bij chronische eenzaamheid ben je terug-

geworpen op jezelf. Maar niet iedereen 

heeft behoefte om altijd veel mensen om 

zich heen te hebben. Je kunt een intro-

vert karakter hebben en het heerlijk vin-

den om alleen thuis te zijn.

We moeten niet de pretentie hebben dat 

we voor alles en iedereen de eenzaamheid 

kunnen wegnemen.

Hierna is er gelegenheid om opmerkingen 

en vragen te stellen. Hier wordt druk ge-

bruik van gemaakt. 

Met een bloemetje van het bestuur wor-

den de sprekers bedankt voor hun mede-

werking.

Ook wij danken beide dames voor hun bij-

drage aan deze themamiddag.

Op de website van onze vereniging kunt 

u meer informatie vinden over dit onder-

werp.

Yvonne Kant en Thea Meijer 
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Op 13 juni van dit jaar zal de tweejaar-
lijkse TransplantERENdag weer gehou-
den worden in de Grote Kerk te Naarden.
Het thema van deze TransplantEREN-
dag is EN NU VERDER. De bijeenkomst 
staat in het teken van terugkijken, 
eren, vooruit kijken en vieren, en het 
is inmiddels al de tiende maal dat deze 
herdenkingsbijeenkomst gehouden zal 
worden.
De bijeenkomsten worden meestal goed 
bezocht, met een paar honderd bezoe-
kers.

De organisatie van deze dag is in handen 

van Stichting Nationaal Donor Monument.

Tijdens deze bijzondere bijeenkomst in de 

Grote Kerk van Naarden, vlakbij het Na-

tionaal Donor Monument, komen getrans-

planteerden en hun dierbaren, donoren 

bij leven, nabestaanden van donoren en 

andere betrokkenen bijeen.

Samen kijken we dan terug en eren onze 

donoren, vervolgens kijken we vooruit en 

vieren het leven dat wij mochten behou-

den. Ook bij deze editie van de bijeen-

komst hebben we vanaf 14.30 uur weer 

een bijzonder programma met deze keer 

als motto: 

TransplantERENdag 2020

"EN NU VERDER"

"De Klim" Nationaal Donor Monument, Naarden

Als onderdeel van het programma voor die 

dag zoekt de stichting ook nog vertel-

lers, mensen die hun eigen unieke verhaal 

vertellen rondom orgaantransplantatie of 

-donatie. En hierbij heeft men de hulp no-

dig van mensen die op deze dag over hun 

ervaringen van toen EN NU VERDER willen 

vertellen. 

Welk lied sleepte u door die vaak verwar-

rende en meestal heftige periode rondom 

orgaantransplantatie en donatie? 

Welk lied vertolkt uw huidige geluk of 

tevredenheid, en wat is het bijbehorende 

verhaal?

Als u meer informatie wilt ontvangen, 

stuur dan een mailtje met uw naam en 

adres naar Kleis Willemstein, 

kleis@donormonument.nl

Na het programma is er natuurlijk tijd en 

ruimte om met elkaar informeel na te pra-

ten onder het genot van een hapje en een 

drankje.

Voor meer informatie kunt u de site van 

de Stichting Nationaal Donor Monument 

raadplegen.

TRANSPLANT DAGEREN
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Naar de film
Op 19 november van het vorige jaar heeft onze vereniging als 

nieuwe activiteit een filmmiddag georganiseerd bij theater/bio-

scoop ‘Het Kruispunt’ te Barendrecht. We werden niet overstelpt 

met aanmeldingen, maar met de mensen die er waren hadden we 

een fijne middag.

Vanaf 13.00 uur kon men inlopen bij de bioscoop om in het res-

taurant te genieten van een gratis kopje koffie of thee. Er hing 

al gelijk een gezellige sfeer voordat de film om 14.00 uur begon.

De film viel in goede aarde bij de mensen, bij sommigen bracht 

de filmlocatie herinneringen aan het verleden naar boven. Voor 

ons was het ook spannend hoe iedereen de film zou vinden, want 

vlak voordat de uitnodigingen verstuurd werden, moesten we uit 

drie films kiezen. Gelukkig hebben we een goede keus gemaakt.

Na de film werd er nog gezellig nagekletst onder het genot van 

een hapje en een drankje.

De film, de hapjes en de drankjes waren voor rekening van de 

vereniging. 

Wellicht is een dergelijke filmmiddag voor herhaling vatbaar en 

mogen we u daar (of bij een andere activiteit van de NPVR) be-

groeten.

Yvonne Kant, secretaris/redacteur
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Ingrediënten:
• 600 gram aardappelen 

• 500 gram gare rode bietjes 

• 1 kleine ui 

• 3 kruidnagels 

• 1 laurierblad 

• azijn 

• 1 theelepel suiker 

• ca. 100 ml bouillon met minder zout 

• 1 bosuitje

Bereiding: 
Schil de aardappelen en kook ze in 

weinig water gaar. Maak de bietjes 

schoon en snijd ze in reepjes. Maak 

de ui schoon en snijd hem klein. 

Verwarm de bietjes in een bodempje 

water met de ui, de kruidnagels, het 

laurierblad, wat azijn en suiker. Giet 

de gare aardappelen af en stamp ze 

fijn. Meng er de bietjes door en maak 

er met de hete bouillon een smeuïge 

stamppot van. Snijd het bosuitje in 

ringen en meng deze erdoor.

Recept
Kruidenwijzer tip:
maak de stamppot op smaak met bonen-

kruid, dille, dragon en komijn.

Tip: Lekker met een runderworstje. 

Hiervoor heb je nodig: twee runder-

braadworstjes en een  eetlepel vloeibare 

margarine.

Stamppotje met rode biet voor twee personen

Bereidingstijd: ca. 30 minuten.

Voedingswaarden per persoon  incl. 

menusuggestie:

Energie 535 kcal, eiwit 25 gram, kool-

hydraten 65 gram (waarvan suikers 15 

gram), 

vet 15 gram (waarvan verzadigd vet 5 

gram), vezels 10 gram, zout 1,8 gram.
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Wist u dat..?
• Deze Levenslijn weer met veel plezier voor u gemaakt is?

• We 2020 vol goede moed begonnen zijn?

• De nieuwjaarsreceptie plaats gevonden heeft in Zwijndrecht?

• We daar weer een gewoonte van willen maken?

• We alsnog een verslag van de themamiddag in november 

geplaatst hebben?

• We hopen een interessant programma voor 2020 te hebben?

• We u ook dit jaar regelmatig hopen te ontmoeten?

• Enkele redactieleden ook landelijke bijeenkomsten bezoeken?

• Bijvoorbeeld Samen Sterk in Nieuwegein?

• U daar meer informatie over kunt vinden op de website van 

de NVN?

• Een van de onderwerpen daar was ‘Therapietrouw’?

• Nieuwe leden nog steeds van harte welkom zijn?

• U bij ons de gelegenheid heeft voor lotgenotencontact?

• We een bloeiende vereniging willen zijn en blijven?

• U daar ook heel belangrijk in bent?

• Bestuur en redactie steeds bereikbaar zijn voor vragen en 

suggesties?

• Nieuwe leden zich kunnen opgeven bij de ledenadministratie?

17
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In gesprek met 
Hans Rommelse
We reizen met de metro naar Capelle 
a/d IJssel waar de heer Hans Rommelse 
woont in een mooi appartement.
We worden gastvrij ontvangen en na 
een kop thee begint hij zijn verhaal over 
zijn ziekte en de behandeling daarvan.

Beide potentiële donoren hadden een 

goede match. De nier van moeder viel af 

omdat  haar nierfunctie te laag was voor 

twee personen. De broer bleef dus over en 

hij ging het verdere traject in.

In april 2019 kwamen ze op de wachtlijst 

voor de transplantatie in het Erasmus MC 

maar helaas was die wachtlijst nogal lang.

Mogelijkheden in het 
Oosten van het land
Via een publicatie van de Nierstichting 

kwam Hans te weten dat er in het oosten 

van het land kortere wachtlijsten waren.

Liggend aan de dialyse werd er op maan-

dag een mail gestuurd naar het Radboud-

ziekenhuis in Nijmegen. De zorgcoach van 

de zorgverzekering werd ingeschakeld en 

op vrijdag kwam er al een telefoontje uit 

Nijmegen dat er vier weken later een gaat-

je was voor de operatie. Dat was geweldig 

nieuws!

Met spoed werden er nog een paar aan-

vullende onderzoeken gedaan en op 26 

juli 2019 vond de transplantatie plaats 

in het Radboudziekenhuis in Nijmegen. 

Op de laatste dag voor de operatie moest 

er eerst nog gedialyseerd worden en werd 

er definitief groen licht gegeven voor de 

operatie.

Zijn moeder, die werd gesteund door een 

collega van Hans, was in Nijmegen aan-

wezig terwijl haar twee zonen  geope-

reerd werden. Er ging ook een dialysever-

pleegkundige (Suzie) uit het Franciscus 

Gasthuis mee. Het is voorschrift dat dia-

lyseverpleegkundigen een keer een trans-

plantatie bijwonen en zij wilde heel graag 

bij zijn operatie zijn omdat zij hem kende. 

Dus dat kon geregeld worden.

De transplantatie verliep succesvol en na 

vijf dagen mocht Hans al naar huis. Bij 

vertrek uit het ziekenhuis zei hij tegen 

artsen en verpleegkundigen: over een jaar 

loop ik hier hopelijk weer langs met de 

Vierdaagse, dus tot ziens! 

Wel moest hij een week later nog terug-

komen in Nijmegen om de katheter tus-

sen nier en blaas te laten verwijderen. De 

reis naar Nijmegen maakte hij gewoon per 

trein.

Met de donor ging het uitstekend, die ging 

na een week weer rustig aan het werk!

Ziekte van Wegener
In 2018 ging Hans naar zijn huisarts om-

dat hij zo moe was. Zijn bloed werd on-

derzocht en nog dezelfde avond werd hij 

in het IJsselland Ziekenhuis opgenomen 

omdat zijn nierfunctie maar 6% bedroeg. 

Hij moest met spoed aan de dialyse dus hij 

werd vrij snel overgeplaatst naar het Fran-

ciscus Gasthuis waar hij dezelfde middag 

aan de dialyse lag via een halskatheter.

Na onderzoek  bleek hij de ziekte van 

Wegener te hebben. Dit is een auto-im-

muunziekte waardoor de nieren worden 

aangetast.  

Hij kreeg een prednison- en een chemo-

kuur toegediend om de nieren weer aan 

het werk te krijgen. Het werd snel duide-

lijk dat dialyse en een transplantatie voor 

hem nodig zouden zijn.

Transplantatietraject
Zijn moeder en jongste broer boden hun 

nier aan. Na een onderzoekstraject van 

een half jaar  bij Hans kwamen de donoren 

in beeld. Ook zij gingen door de molen.

Zijn moeder zei: “Wat kan een moeder 

meer doen dan haar kind een nier geven?”.
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Controles in het Erasmus MC
Gelukkig konden de wekelijkse controles 

in Rotterdam plaatsvinden, en die werden 

afgebouwd tot nu om de vier weken. Ook 

de medicijnen worden afgebouwd en be-

gin februari zijn er hopelijk weer wat pil-

len gestopt. Alleen de medicijnen tegen 

afstoting blijven natuurlijk.

Tijdens de dialyse, zestien maanden lang, 

slikte Hans veel meer.

Wat vooral heel fijn is dat hij nu vrijheid 

ervaart, hij kan weer gaan en staan waar 

hij wil en hij kan eten wat hij wil.

Het werk heeft Hans weer hervat, op het 

ogenblik vier uur per dag, eind januari 

wordt het vijf uur en in maart kan hij 

hopelijk weer fulltime werken: vier maal 

negen uur. 

Hij mag nu alles weer doen wat hij wil, 

alleen mag hij niets forceren.

Wandelen en reizen
Zijn grote hobby is lange afstandswande-

len. In 1996 liep hij voor het eerst met de 

Vierdaagse mee en sindsdien is hij besmet 

met het virus. Hij heeft al achttien keer 

succesvol meegelopen, op de laatste twee 

jaar na vanwege zijn ziekte. Deze zomer 

hoopt hij weer mee te doen. 

Hans zou graag de vijf en twintig keer vol-

maken. Hij loopt nu al weer een afstand 

van vijf en twintig kilometer dus dat komt 

wel goed.

Ook tijdens de periode van zestien maan-

den dialyseren ging het wandelen (wel 

beperkt) door, en de dokter vond dat 

uitstekend. Hans had dan ook een goe-

de conditie toen de transplantatie ging 

plaatsvinden.

Nu het toch over hobby’s ging, kwam na-

tuurlijk ook zijn andere passie, reizen, ter 

sprake. 

Hans vertelt enthousiast over de vele 

reizen die hij gemaakt heeft. Van fietsen 

overal ter wereld, bijvoorbeeld in Oosten-

rijk, Hongarije, Israël, van boven naar be-

neden door de woestijn, Zuid Afrika, Viet-

nam, Portugal en Nieuw Zeeland.

Ook veel cultuurreizen naar Australië, 

China, Argentinië/Chili, Ecuador, de Ver-

enigde Staten en Zuid-Afrika.

En dan nog tussendoor een cruise naar 

Noorwegen met de MS Rotterdam met zijn 

moeder, en hij is nu net terug van de Ca-

narische Eilanden en Madeira.

Elk weekend tijdens zijn ziekte verbleef 

hij zaterdag en zondag bij zijn moeder en 

kookte ze voor hem. Samen werd er ge-

wandeld en ook diverse musicals bezocht. 

Ook maken zij veel uitstapjes samen en 

om de vijf jaar doen ze iets speciaals, on-

der andere een ballonvaart en in Monaco 

een helikoptervlucht. Dit is begonnen 

toen ze 60 jaar werd. Deze gezamenlijke 

uitjes hebben de laatste twee jaar stilge-

staan, maar nu maken ze weer plannen.

Er valt heel veel te vertellen en Hans heeft 

er heel veel zin in om verder te gaan met 

zijn leven en zijn reisplannen.

We wensen hem nog een lang en gezond 

leven en bedanken hem hartelijk voor het 

vertellen van zijn verhaal voor Levenslijn.

We wandelen weer naar de metro en komen 

zo vlug, veilig en voordelig weer thuis.

Thea Meijer en Els van Dijk
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Dialysereizen 

Benidorm
* Hotel Melia****
* grote groene tuinen
* binnen en buiten zwembad
* wellness
* loopafstand dialysecentrum

T +31 (0)6-37006140 E info@diatravel.nl W www.diatravel.nl @ � @) i'Ä�'i

Torremolinos
* Hotel Sol House****
* zeer modern
* aan het brede zandstrand
* loopafstand centrum
* dichtbij het dialysecentrum

Rhodos
* Hotel Amilia Mare****
* gelegen aan het strand
* schitterende zwembaden
* mooie omgeving
* dichtbij dialysecentrum

Nieuwe website - Nieuwe bestemmingen 

Beste mensen, 

We vragen regelmatig of iedereen die een 

wijziging te melden heeft, dat ook vooral 

wil doen. 

Helaas gebeurt dit echter niet (altijd). 

Het gaat dan bijvoorbeeld over de vol-

gende zaken:

E-mailadres: Regelmatig blijkt dat wij 

niet op de hoogte zijn van uw e-mail-

adres of dat dit niet juist is. Waarom is 

dit van belang: Als wij een activiteit 

organiseren krijgt iedereen een uitno-

diging. Waar mogelijk doen we dat per 

e-mail, maar we moeten ook nog elke 

keer een paar honderd brieven met een 

uitnodiging versturen. Dit kost veel tijd 

en geld, geld dat we kunnen gebruiken 

voor activiteiten die u ten goede komen.

Help ons dus alstublieft door ons uw e-

mailadres door te geven.

Natuurlijk begrijpen wij dat niet iedereen 

een computer of laptop heeft. Wij blijven 

dan ook uiteraard graag degenen die 

hierover niet beschikken, onze uitnodi-

gingen per post toesturen.

(Mobiel) telefoonnummer: ook dit 

wordt vaak niet aan ons doorgegeven. 

Dringend verzoek!
Dat wij over uw telefoonnummer beschik-

ken kan bijvoorbeeld van belang zijn als 

u zich opgegeven heeft voor een activi-

teit (bijvoorbeeld een vaartocht), maar u 

bent verlaat, dan kunnen wij u bellen of 

wij nog op uw komst mogen rekenen.   

Ook adreswijzigingen of een wijziging 
van uw behandelvorm worden niet altijd 

aan ons doorgegeven. 

Uiteraard gebeurt dit allemaal niet 

opzettelijk maar het is wel erg lastig voor 

ons!  

Meld een gewijzigd e-mailadres of huis-

adres, uw telefoonnummer of uw gewij-

zigde behandelvorm aan de ledenadmi-

nistratie, ledenadministratie@npvr.nl

Dan heb ik al diverse malen klachten ge-

had dat men Levenslijn niet ontvangen 

heeft. Helaas hoor ik dat vaak pas na een 

hele lange tijd, regelmatig pas na een 

jaar of langer. Het is heel lastig om na 

zo’n lange tijd te achterhalen wat er fout 

ging. Ook zijn dan niet meer alle Levens-

lijnen in voorraad en kan ik ze niet meer 

opsturen, en als dat wel lukt, komen de 

extra portokosten hier dan nog bovenop.

Levenslijn verschijnt viermaal per jaar in 

maart, juni, september en december en 

wordt ook in die maand bezorgd. Als u 

de maand erop nog geen Levenslijn heeft 

ontvangen, neem dan alstublieft contact 

met ons op, dan kunnen we hopelijk nog 

achterhalen waar het mis is gegaan.

Voor klachten over het toezenden van 

Levenslijn kunt u terecht bij Yvonne 

Kant, e-mailadres secretaris@npvr.nl of 

telefonisch, 06-28 45 85 03, of bij Jan 

Zoutendijk, e-mailadres redactie@npvr.nl

Help ons dus alstublieft! We hopen dat 

u massaal gehoor geeft aan ons ver-

zoek om ons te voorzien van (al of niet 

gewijzigde) e-mail- en huisadressen, 

telefoonnummers en behandelvormen, en 

dat klachten over Levenslijn ons eerder 

bereiken. 

Alvast hartelijk bedankt voor uw mede-

werking!

Yvonne Kant, secretaris
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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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Zoals ieder jaar heeft de Nierpatiëntenvereniging 
Nederland  (NVN) eind oktober vorig jaar een avond 
georganiseerd voor donoren en partners. Zo wil de 
vereniging de donoren bedanken voor hun belangrijke 
bijdrage aan het gezonde leven van nierpatiënten.
De avond is altijd ergens centraal in het land en dat 
was deze keer in Grandcafé Eemland in Eemnes.

Zo’n 60 mensen hadden de uitnodiging aangenomen. Al 

gauw was er aan de diverse tafels een gezellige sfeer met 

het  uitwisselen van ervaringen rond de nierdonaties. Ie-

dereen had toch echt een heel eigen verhaal.

Na het welkomstwoord kwam de nieuwe directeur van de 

NVN, Marja Ho-dac zich voorstellen.

Daarna kwam Marco van Londen, arts in opleiding (nefro-

logie) in Groningen, vertellen over zijn wetenschappelijk 

onderzoek naar levende nierdonatie. In zijn proefschrift 

heeft hij de persoonlijke impact van doneren bij leven 

centraal gesteld. 

‘Een goed programma voor levende nierdonatie kan bij-

dragen aan een betere zorg voor nierpatiënten’, dat is de 

stelling van Marco van Londen.

De aanwezigen kregen ook nog een heerlijk diner aange-

boden. 

Op de site van de NVN kunt u een uitgebreid verslag lezen 

over deze bijeenkomst en de presentatie van Marco van 

Londen. Kijkt u bij: Terugblik op themadagen.

 

Els van Dijk

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.

a B. Braun company

Persoonlijke aandacht

Thuisgevoel

Dichtbij

Vakantiedialyse

Alle behandelvormen

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

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

Donorenavond 
bij de NVN
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Rustig wandelen ver-
betert leven oudere 
dialysepatiënt

Uitgeperst

Door Gerard Kok

Amerikaanse onderzoekers zijn er in geslaagd een prototype van een 'biore-actor' die menselijke niercellen bevat, in varkens te implanteren. Deze biore-actor veroorzaakte geen afweerreactie, en ook werden er geen bloedpropjes gevormd. Dit is een belangrijke stap om zo'n bioreactor ook voor mensen ge-schikt te maken.

Het tekort aan donornieren is een groot probleem; in de Verenigde Staten staan 100.000 nierpatiënten op de wachtlijst voor een nieuwe nier, terwijl er jaarlijks ongeveer 21.000 beschikbaar komen. Dia-lyseren is voor de patiënten die geen do-nornier krijgen maar een beperkte oplos-sing. Het is vermoeiend, en niet de gehele nierfunctie kan worden overgenomen door dialyseren, zodat veel dialysepatiënten binnen vijf jaar na aanvang toch overlij-den. Daarom hebben wetenschappers ini-tiatieven ontplooid om zowel het tekort aan donornieren op te heffen, als dialyse overbodig te maken.
Eén van die initiatieven is The Kidney Project ('Het Nier Project'), dat probeert dit doel te bereiken door een implanteer-bare kunstnier te maken. De uiteindelijke kunstnier moet uit twee delen bestaan: een filter dat het bloed zuivert door het bloed door minutieuze poriën te leiden, en een bioreactor, die bestaat uit mense-lijke niercellen, en die de andere functies van een nier overneemt, zoals het regelen van de bloeddruk, en het op peil houden van de zoutbalans. Een belangrijk doel 

Bioreactor als onderdeel van kunstnier bij varken ingebracht

is ook dat het implantaat geen externe krachtbron (bijvoorbeeld batterijen) no-dig heeft om te functioneren. Het nu geïmplanteerde prototype is ongeveer zo groot als een spel kaarten, en bevat alleen de bioreactor.
De bioreactor is voorzien van een coating van een siliconen membraan, dat ervoor zorgt dat cellen van het immuunsysteem niet bij de niercellen in de bioreactor kun-nen komen. Het doel hiervan is om het ge-bruik van immuunsysteemonderdrukkende medicijnen overbodig te maken. Deze me-dicijnen hebben vervelende bijwerkingen, en zijn bovendien uiteindelijk schadelijk voor getransplanteerde cellen of organen. In VS is dat wellicht nog meer een pro-bleem dan hier in Nederland, omdat deze medicijnen in de VS slechts drie jaar ver-goed worden. Na deze drie jaar stoppen veel patiënten met het gebruik, waarna hun transplantaten versneld worden afge-stoten.

Het implanteren van zo'n bioreactor in een groot zoogdier, die blijkt te werken zoals gehoopt, en zonder dat immuunsys-teemonderdrukkende medicijnen nodig zijn, of dat er bloedpropjes worden ge-vormd, is dus een mijlpaal op weg naar een implanteerbare kunstnier. De onder-zoekers gaan zich nu richten op het ver-groten van het aantal niercellen in de bioreactor, en het toevoegen van de com-ponent die het bloed moet zuiveren.

Bron: ASN / Science Daily / Niernieuws.nl, gepubliceerd 28 november 2019.

Door Shanty Sterke

Met een eenvoudig wandelpro-
gramma, dat thuis goed is uit 
te voeren, kunnen oudere di-
alysepatiënten enige gezond-
heidswinst boeken. Dat conclu-
deren Italiaanse onderzoekers 
in BMC Geriatrics. In hun on-
derzoek deelden ze honderdvijf-
tien oudere dialysepatiënten in 
twee groepen in. De patiënten 
in de ene groep kregen een op 
maat gemaakt beweegprogram-
ma. De patiënten in de andere 
groep kregen algemene advie-
zen over een actieve leefstijl. Na 
zes maanden waren de ouderen 
die het beweegprogramma had-
den gekregen fitter geworden en 
cognitief niet achteruitgegaan. In 
tegenstelling tot de ouderen in de 
controlegroep.

In Nederlandse en buitenlandse be-

weegrichtlijnen staan aanbevelin-

gen 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 

functioneren verbetert en dat het een 

gunstige invloed heeft op het cogni-

tief functioneren bij dialysepatiënten. 

In dit eerder gepubliceerde onderzoek 

was de gemiddelde leeftijd van de pa-

tiënten 63-64 jaar. In deze studie ke-

ken de onderzoekers specifiek naar het 

effect en de veiligheid van een het be-

weegprogramma bij patiënten in eind-

stadium nierfalen van 65 jaar en ouder.

Het beweegprogramma was een op maat 

gemaakt wandelprogramma, dat thuis 

gevolgd kon worden. De deelnemers kre-

gen een metronoom mee naar huis die 

tijdens het wandelen het aantal stappen 

per minuut dicteerde. Dat ging dan als 

volgt: de deelnemer moest de metro-

noom en een stopwatch aanzetten. Ver-

volgens volgens schema een aantal minu-

ten wandelen op de gedicteerde snelheid, 

een aantal minuten rusten, en dit een 

2424
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Door Redactie NierNieuws 

Het UMC Groningen meldt dat patiën-

ten die na een niertransplantatie een 

mediterraan dieet volgen, minder kans 

hebben op nierfunctieverlies. Uit een 

nieuwe studie van onderzoekers van 

het Universitair Medisch Centrum Gro-

ningen blijkt dat het volgen van dit 

voedingspatroon - veel vis, fruit, groen-

ten en noten en minder zuivel en vlees 

-  kan helpen om niertransplantatie-

patiënten een normale nierfunctie te 

laten behouden. De resultaten van dit 

onderzoek verschenen afgelopen week 

online in Clinical Journal van de Ameri-

can Society of Nephrology (CJASN).

Ondanks verbeteringen in de overleving 

van getransplanteerde nieren in de eerste 

jaren na transplantatie, treedt verlies van 

nierfunctie binnen tien jaar nog steeds 

op bij meer dan een derde van de ontvan-

gers. Nefroloog António Gomes-Neto en 

zijn collega’s van het UMCG onderzochten 

of het mediterrane dieet de niergezond-

heid van transplantatieontvangers helpt 

beschermen.

Voor dit onderzoek vulden 632 volwas-

sen niertransplantatiepatiënten met een 

functionerende donornier gedurende ten 

minste één jaar een vragenlijst in over hun 

voedingspatroon. De mate waarop zij het 

mediterrane dieet naleefden werd beoor-

deeld met een 9-puntsscore. Deze groep 

patiënten werd gemiddeld gedurende iets 

meer dan vijf jaar gevolgd. 

Uit het onderzoek blijkt dat hoe meer de 

patiënten zich hielden aan het mediter-

rane dieet, des te beter hun nierfunctie 

bleef en des te minder nierfalen zich bij 

hen ontwikkelde. Elke toename van 2 

punten op de 9-puntsscorelijst was geas-

socieerd met een 29% lager risico op nier-

functiedaling en een 32% lager risico op 

nierfalen. Uiteindelijk ondervonden 119 

ontvangers van een getransplanteerde 

nier een nierfunctievermindering; bij 76 

van hen ontwikkelde dit zich tot nierfa-

len.

Bron: UMC Groningen / Niernieuws.nl, gepu-

bliceerd 5 januari 2020

Mediterraan eetpatroon goed voor 

getransplanteerde nier
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aantal keer herhalen. De metronoom 

gaf niet alleen het tempo aan, het 

apparaat verzamelde ook informatie 

over hoe vaak er gewandeld werd. 

De onderzoekers konden daarmee aan 

het eind van het onderzoek nagaan 

in hoeverre de patiënten het voorge-

schreven programma hadden gevolgd. 

De deelnemers moesten na iedere trai-

ning 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, zo-

als aanvallen van angina pectoris (pijn op 

de borst doordat het hart te weinig zuur-

stof krijgt) of andere ernstige symptomen 

kwamen niet voor.

De deelnemers die alleen adviezen over 

een actieve leefstijl hadden gekregen, 

waren cognitief achteruitgegaan, terwijl 

degenen die het trainingsprogramma had-

den gevolgd, cognitief niet veranderd wa-

ren.

Het lijkt er dus op dat meer bewegen vei-

lig is en zelfs op een lage intensiteit al 

gunstige effecten heeft op het lichame-

lijk functioneren en dat het de achteruit-

gang in cognitief functioneren bij oudere 

dialysepatiënten tegengaat.

Bron: BMC Geriaatrics / Niernieuws.nl, ge-

publiceerd 25 september 2019.

mercieel bruikbaar nierweefsel komt, of 

andere bruikbare producten, zal Aspect 

die verder ontwikkelen en op de markt 

brengen.

Bron: www.niernieuws.nl
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Uitgeperst

Kolff Prijs voor pomp 
die donororganen 
goed houdt

Door Shanty Sterke

Het unieke pompsysteem van het Gro-
ningse bedrijf Organ Assist blaast orga-
nen van overleden donoren als het ware 
nieuw leven in, waardoor ze langer goed 
blijven. Daarmee stijgt het aantal or-
ganen dat voor transplantatie beschik-
baar is. Arjan van der Plaats en Gerhard 
Rakhorst winnen dit jaar de Kolff Prijs 
voor al hun werk van de afgelopen jaren 
dat tot deze uitvinding geleid heeft. De 
prijs, genoemd naar de uitvinder van de 
kunstnier, wordt onregelmatig uitge-
reikt aan een persoon die baanbrekend 
onderzoek heeft verricht of een revolu-
tionaire uitvinding heeft gedaan op het 
gebied van de gezondheidszorg.

Van der Plaats, technisch directeur en 

medeoprichter van Organ Assist, studeer-

de biomedische werktuigbouwkunde aan 

de Technische Universiteit Twente. Voor 

zijn afstudeeropdracht belandde hij in 

Groningen. Het beviel hem daar zo goed, 

dat hij na zijn studie is blijven hangen 

en als onderzoeker aan de slag ging aan 

een project om een apparaat te ontwik-

kelen waarmee een donorlever in goede 

conditie kan worden gehouden tijdens 

het transplantatieproces, een zogeheten 

leverperfusiepomp. Samen met een arts-

onderzoeker heeft Van der Plaats hier 

vijf jaar lang aan gewerkt. Tegen de tijd 

dat hij aan het eind van het project zijn 

proefschrift verdedigde, was er een mooi 

prototype leverperfusiepomp, de eerste 

en enige in de wereld.

 

Maar na zijn promotie stopte ook het on-

derzoek. 'Eigenlijk wel zonde', vonden zijn 

toenmalige promotor Gerhard Rakhorst en 

hij. 'Een mooie uitvinding en er gebeurt 

verder niets mee. Laten we gewoon een 

bedrijf beginnen'. Met een startfinancie-

ring van onder andere het ziekenhuis, de 

universiteit, de Stichting Technische We-

tenschappen en lokale investeerders heb-

ben ze Organ Assist op kunnen richten.

'Sinds de jaren zestig worden organen die 

voor transplantatie gebruikt kunnen wor-

den bij de donor uitgenomen en zo snel 

mogelijk koud gemaakt en bewaard in een 

koelbox met ijs. Zo gaat het orgaan van de 

donor naar de ontvanger. Bij de ontvanger 

wordt het orgaan geïmplanteerd. Als de 

bloedvaten aangesloten zijn, gaat er weer 

bloed doorheen stromen en dan gaat het 

orgaan functioneren', legt Van der Plaats 

uit. 'Voor levers, longen, nieren, hart, het 

is allemaal precies hetzelfde. Het nadeel 

is dat je eigenlijk niet precies weet wat de 

kwaliteit van het orgaan is gedurende de 

tijd dat dat buiten het lichaam is. Dus al-

leen heel goede organen worden gebruikt. 

Als een orgaan het goed deed in de donor, 

dan is de kans groot dat het orgaan het in 

de ontvanger ook goed gaat doen'.

 

Bij organen die wat minder van 

kwaliteit zijn kan eerder weef-

selschade ontstaan, waardoor 

ze onbruikbaar worden. 

'Wij pompen de vloeistof 
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waarmee je het orgaan bewaart en schoon-

spoelt, continu door het orgaan heen. We 

voegen ook zuurstof toe aan die vloeistof. 

Dan kun je zo'n orgaan beter bewaren'. Het 

lijkt zo simpel. Is er nou nooit eerder ie-

mand op dat idee gekomen? 'Dat principe 

hebben wij niet zelf bedacht. Dat is in de 

jaren zestig ook al eens geprobeerd. Al-

leen met de technologie van toen hebben 

ze daar geen succes van kunnen maken. 

Tegenwoordig kun je met al die micro-

elektronica en kleine pompsysteempjes 

zoveel meer dan vroeger en dat is natuur-

lijk de key van het succes geweest'.

Het effect van zo'n pompsysteem is twee-

ledig. Je kunt goede organen langer be-

waren en je kunt ook slechtere organen 

bewaren terwijl je ze nog steeds goed 

kunt gebruiken. Want ze krijgen continu 

voedingsstoffen, en de afvalstof-

fen worden afgevoerd. Dus de 

conditie waarin het orgaan 

bewaard wordt is beter.

In de afgelopen tien jaar heeft het bedrijf 

al veel bereikt. Al is het niet altijd even 

makkelijk gegaan. Want de techniek is 

heel nieuw en in de medische wereld stapt 

men niet zo snel over naar iets nieuws. 

'En heel terecht ook. Je hebt eerst vol-

doende en overtuigend bewijs nodig dat 

het pompsysteem beter is dan de koelbox. 

Dus dan zit je aan klinische studies vast. 

Het heeft vrij veel tijd en effort gekost 

om dat voor elkaar te krijgen. Dit heeft 

nogal een impact op het hele logistieke 

proces. Een nier in een koelboxje met 

ijs, kost ongeveer niets. Maar dat hele 

pompsysteem moet opgezet worden door 

iemand die daar verstand van heeft. Wij 

trainen daarom technici om de pomp te 

kunnen installeren en de chirurgen te in-

strueren hoe ze de nier erop moeten zet-

ten. Dus het is nogal een verandering in 

je hele proces'.

 

Verspreid over het land zitten teams van 

technici die gebeld kunnen worden en 

met de pomp op pad gaan zodra er een 

donororgaan is. Ze halen de pomp bij de 

ontvanger weer op en maken hem dan 

klaar voor de volgende. Inmiddels is het 

koelboxje met ijs verleden tijd, althans in 

Nederland. Sinds een jaar of twee worden 

alle nieren die afkomstig zijn van overle-

den donoren gepompt.

De nieuwste ontwikkeling bij Organ As-

sist is de warme nierpomp. 'We hebben 

het nu steeds over koud pompen gehad en 

het bewaren van organen. Maar met een 

warme nierpomp kun je het bloed door de 

nier pompen voordat je gaat transplante-

ren. Alle nieren die maar beschikbaar kun-

nen komen zet je op de pomp'. Zo kun je 

voordat de nier eruit is gehaald bepalen 

of de kwaliteit van de nier goed is. 'Als de 

nier goed is, kun je hem alsnog transplan-

teren. En is de nier niet goed genoeg, dan 

kun je hem alsnog niet transplanteren. 

Daarmee vergroot je nog meer het aantal 

beschikbare organen. Wij zijn het enige 

bedrijf in de wereld dat zo'n pomp levert. 

Het mooie is dat dit wordt gedaan door 

een clubje van vijftien mensen in Gronin-

gen en daarmee zijn wij uniek in de hele 

wereld'.

Bron: Niernieuws.nl, gepubliceerd donder-

dag 4 oktober 2018
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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




