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Van de bestuurstafel
Hoe verder?
Op het moment dat ik dit schrijf is het een
week na Pasen en de wereld om ons heen
is helemaal anders.
Voor ons begon het coronavirus langzaamaan in betekenis door te dringen zo
halverwege maart. Natuurlijk hadden we
de berichten uit China al gehoord, maar
wie had ooit gedacht dat het ons ook zou
overkomen?
Zo’n onzichtbaar ‘coronabeestje’ beheerst
ons hele leven, beheerst werkelijk alles
wat je je maar bedenken kunt. En hoe langer je over de gevolgen nadenkt, hoe meer
je je realiseert hoeveel mensen en bedrijven er door getroffen worden.
Ik ben bang dat we heel lang met de gevolgen te maken zullen krijgen, en vraag
me werkelijk af of het weer ooit hetzelfde
zal worden zoals het allemaal was.
Dagelijks worden we op de hoogte gehouden door schriftelijke berichtgeving, extra bulletins, media en niet te vergeten
talloze ‘experts’ die het over het algemeen
niet altijd met elkaar eens zijn over de genomen maatregelen.
‘De beste stuurlui staan aan wal’ is een
bekend gezegde, maar helaas niet weg te
denken uit ons dagelijks leven met de talloze meningen over hoe we deze pandemie
onder controle zouden moeten krijgen.
Ik beperk me alleen tot Nederland met
dit schrijven, en prijs me gelukkig met de
maatregelen die hier genomen zijn, in tegenstelling tot andere landen waar soms
de ernst van de situatie nog niet doorgedrongen schijnt te zijn.
Natuurlijk hebben wij als Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond” ook last van hetgeen er om ons heen gebeurt, maar gelukkig beperkt zich dit voor onze vereniging
tot praktische zaken die oplosbaar zijn.
Erger is het voor onze patiënten, onze
leden die over het algemeen tot de zogenaamde gedefinieerde kwetsbare groep
behoren die vatbaar is voor dit virus. Wij
zijn nu eenmaal kwetsbaar, en zeker voor
degenen onder ons die afhankelijk zijn
van zorg van familie of vrienden is er veel
veranderd, wat hun leven er niet makkelijk
op maakt.

Ook voor dialysepatiënten gaat er veel
anders dan anders, onder meer door alle
noodzakelijke voorzorgsmaatregelen die
het verplegend personeel moet nemen.
Als NPVR krijgen wij ook vragen over het
uitblijven van het op corona testen van
nierpatiënten in de diverse ziekenhuizen,
maar ook hierin neemt elk dialysecentrum
zijn eigen maatregelen.
In een eerder bericht gaf ik al aan (maar
ik wil dat toch nog een keer benadrukken) dat het RIVM en de Nederlandse
overheid uitgebreide en actuele informatie verstrekken voor iedereen, maar als u
daarnaast behoefte heeft aan specifieke
informatie kunt u, buiten uw behandelend arts of ziekenhuis, ook de website
www.nieren.nl raadplegen, want daar
vindt u veel gestelde vragen over het coronavirus, evenals informatie voor nierpatiënten, dialyse patiënten en transplantatiepatiënten.
Maar, nogmaals: naast deze genoemde
bronnen van informatie blijft altijd het
eerste contact uw behandelend arts of
ziekenhuis.
Eerder noemde ik al de praktische zaken
waar we als NPVR op dit moment tegenaan lopen:
Helaas vinden er in onze regio in geen
enkel ziekenhuis nog voorlichtingsbijeenkomsten plaats, maar mocht u (of uw
naaste) vragen hebben over bepaalde zaken, aarzelt u dan niet een van onze bestuursleden te benaderen.
Zo is onze reis naar Spanje voorlopig uitgesteld tot oktober (1 t/m 11 oktober),
helaas zijn we ook hier onder meer afhankelijk van de plaatselijke gezondheidssituatie in Spanje.

We hebben als vereniging ook moeten nadenken over het uitje in september. Helaas moeten we zeggen dat het uitje met
99,9% zekerheid NIET doorgaat. Het bestuur heeft dat besluit genomen op basis
van de volgende argumenten:
• er ligt een negatief advies van de
Nierpatiëntenvereniging Nederland,
NVN;
• onze nierpatiënten zijn kwetsbaar en
hun gemiddelde leeftijd is relatief
hoog;
• op de boot is het niet mogelijk voldoende afstand te houden;
• een niet te bepalen aantal nierpatiënten zal uit zichzelf al niet willen
deelnemen aan het uitje, waardoor
het vereiste minimum aantal passagiers niet gehaald zal worden om uit
de kosten te komen.
We realiseren ons heel goed dat veel mensen lang van tevoren naar het tochtje uitzien, maar gezien alle onzekerheden die er
op dit moment zijn, kunnen we geen ander
besluit nemen.
En zelfs als alle beperkingen voor bijv. 1
september zullen worden opgeheven, is er
te weinig tijd om e.e.a. dan nog te kunnen
organiseren.
Enfin, we hadden u graag een blad met
vrolijk nieuws willen aanbieden, maar gezien alle verwikkelingen in de maatschappij en op gezondheidsgebied is het even
niet anders...
Ik wens u van harte alle goeds toe, en
hoop dat we elkaar spoedig weer in goede
gezondheid mogen ontmoeten!
Frits Hagenaar, voorzitter

Ook de Algemene Ledenvergadering, die
volgens onze eigen statuten gehouden
moet worden binnen zes maanden na de
afloop van het verenigingsjaar, kan vooralsnog niet worden gehouden. Gelukkig
zijn wij niet de enige vereniging met dit
probleem, en momenteel wordt er landelijk naar een oplossing gezocht.
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Voor elke vlinder…
Voor elke vlinder komt een tijd dat hij loskomt uit zijn cocon
en de overgang maakt van het donker naar het licht.
Voor elke mens komt een tijd dat hij loskomt uit zijn cocon,
zijn cocon van verdriet en duisternis, of van warmte en bescherming.
Eens komt de tijd van donker naar licht,
van gebondenheid naar vrijheid,
maar ook van het bekende naar het onbekende.
Ieder heeft zijn eigen kennis en waarheid
om te bepalen wanneer de tijd gekomen is,
een stem in zichzelf,
als het innerlijke weten van de vlinder.
Maar zeker is dat we allemaal eens die gang naar het licht maken.
Moge iedereen tot dan
een vonk van dat stralende licht
in zichzelf vinden.

Uit: Nieuwsbrief, Stichting Elisabeth Kübler-Ross
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Redactiepraat
Terwijl ik dit schrijf, is het volop crisis
over de gehele wereld.
Het ongrijpbare coronavirus waart rond,
en er zijn heel veel onzekerheden. Veel
mensen vragen zich af of de door de regering voorgeschreven maatregelen wel
voldoende bescherming zullen bieden, en
dan nog is het zo dat we dan eigenlijk niet
weten of we dan optimaal beschermd zijn.
Vooral oudere en zwakkere medemensen (waaronder u als nierpatiënten!) zijn
kwetsbaar, en zij zullen c.q. u zult met extra zorg omringd moeten worden.
Voor ons als vereniging heeft de coronacrisis ook behoorlijke consequenties. Ik
verwijs u daarvoor graag naar de rubriek
‘Van de bestuurstafel’ in dit blad, waarin
onze voorzitter Frits Hagenaar een aantal
gevolgen van deze crisis noemt.
Zo werd in Frits’ bericht dat u op of rond
25 maart per mail of post ontving, ook al
(bijvoorbeeld) genoemd dat de vakantie
in mei naar Spanje geen doorgang zal kunnen vinden. De reis is echter nu vooralsnog gepland in oktober, en wel van 1 tot
en met 11 oktober. Informeert u vooral of
er nog plaatsen zijn, op het moment dat
ik dit schrijf zijn die er nog.
In deze Levenslijn treft u onder meer
een ‘kruising’ aan tussen een gedicht en
een verhaal (sorry, ik weet het even niet
anders te omschrijven) dat een aantal
redactieleden geraakt heeft. Zij werden
getroffen door de bizarre tegenstellingen
zoals die in deze bijdrage beschreven worden tussen de ernstige gevolgen van de
coronacrisis in de hele wereld enerzijds,
en anderzijds de pracht van de natuur en
mooie initiatieven van mensen om de crisis door te komen, en om na de crisis met
elkaar verder te leven.
Ook gaan we in dit juninummer van ons
blad even terug naar World Kidney Day,
die dit jaar op 12 maart werd gehouden.
In hun bijdragen kijken Anja van Giels,
maatschappelijk werker in het Albert Sch-

weitzer ziekenhuis en onze eigen Yvonne
Kant terug op deze dag
Helaas wordt deze uitgave van Levenslijn behoorlijk gevuld met nieuws over
het coronavirus en alles wat daarmee
samenhangt. Gelukkig hebben we ook
fijn nieuws, want het bestuur heeft als
vrijwilliger mogen verwelkomen Petra
van den Berg. Zij is prédialyse-patiënt,
en zij zal vooralsnog, zoals gebruikelijk
bij nieuwe bestuurs- en redactieleden en
overige vrijwilligers, in de schaduw van
het bestuur meedraaien om te zien of er
van beide kanten een ‘match’ is. Zij stelt
zich aan u voor op pagina 23.
Nu wij u dit hebben kunnen melden moet
u niet de fout maken om te denken dat we
qua aantallen vrijwilligers etc. nu vast wel
‘op sterkte’ zijn...
Integendeel, vrijwilligers, bestuursleden
en redactieleden hebben we nooit genoeg, dus als u een zinvolle tijdsbesteding zoekt, meld u zich dan vooral aan als
vrijwilliger! U weet: hoe meer ‘hands on
deck’, hoe kleiner het aandeel werkzaamheden per bestuurslid!
En wellicht boort u bij u zelf, als u eenmaal aan het werk bent voor de vereniging, onvermoede talenten en mogelijkheden aan...
Zoals ik dat wel meer gedaan heb, vraag
ik u, als u nabestaande bent van een onlangs 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 gemeld worden in
bijvoorbeeld de rubriek ‘Redactiepraat’.
Onze redacteuren zullen u, zo nodig
(vraagt u ons gerust om hulp daarbij!)
graag helpen bij het schrijven van een
dergelijk stukje, maar u kunt uw bijdrage ook volledig 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 met u gemaakt!
En natuurlijk doen we wederom een oproep om onze redactie te komen versterken, iets wat we niet vaak genoeg kunnen
vragen omdat er altijd behoefte is aan
mensen die een stukje kunnen en willen
schrijven.
Wat mij betreft ligt het accent daarbij
volledig op het ‘willen’ schrijven, en niet
zozeer op het ‘kunnen’ schrijven. Bij dat
laatste wordt u immers volop geholpen
als het schrijven niet zo zou lukken, dus u
hoeft alleen nog maar te willen schrijven,
de rest komt vanzelf!
Waarom kom ik daar zeer regelmatig op
terug, op de behoefte aan ‘schrijvers’
voor ons blad? Wel, doordat we met een
kwetsbare groep mensen een vereniging
vormen, zijn er altijd mensen die vanwege
hun gezondheid of om andere reden 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, ondanks het feit dat
het rondwarende virus onvermijdelijk een
stempel heeft gedrukt op de inhoud van
ons blad, 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 gezondheid, waar zo
gemakkelijk een (extra) knak in komt door
bijvoorbeeld het coronavirus. Ik hoop dat,
als u deze Levenslijn leest, de ergste narigheid achter de rug is met betrekking
tot dit virus, zodat we ons ‘normale’ leven
weer op kunnen en mogen pakken.
Jan Zoutendijk

De kopij voor het volgende nummer van Levenslijn
dient uiterlijk 25 juli 2020 bij de redactie te zijn ingeleverd.
5

Levenslijn

· 20e jaargang · juni 2020

Column

Laatste uitje
Het is krokusvakantie en mijn dochter
en haar kinderen willen met opa wel
een dagje uit na het overlijden van oma.
Nu kan het nog, want binnen enkele weken wordt alles gesloten in verband met
het coronavirus.
Het weer ziet er die week niet goed uit en
de kleinkinderen hebben het zo druk dat
ze alleen maar op maandag kunnen. Nou,
vooruit dan maar.
Het plan is om naar Den Haag te gaan, wij
zijn inmiddels eigenaar van een Dordtpas,
waarmee je gratis of met korting allerlei
activiteiten kan doen. Niet alleen in Dordrecht, maar ook in andere plaatsen.
Wij kiezen voor Omniversum, Panorama
Mesdag en Escher in het paleis.
Ik haal de kinderen op rond de klok van
tien uur en we rijden richting Den Haag
(gelukkig om deze tijd geen files), op zoek
naar een parkeerplaats.
Wij komen aan bij Omniversum, en daar
is de parkeerplaats vol, dus mijn dochter
gaat naar binnen om vast een voorstelling
te bespreken. Dat blijkt niet nodig te zijn,
dus we gaan eerst maar eens een parkeerplaats in de buurt zoeken.
Na ruim een kwartier rijden en zoeken,
vinden wij een plaats in de parkeergarage
van het chique viersterrenhotel Novotel twee uur parkeren voor € 7,50.
Nou ja, dat moet dan maar, het is tenslotte vakantie en de toegang tot het Omniversum is voor een voorstelling gratis met
de Dordtpas.
Wij lopen ruim een kwartier naar het Omniversum, waar het inmiddels al aardig
druk geworden is. Wij boeken voor ‘Het
regenwoud van wild Canada’.
Tot onze verrassing ziet mijn dochter een
aankondiging voor goedkoop parkeren in
de Novotelgarage bij aankoop van een
kaartje. Wij kunnen een uitrijkaart kopen
voor maar € 6,- en kunnen er tot 24.00 uur
’s nachts in blijven staan. Nou, dan is er
weer budget voor de snoepkraam, zelf een
zakje pakken en naar behoefte vullen met
allerlei lekkers.
De prijs? Een verrassing aan de kassa, en

6

zo ging het voordeel voor een gedeelte op
aan al dat lekkers.
De film is een boeiende reis van moederbeer Mox, een witte Spirit Bear. In de film
is moeder op zoek naar voedsel voor haar
jongen en krijgt daarbij concurrentie van
zwarte beren en wolven. Fascinerend is de
manier waarop zij zalmen vangen, die al
spartelend uit de klauwen van de beren
proberen te blijven. De beren nemen risico’s voor eigen leven bij het vangen van
de zalmen. Tevens krijgen wij beelden van
adelaars, otters, zeeleeuwen en bultruggen.

Na de film gaan wij naar buiten waar de
regen met bakken uit de hemel valt, bij de
straffe wind helpt een paraplu niet. Wij
rekenen uit dat het minimaal een half uur
lopen is naar Panorama Mesdag, maar we
zijn vol goede moed en volgen de bordjes. Den Haag geeft d.m.v. bruine bordjes
overal de musea aan.
Onze wandeltocht gaat langs het Vredespaleis, wat op die dag gesloten was voor
bezoekers. Wel staat er buiten de nodige
informatie en ik leg de kleinkinderen uit
wat de functie is van het Vredespaleis.
Uiteindelijk komen wij aan in de Zeestraat, waar Panorama Mesdag zich bevindt. Onze kleddernatte jassen moeten
wij in de garderobe hangen en tassen mogen niet mee naar binnen, die moeten in
aparte kluisjes.

De kinderen krijgen een speurtocht mee
en kunnen bij juiste invulling een prijsje
krijgen. Allereerst lopen wij door de benedenverdieping, waar vele schildererijen
hangen van de schilder Mesdag. Dan gaan
wij een trap op naar boven. Daar aangekomen staan wij midden in het grootste
schilderij van Nederland, 360 graden in
het rond en je beleeft de badplaats Scheveningen aan het eind van de 19e eeuw.
De kinderen kijken hun ogen uit, het doek
is 14 meter hoog en heeft een omtrek van
maar liefst 120 meter. Voor het schilderij
aan de waterkant liggen allerlei vissersbootjes, strandattributen en helmgras.

Bij de dorpskant tref je allerlei attributen
aan die in die tijd gebruikt werden zoals
handkarren.
Het schilderij is door de Haagse schilder
Hendrik Willem Mesdag met behulp van
onder meer zijn vrouw Sientje in vier
maanden voltooid.
De speurtochtvragen gaan over wat je allemaal kan zien op en voor het schilderij,
dus iedereen is er druk mee bezig en een
beetje spieken bij een ander is toegestaan.
Na de bezichtiging gaan we naar beneden,
naar het restaurant, want het werd weleens tijd om de honger en dorst te lessen
in het kleine restaurantje.
Maar eerst moesten de antwoorden van
de speurtocht ingeleverd worden, en de
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kleinkinderen werden beloond met een
opgerolde kleurplaat van het hele panorama in tekening.
Buiten is het inmiddels droger geworden,
we moeten opschieten want om 17.00 uur
gaat het paleis, waar de Escher tentoonstelling is, dicht. Na een stief kwartiertje
komen wij bij het paleis, ook hier krijgen
de kinderen een vragenlijst om in te vullen. Van tevoren had ik de kleinkinderen al
wat boeken van Escher laten zien.
De Nederlander Maurits Cornelis Escher
was een van de bekendste grafische kunstenaars ter wereld. Hij heeft fascinerend

· 20e jaargang · juni 2020

grafisch werk gemaakt, al zijn werken
doen je verbazen door zijn spel met ruimte, perspectief en werkelijkheid.
Er zijn in het paleis ruimtes, waar je allerlei experimenten kan doen en wij hebben
dan ook veel gelachen. Het was allemaal
zo interessant dat de mensen van het paleis ons moesten manen om te vertrekken,
voor het invullen van de vragen kregen de
kleinkinderen stickers.

het hele gezin inclusief papa gingen eten
in een restaurant, want dat kon toen ook
nog.

Nu op weg naar de auto, de regenbuien
werden alleen maar erger, snel de auto in
en op weg naar Dordrecht waar we met

Marcel

Een geslaagde dag, en als ik dit schrijf is
het allemaal nog heel onzeker hoe de wereld er over een tijdje uit gaat zien. De
scholen zijn nu nog dicht, examens worden niet meer gehouden. Het is wachten
op betere tijden.
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Voor haar een verlossing
Voor ons een groot verdriet
Hard heeft zij gevochten
Meer kracht was er niet

In memoriam Siska Vermeulen-Steenhoven
overleden op 6 maart 2020
Iedereen die haar kende vond Siska een
vrolijke en optimistische vrouw, zij dialyseerde al jaren in het Albert Schweitzer
ziekenhuis in Dordrecht.
Met haar dialysevriendinnen Elly en Ria
hadden zij veel steun aan elkaar.
Op 30 oktober 2019 kreeg Siska na de dialyse het bericht dat haar man Theo overleden was door een hartstilstand. Toen
stond haar leven abrupt op z’n kop.
Theo was haar mantelzorger en maatje,
zij kon niet zonder hem omdat Siska nog
meer kwalen had, onder andere zwaar reumatische klachten. Zij was op hem aangewezen, want zelf kon ze niet veel meer. Zij
wilde niet naar een verzorgingshuis, haar
huisje met spulletjes was haar alles. Thuis
moesten allerlei aanpassingen gedaan
worden om het leven nog een beetje aangenaam te houden voor haar. Ook kreeg
Siska veel zorg thuis, en moest ze ook nog
driemaal in de week naar de dialyse. Het is
zwaar, vertelde zij mij, maar er was geen
andere mogelijkheid.

8

Op 23 november jl. overleed Elly en in december een goede vriendin van Siska uit
Groningen, maar zij kon helaas niet naar
de uitvaart van die vriendin.
Voor Siska stonden operaties gepland in
Leiden, maar gezien de omstandigheden
kreeg ze van de behandelend arts uitstel. Zij twijfelde ook of ze dat nog moest
doen, vertelde zij mij toen ik op eerste
kerstdag bij de dames op bezoek ging op
de dialyseafdeling.
Op zondag 1 maart maakte Siska een val
toen ze een rinkelende telefoon wilde
pakken, die net iets te ver weg stond. Anderhalf uur later vond de thuiszorg haar
en werd zij overgebracht naar het ziekenhuis, waar een breuk geconstateerd werd
in haar shunt-arm. Maandag 2 maart was
haar laatste dialyse. Dinsdagavond vertelde Siska mij, tijdens het bezoekuur, dat
zij niet meer ging dialyseren en naar Theo,
haar vriendin en Elly zou gaan. Ze vroeg of
ik wel een mooi stukje in Levenslijn wilde
plaatsen.
Siska wilde graag thuis sterven in het bijzijn van haar familie, en is in alle rust vrijdagmiddag overleden, zoals ze zelf graag
wilde.

Siska en haar man hielden van shoppen,
uitgaan, eten met de kinderen en kleinkinderen, samen weekendjes weg, en met
het gezin naar Preston Palace moest minimaal een keer per jaar gebeuren. Voor
Siska en haar man was dat echt genieten.
In juni 2019 hebben Elly en ik, samen met
Theo en Siska, nog een bezoekje gebracht
aan Blijdorp (zie Levenslijn van december
2019, ‘Naar de dierentuin…..’).
Twee maanden daarna, in augustus, bezochten wij met z’n vieren - na de dialyse
van de dames - de jaarmarkt van het Seuterfeest in ’s Gravendeel waar zij woonden,
en, dialyse of niet, ze moesten er heen.
Siska was een lieve vrouw, moeder en
oma. Zij heeft gevochten voor haar leven,
maar wilde niks horen van medelijden, zij
droeg haar kruis met veel liefde en aandacht voor anderen. Respect is hier op zijn
plaats en zij zal altijd in onze gedachten
blijven.
Siska heeft op 27 januari jl. nog haar 67e
verjaardag kunnen vieren.
Marcel Melkert
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Gedachten over de coronacrisis
door een dialysepatiënt
Een van onze trouwe lezers (Peter Hamerslag, tevens regelmatige leverancier van bijdragen aan de inhoud van Levenslijn!) stuurde ons een mailtje door.
Hij stuurde dat naar vrienden die in het buitenland verbleven
toen de consequenties van de coronacrisis in ons land pas
goed duidelijk werden.

-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:
Nederland
Datum: Sun, 22 Mar 2020 11:44:38 +0100
Van:
Peter Hamerslag <levenslijn@npvr.com>
Aan:
Vrienden
Het is zondagmorgen 22 maart 2020. De zon schijnt, maar het is
koud door een flinke wind.
Gelovigen kunnen niet meer naar de kerk, is opgeschort (tijdelijk
beëindigd?).
Ik wacht op mijn thuiszorg. Met mondkapje?
Mijn oren zijn al meer dan een week dichtgeslibd, niemand kan/
mag mij helpen. Ik kan niet meer bellen, want ik versta niets.
Ellen raakt aan mij gewend en heeft haar eigen tactiek om met
mij te communiceren. De huisarts heeft geen spreekuur meer en
bezoekt alleen patiënten.
Wc-papier nergens meer te krijgen. Bij AH: lege planken.
Jumbo: ??... Kruidvat: niets meer. Bij de Action: alleen nog voor
de ouderen. Moet je naar vragen.

Boodschappen: Voor ouderen vanaf 60 jaar kan dat dagelijks
tussen 07.00 en 08.00 uur. Wie verzint zoiets?
Mijn haren groeien maar door. Naar de kapper? Nee, even niet.
De zeswekelijkse knipbeurt zit er even niet in.
Pedicure: Nee, we doen er even niet aan.
Dialyse: Gaat altijd door. Op de afdeling merk je niets.
Ziekenhuis: uitgestorven. Poli's doen er even niet aan.
De krant komt als altijd en staat vol van... !?
Verzorgings- /verpleeghuizen dicht, ook voor de zeer naaste
familie.
Mijn lieve tante van bijna 100 mag niet bezocht worden door
haar dochter.
Straten leeg. Winkels bijna allemaal dicht. Supermarkten open
en druk.
1,5 meter afstand is het bevel.
Voor velen is bellen/appen/mailen het antwoord.
Dochter Petra net vertrokken naar Quito/Ecuador.
Met praktisch lege kist erheen, en daar Nederlanders ophalen
die daar zijn vast komen zitten.
Dit leven duurt nog wel twee weken.
Deze a.s. week is de verwachting dat de top wordt bereikt...
C'est les Pays Bas.
Groetjes
Peter
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Zelfmanagement
Afgelopen 29 januari was onze vereniging uitgenodigd om met
een stand aanwezig te zijn bij de themamiddag van het Albert
Schweitzer ziekenhuis over zelfmanagement.
Deze middag had diverse sprekers die duidelijk maakten wat
zelfmanagement is, het belang hiervan en hoe men omgaat
met internet, om zodoende meer informatie te kunnen ontvangen.
Anja van Giels, maatschappelijk werkster van de dialyseafdeling,
heette iedereen van harte welkom en introduceerde de eerste
spreekster, Heleen Vermaas, verpleegkundig specialist nierziekten.
Zelfmanagement is niet nieuw en eigenlijk doen we het allemaal al
in het dagelijks leven, denk daarbij aan naar school gaan, huiswerk
plannen, boodschappen doen, plannen als we eters krijgen.
Bij zelfmanagement bekijk je hoe je iets aanpakt en wanneer je
iets doet. Zelfmanagement bij een chronische aandoening kan helpen om ermee om te gaan. Je krijgt wat je hebt en je moet ermee
leren leven. De impact van een nierziekte is groot, er spelen vragen als: kan ik zelfstandig blijven wonen en hoe doe ik dat, en:
hoe houd ik mijn gezin draaiend?
Zelfmanagement betekent niet alleen goed omgaan met je ziekte
maar ook met wat je wilt en dit inpassen in het beleid omtrent de
behandeling.
Vroeger bepaalde de dokter het beleid, als patiënt bleef je achter
met vragen.

Tegenwoordig wordt er samen beslist wat de behandeling wordt
(arts en patiënt). In acute situaties beslist de arts en worden later
de mogelijkheden van de vervolgbehandeling besproken: wat past
er bij je?
Zelfmanagement betekent niet dat je het allemaal zelf moet doen,
wel dat er centraal staat wat je wilt. Zoek, om een goede keuze
te kunnen maken over je behandeling, goede websites op en geen
forums. Ga na welke informatie je nodig hebt om een keuze te
maken, denk hierbij aan de folder ‘3 goede vragen’ (deze folders
liggen op de poli en op de afdeling). Wat wil ik, wat kan ik zelf
en waar heb ik hulp bij nodig? Accepteer hulp om leuke dingen te
blijven doen.
Eigen regie:
• de nefroloog/verpleegkundig specialist geeft medisch advies
en legt de mogelijkheden uit;
• bespreek de problemen en stel vragen, zeg het als iets niet
duidelijk is;
• de diëtiste geeft advies, vraag om tips om het vol te houden;
• kijk op mijnasz je uitslagen na: https://www.mijnasz.nl
• mensen om je heen kunnen praktische en emotionele steun
geven;
• geef aan wat u nodig heeft, alleen u kunt dat aangeven.
De zorgverleners werken volgens zelfmanagement 5A model, wat
inhoudt:
• Achterhalen: wat wil iemand, wat heeft hij nodig?
• Adviseren: op maat en niet het advies opleggen;
• Afspreken: na voldoende informatie doelen afspreken om te
halen, bijv. meer bewegen;
• Assisteren: ondersteunen door bijvoorbeeld hulpmiddelen;
• Arrangeren: afspraken maken over vervolg zorg, bijv. extra
informatie, fysiotherapie, huisarts.
Waarom is zelfmanagement zo belangrijk?
• je krijgt beter inzicht in het ziekteproces;
• de therapietrouw verbetert;
• het heeft een positief effect op de ingezette behandeling;
• hierdoor zijn er minder ziekenhuisopnames;
• zelfmanagement verbetert de kwaliteit van leven;
• je leert jezelf kennen.
De conclusie is:
• stel doelen, maar niet te groot;
• beslis mee en bepaal hoe uw zorg eruit ziet;
• geef aan waar u hulp bij nodig heeft;
• ga zelf in de regiestoel zitten.
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De volgende spreekster was Patricia
Kornet, ICT beheerder.
Patricia legt uit dat er sinds 2017 een patiëntportaal is en dat men hierop in kan
loggen met DigiD via de DigiD-app. Zij doet
de aanwezigen voor hoe het werkt.
Bij het patiëntportaal kun je een uittreksel van je dossier inzien. Het dossier bevat
brieven, laboratoriumuitslagen (met een
vertraging van zeven dagen), conclusies en
behandeling, intoxicaties, medicatie, allergieën en voedingsadvies. Er wordt aangeraden om uitslagen te bekijken voordat
men naar de dokter gaat, dan kan men
gerichter vragen stellen. Via het patiëntportaal kan men ook afspraken inzien en
maken. Een E-consult behoort ook tot de
mogelijkheden, maar gebruik dit niet bij
spoed, dan belt u rechtstreeks naar uw
behandelend arts. Tevens zijn er verschillende patiëntenfolders te vinden bij het
patiëntportaal; het voordeel hiervan is dat
u ze niet kwijtraakt.
Als u inlogt bij mijnASz, ziet u tevens gelijk ‘Taken’ staan; als u hierop klikt ziet u
de vragenlijst die u kunt invullen voordat
u de poli bezoekt. Als u de lijst heeft ingevuld, klikt u op ‘opslaan’, de dokter heeft
dan ook gelijk de vragenlijst met uw antwoorden die hij kan inzien voordat u op de
poli komt.
Wanneer u inlogt, controleer dan uw emailadres en kijk bij instellingen of u sms
en email aan heeft staan (het is wel de bedoeling dat ze aanstaan). Veel gegevens in
uw dossier zijn uit te printen.
Patricia legt het E-consult uit en doet voor
hoe het werkt.
Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft ook
een app met de naam asz behandelpad,
hier staat ook de nierfalen-app op. Deze
app is vorig jaar ontwikkeld en hier kunt u
inzicht krijgen in uw behandeling en veel
informatie krijgen. De app werkt alleen in
Chrome en Safari en is gratis te downloaden via de Playstore.
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Ook de voeding kwam aan het bod bij deze
themamiddag. Het onderwerp ‘nieren en
voeding’ werd behandeld door Ageeth
Bos, diëtiste.
Veel mensen krijgen te horen dat ze gezonder moeten gaan eten, in elk geval minder
zout.
Alleen voor mensen die nierfalen hebben
zijn de adviezen anders dan de algemene
adviezen over het gebruiken van minder
zout en gezonde voeding, (advies over
gezonde voeding is van het Voedingscentrum, hier is een app van).
Bij nierfalen zie je vaak door de bomen het
bos niet meer. Om nu alles op een rijtje te
krijgen, zijn er diverse hulpmiddelen zoals
de diëtiste, boeken, internet.
De diëtiste houdt een voedingslijst bij van
wat u mag en niet mag en kan u adviseren.
Dan is er het kookboek ‘Eten met plezier’,
hier staan recepten in (met de voedingswaarden) en achterin een tabel met voedingswaarden van veel producten, zodat
u kunt zien wat u beter wel en niet kunt
eten.
Bij de voedingswaardetabel (op internet)
kun je precies zien wat bepaalde producten bevatten.
Je moet hier zelf de waardes uitrekenen
voor de hoeveelheid die je eet.
De ‘Eetmeter’ is een soort voedingstabel.
Wat je eet, vul je in in de tabel en dan rekent de Eetmeter de waardes uit die in de
voeding zitten.
Je hebt niet altijd een diëtiste bij de hand,
dus door de eetmeter in te vullen, heb je
zelf de regie in handen.
Ageeth vertelt dat er veel informatie is te
vinden op www.nieren.nl en geeft hier uitgebreide uitleg over. Er staan heel veel recepten op deze site met voedingswaarden,
die gecontroleerd zijn door een diëtist en
die regelmatig worden aangevuld.
Het is wel nodig om eerst goed te weten
wat je mag alvorens aan de slag te gaan.
Vraag een verwijzing naar de diëtiste aan
de arts of verpleegkundig specialist.
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Handige sites wat betreft de voeding zijn:
Voeding berekenen:
• www.eetmeter.nl
• www.voedingsmiddelentabel.nl
• Eettabel van het voedingscentrum
Recepten:
• www.nosalt.nl
• www.zoutbeperkt.nl
• www.smakelijketenzonderzout.nl
• www.lifesabout.nl/receptenindex
• www.nieren.nl
De volgende spreekster was Sonja Faber, maatschappelijk
werkster van de dialyseafdeling.
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Betere zorg begint met een goed gesprek;
• wat wil de dokter weten?
• wat gaat u de dokter vragen?
Tips voor een goed gesprek:
• er bestaan geen domme vragen;
• schrijf op wat u wilt vertellen;
• schrijf op wat u verwacht en wat uw wensen zijn;
• zoek informatie op;
• zorg voor een actueel medicatieoverzicht en neem dit mee;
• neem iemand mee naar het gesprek;
• vraag toestemming om het gesprek op te nemen;
• beslis niet meteen, vraag bedenktijd.
U bent samen (met de arts) verantwoordelijk. Ziekte en behandeling is een puzzel die kloppend gemaakt moet worden, en die is
voor iedereen anders. Het is bij uitstek persoonlijk!

Betere zorg begint bij een goed gesprek; een goed gesprek komt
van twee kanten, zeker in de spreekkamer. Bij samen beslissen
over de te volgen behandeling kunt u gebruik maken van de ‘3
goede vragen’.
Bij deze ‘drie goede vragen’ kijkt u naar:
• wat zijn de mogelijkheden;
• wat zijn de voor- en nadelen van de mogelijkheden;
• wat betekent dit voor mijn situaties.
De ‘3 goede vragen’ folders liggen op elke poli; er is zelfs een ziekenhuis dat ze op de koffiebekers heeft laten drukken.
De ‘3 goede vragen’ zijn bedacht in Australië en Engeland. Hier
bleek dat patiënten sneller vragen durfden te stellen en betere
informatie kregen. Artsen merkten op dat ze betere informatie
op maat konden geven en dat de gesprekken hierdoor niet langer
duurden.
Samen beslissen heeft voordelen:
• er is meer kennis over de aandoening en mogelijkheden;
• men kan beter een keuze maken;
• er is meer tevredenheid en therapietrouw.
De patiëntenfederatie Nederland en de federatie medische specialisten hebben de campagne uit Australië en Engeland naar Nederland gehaald en vertaald naar de Nederlandse situatie.
Uit onderzoek is gebleken dat 94% van de patiënten behoefte
heeft aan samen beslissen met de zorgverlener. In Nederland
heeft men dezelfde ervaringen als in Australië en Engeland met
samen beslissen; het is makkelijk toepasbaar en de consulten duren niet langer.
De ‘3 goede vragen’ bieden ondersteuning bij samen beslissen.

Nadat Sonja haar referaat heeft beëindigd krijgen de aanwezigen
een envelop met informatiemateriaal. Hierna was er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers en kon men eventueel bij de NPVR stand terecht voor verdere
informatie en folders.
Yvonne Kant
secretaris / redacteur

13

Levenslijn

· 20e jaargang · juni 2020

World Kidney Day 2020
Wat lijkt het al weer ver achter ons, World
Kidney Day, en toch pas zo kort geleden.
We begonnen toen net met de maatregelen vanwege het coronavirus te maken te
krijgen. Traditiegetrouw deelt NPVR op
deze tweede donderdag in maart gebak
uit aan de patiënten bij alle dialyseafdelingen in onze regio, en zijn we bij diverse
ziekenhuizen aanwezig met informatiestands.
Wat liep het anders dit jaar, geen informatiestands vanwege de coronacrisis en ook
het gebak uitdelen verliep even anders.
Dat werd gauw gebak afgeven op de dialyseafdeling en weer weg; geen praatje met
patiënten, geen foto’s, niets. Het Albert
Schweitzer ziekenhuis had zelf wat georganiseerd, daar hoefden we geen gebak
te brengen. In plaats daarvan kregen de
patiënten hier NPVR-tasjes met inhoud,
een goodybag. Bij Elysekliniek Gorinchem
mochten we zelfs geen gebak afgeven
vanwege hun beleid met betrekking tot
het coronavirus. Het Franciscus Gasthuis
had een sponsorloop georganiseerd vlak
voor World Kidney Day, en van de opbrengst hielden ze een verwenweek voor
de dialysepatiënten.
Het was een vreemde World Kidney Day
voor ons allen. Maar ondanks dat alles an-
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ders dan anders verlopen is, wil ik u toch
wat nadere informatie geven over World
Kidney Day en het thema van dit jaar.
Elk jaar vindt op de tweede donderdag
van maart (dit jaar op 12 maart) World
Kidney Day plaats. World Kidney Day is
een wereldwijde gezondheidsbewustmakingscampagne, gericht op het belang van de nieren en het verminderen
van de frequentie en impact van nierziektes en de daarmee samenhangende
gezondheidsproblemen
wereldwijd.
World Kidney Day is een gezamenlijk
initiatief van de International Society
of Nephrology (ISN) en de International Federation of Kidney Foundations
en vindt plaats sinds 2006.
Het thema van World Kidney Day 2020 is:
Niergezondheid voor iedereen overal - van
preventie tot opsporing en gelijke toegang tot zorg.
Nierziekte is een niet overdraagbare ziekte ('noncommunicable disease' of NCD) en
treft momenteel wereldwijd ongeveer 850
miljoen mensen. Één op de tien volwassenen heeft een chronische nierziekte (chronic kidney disease, CKD). De wereldwijde
last van chronische nierziektes neemt toe

en men verwacht dat het in 2040 de vijfde
meest voorkomende oorzaak wereldwijd is
waardoor levensjaren verloren gaan.
Chronische nierziekte is een belangrijke
oorzaak van de hoge uitgaven voor gezondheidszorg.
De kosten van dialyse en transplantatie
zijn jaarlijks 2 à 3 % van het gezondheidsbudget in landen met hoge inkomens,
en dit bedrag wordt besteed aan slechts
0,03% (driehonderdste procent) van de
totale bevolking. In landen met voornamelijk midden- en lage inkomens hebben
de meeste mensen met nierfalen onvoldoende toegang tot dialyse en niertransplantatie.
Cruciaal is dat een groot gedeelte van
de nierziektes kan worden voorkomen en
dat de progressie (verergering) naar een
nierziekte in het eindstadium kan worden
uitgesteld. Dit kan met passende toegang
tot basisdiagnostiek en vroege behandeling.
Hoewel in veel landen in het algemeen
een nationaal beleid bestaat voor nietoverdraagbare ziektes, ontbreekt het
vaak aan een specifiek beleid dat gericht
is op voorlichting en bewustwording van
nieraandoeningen en screening (bevolkingsonderzoek) van chronische nier-
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ziekte, en het beheer en de behandeling
ervan. Het bewustzijn van het belang van
preventieve maatregelen bij alle bevolkingsgroepen, professionals en beleids
makers moet worden vergroot.
Dit jaar blijft World Kidney Day het bewustzijn vergroten van de toenemende
last van nierziektes wereldwijd en streven naar niergezondheid voor iedereen en
overal.
De campagne van 2020 benadrukt met
name het belang van preventieve interventies om het ontstaan en de progressie
van nieraandoeningen af te wenden.
Wat is nu preventieve interventie?
De term preventie verwijst naar activiteiten die gecategoriseerd worden door de
volgende drie definities:
• Primaire preventie komt erop neer
dat er ingegrepen wordt voordat er
gezondheidseffecten optreden, dus
door te pogen om het ontstaan van
nierziektes te voorkomen voordat het
ziekteproces begint.
• Secundaire preventie stelt maatregelen voor die leiden tot een vroege
diagnose en snelle behandeling van
nierziektes, om te voorkomen dat
ernstige problemen zich ontwikkelen.
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• Tertiaire preventie geeft aan dat de
nierziekte moet worden bestreden
nadat deze vastgesteld is om verergering van de ziekte en het ontstaan
van ernstige complicaties te beheersen.
In het bijzonder vereist de primaire
preventie van nierziektes de wijziging
van risicofactoren waaronder diabetes
en hoge bloeddruk, ongezonde voeding,
structurele afwijkingen aan de nier en de
urinewegen en wijziging van de nefrotoxiciteitsniveau’s (nadelige invloed op de
nierfunctie door bijvoorbeeld medicijnen
als NSAID’s, zoals aspirine). Geprobeerd
wordt deze risicofactoren te wijzigen door
onder meer het bevorderen van een gezonde leefstijl (waaronder lichaamsbeweging en gezonde voeding), screening van
patiënten met een hoger risico op chronische nierziekte met behulp van urineen bloedonderzoek, en het bijhouden van
de screeningsgegevens in een register
waarin chronische nierziektes vastgelegd
worden.
Bij mensen met een reeds bestaande nierziekte is secundaire preventie, waaronder bloeddrukregulatie en bloedsuikercontrole, evenals de bewustwording en

het leren omgaan met de nierziekte, de
behandeling hiervan door middel van een
dieet met een laag zout- en eiwitgehalte,
een plantaardig dieet en medicatie, het
hoofddoel.
Indien mensen een gevorderd stadium
van chronische nierziekte hebben, heeft
de behandeling van comorbiditeit (één of
meer aandoeningen naast de hoofdziekte)
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zoals uremie (verhoogd ureumgehalte in
het bloed) en hart- en vaatziekten hoge
prioriteit.
Dergelijke preventieve maatregelen van
chronische nierziektes worden steeds
belangrijker met een stijgend aantal gevallen wereldwijd. Omdat chronische nierziektes gepaard gaan met hoge kosten,
hebben preventieve maatregelen die de
onderliggende oorzaken aanpakken een
grote waarde. Bewustmaking en voorlichting van mensen, over de belangrijkste risicofactoren en preventieve maatregelen
voor nieraandoeningen, is daarom belangrijk om de last van nieraandoeningen te
verminderen.
In 2020 roept World Kidney Day iedereen
op om in elk land te pleiten voor concrete
maatregelen om de preventie van nierziektes te bevorderen.
De World Kidney Day organisatie is gevestigd in Brussel, en daar werd Manneke Pis
toepasselijk gehuld in een World Kidney
Day outfit.

Ik hoop dat u wat gehad heeft aan deze
informatie, ondanks dat het wat taaie materie is om doorheen te komen doordat er
behoorlijk wat medische termen in voorkwamen.
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Yvonne Kant
secretaris / redacteur
Bron: diverse internetsites m.b.t. het onderwerp

World Kidney Day 2020 in het
Albert Schweitzer ziekenhuis
Elk jaar is er op de tweede donderdag
van de maand maart internationaal
aandacht voor het belang van onze
nieren, genaamd World Kidney Day.
Dit jaar was dat op 12 maart.
Voor ons als dialyseafdeling een reden om patiënten extra te verwennen.

Tot slot kreeg iedereen nog een goodybag mee. Ook dit in het kader van
voeding, variërend van recepten tot
een potje mosterd. Dit alles mede mogelijk gemaakt door diverse sponsoren,
waaronder de NPVR, die voor de ‘bag’
zorgde.

Dit jaar hadden dialyse-assistent Leyla
Verwijs en kwaliteitsmedewerker Robert
Doeleman zich ingezet om deze verwennerij vorm te geven. Zo waren er muffins (zie het recept op pagina 18), een
heerlijke eiersalade (zie het recept op
pagina 18), kipsaté, zalm, voor ieder
wat wils. Dit met gebruik van een heuse
foodcar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er een heerlijke geur verspreid
werd over de afdeling.

Het was een geslaagde dag met enthousiaste reacties van de patiënten,
zeker voor herhaling vatbaar.
Anja van Giels
Maatschappelijk werk dialyse
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Recept
Hartige eimuffins
(6 stuks)

Gezonde eiersalade
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Wist
u dat..?
• We hopen dat u allemaal gezond bent
gebleven tijdens de coronauitbraak...
• We erg hopen dat we intussen weer
een beetje vrijheid hebben gekregen...
• We iedereen veel sterkte wensen als
we nog opgesloten zitten…
• De meeste afspraken in het ziekenhuis
nu telefonisch worden afgehandeld?
• Ook wij nu vanuit huis werken?

Ingrediënten:
• 6 plakjes kipfilet
• 2 bosuitjes
• ¼ rode paprika
• 4 eieren
• scheutje room
• Italiaanse kruiden
• peper naar smaak
• geraspte kaas
• boter om in te vetten
• muffinvorm voor 6 muffins

Ingrediënten:
• 4 eieren
• 1 theelepel mosterd
• 2 eetlepels Griekse yoghurt
• 1 klein sjalotje
• snufje paprikapoeder
• snufje kerriepoeder
• peper naar smaak
• bieslook, fijngehakt

• Er telefonisch ook heel goed geïnterviewd kan worden…
• De algemene ledenvergadering van de
landelijke vereniging NVN nu via internet plaatsvond?
• Een van de redactieleden heeft deelgenomen aan de online ledenraadpleging over het toekomstige beleid?
• Dit een hele goede ervaring was?
• U meer informatie hierover kunt vin-

Bereiding:
• Verwarm de oven voor op 180 graden C.
Vet de vorm lichtjes in met boter;
• Bekleed de vorm met de plakjes kipfilet;
• Snijd de groente fijn en verdeeld deze
over de muffinvormpjes. Klop de eieren
los met de room en de kruiden. Voeg
peper toe naar smaak;
• Verdeel het ei over de vormpjes en
strooi er een klein beetje kaas overheen;
• Bak de eimuffins 15-20 minuten in de
oven en controleer met een prikker of
ze gaar zijn.

Bereiding:
• Kook de eieren in ca. 10 minuten
gaar. Houd ze onder de koude kraan
en laat ze wat afkoelen. Snipper
ondertussen het sjalotje.
• Pel de eieren en snijd ze in stukjes
en meng met het sjalotje, mosterd en
yoghurt.
• Breng op smaak met wat peper, zout,
paprikapoeder en kerriepoeder. Roer
goed door en meng de verse bieslook
er door.

door is gegaan…
• We hopen dat in november de themamiddag wel kan plaatsvinden?
• We tot nu toe een heerlijk voorjaar
hadden...
• We iedereen heel veel sterkte wensen...
• We hopen dat de bootreis wel door
kan gaan...

Lekker op een toastje of op brood.
Eet smakelijk!

Tip:
Je kunt de eimuffins ook prima als lunch
eten. Ook leuk om ze mee te nemen naar
een picknick/high tea. Bak ze dan eventueel in papieren cupcakevormpjes zodat
je ze makkelijk mee kunt nemen.

den op de website van de NVN?
• De jaarvergadering in mei helaas niet

• We dat op dit moment heel erg somber
inzien?
• We u heel veel sterkte wensen?

Eet smakelijk!
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Hebben (dialyse)patiënten
nog inspraak
in het ziekenhuis?
Als dialysepatiënt hoop je dat er naar je
wordt geluisterd in het ziekenhuis.
Dat gaat in vele gevallen ook echt wel op.
De verpleegkundigen luisteren met liefde
en aandacht, maar het management, luistert dat ook?
Wat zegt u van deze kop uit een Nederlands dagblad:
‘Verzekeraars, ziekenhuisbestuurders
en toezichthouders verloren met hun
beperkte taakopvatting de patiënt uit
het oog.’
Dat geeft toch te denken.
Vele patiënten die nog scherp van geest
zijn zien dagelijks momentjes die de aandacht vragen, maar ze zien ook zaken die
echt fout gaan.
Maar echte communicatie met de patiënt,
die een helder inzicht heeft in de gang
van zaken, mist de mogelijkheid om een

signaal af te geven in de richting van het
management.
Nu is het natuurlijk altijd mogelijk om leidinggevenden aan te spreken, maar velen
nemen daartoe niet het initiatief omdat
ze het gevoel hebben dat er toch niet naar
hen wordt geluisterd. Dat zijn situaties
die om aandacht vragen.
Natuurlijk er worden enquêtes gehouden,
waar iedereen bepaalde antwoorden mag
geven, maar ook daar is het gevoel, dat er
niets gebeurt met deze opmerkingen.
Wat is de oplossing voor dit alles?
Sommige ziekenhuizen hebben patiëntenraden, maar daarvoor is bij patiënten niet
altijd belangstelling om daarin zitting te
nemen. En zo’n patiëntenraad moet natuurlijk ook functioneren.

Naast de patiënten dient daarin ook de
leiding van de dialyse-afdeling een plaats
te hebben, en wellicht ook andere direct
betrokkenen, zoals maatschappelijk werkers, zouden daarin een stoel dienen te
hebben. En zo kan ik nog wel een paar disciplines verzinnen die ik daar graag zou
laten aanzitten.
Heeft u bepaalde ideeën omtrent dit alles,
dan nodig ik u uit om te reageren.
Dat mag in de vorm van een artikel, maar
ook anderszins ben ik benieuwd naar uw
reactie(s).
Peter Hamerslag
Dialysepatiënt met 10 jaar ervaring

Dialysereizen

Benidorm
*
*
*
*
*

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

*
*
*
*
*

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
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Maar de lente wist het niet
Het was begin 2020....
De mensen hadden een lange donkere
winter achter de rug.
Februari was een heel onrustige maand
geweest, met veel stormen en veel regen.
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen,
alsof ze de mensen ergens voor wilde
waarschuwen….
En toen werd het maart, maart 2020....
De straten waren leeg, de meeste winkels
waren gesloten,
de meeste auto's stonden langs de kant
van de weg,
de mensen kwamen bijna niet meer buiten, en dat over de hele wereld.
Landen gingen op slot, de mensen konden
niet geloven dat dit gebeurde,
het was zo surrealistisch....
Iedereen wist wat er aan de hand was,
maar de lente wist het niet….
En de bloemen bleven bloeien,
en de zon scheen….
De eerste mooie lentedag sinds lange tijd
brak aan,
en de zwaluwen kwamen terug,
en de lucht werd roze en blauw.
Het werd later donker en 's ochtends kwam
het licht vroeg door de ramen.
Het was maart 2020....
De jongeren studeerden online, vanuit
huis,
kinderen speelden, onvermijdelijk, vooral
in huis.
Pubers verveelden zich, ouders wisten
niet wat te doen.
Mensen kwamen alleen even buiten om
boodschappen te doen of om de hond uit
te laten.
Bijna alles was gesloten.... Zelfs de kanto-

ren, hotels, restaurants en bars.
Het leger begon uitgangen en grenzen te
bewaken, mensen moesten vanuit huis
gaan werken,
ondernemers kwamen in de problemen, de
meeste kinderen konden niet meer naar
school.
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, en operaties en
onderzoeken werden uitgesteld....
Iedereen wist het,
maar de lente wist het niet….
Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse
programma af,
ze schonk de mensen haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren.
Het was maart 2020....
Iedereen zat thuis in quarantaine, om gezondheidsredenen of preventief,
sommige mensen mochten niet meer naar
hun werk, anderen móesten.
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging,
iedereen moest flinke afstand tot elkaar
bewaren, dat was afschuwelijk.
In de supermarkt waren allerlei schappen
leeg.
Allerlei leuke dingen gingen niet meer
door, daar werd een streep door gezet,
en niemand wist wanneer dat weer kon.
Mensen werden beperkt in hun vrijheid
terwijl er vrede was.
Over de hele wereld werden veel mensen
ziek en het was besmettelijk....
Er was isolatie, ziekte en paniek.... Toen
werd de angst pas echt!
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde
uit, en de weken duurden ineens veel langer.
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer
strenge maatregelen zouden volgen.

De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held.
De wereld was vertraagd terwijl het geen
vakantie was, niemand had dit verwacht.
Iedereen wist wat er gebeurde,
maar de lente wist het niet….
En de rozen bleven bloeien, de magnolia
stond in de knop,
de vogeltjes begonnen aan hun nestjes,
en toen….
Het plezier van koken en samen eten werd
herontdekt,
iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen
die je met je kinderen kon doen.
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de vrije
loop,
en verveling ontwikkelde zich tot creativiteit.
Sommigen leerden een nieuwe taal, sommigen ontdekten kunst,
sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf terug.
Anderen stopten met onwetend onderhandelen, iedereen had van de één op de
andere dag veel meer tijd voor het gezin.
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden,
anderen boden aan om voor kwetsbare
mensen boodschappen te doen of te koken.
Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden helden,
ze werden meer gewaardeerd dan ooit.
Anderen gingen op afstand muziek met
elkaar maken of zingen om op deze manier
samen te zijn.
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en
verzonnen dingen om er iets aan te doen,
mensen herstelden van hun stressvolle
leven.
Mensen die elkaar niet kenden begonnen
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spontaan een praatje met elkaar,
sommigen maakten vliegers van papier
met hun telefoonnummer erop zodat
eenzame mensen ze konden bellen.
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden
gaan of mensen zouden moeten ontslaan.
Gepensioneerd zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de zorg,
uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen.
Om 20.00 uur ‘s avonds gingen mensen uit
allerlei landen klappen voor alle artsen,
verpleegkundigen en zorgpersoneel die
keihard aan het werk waren om in de zorg
alles draaiende te houden.
Het was het jaar waarin men het belang
erkende van gezondheid en verbinding,
van saamhorigheid, van sociale contacten
en misschien ook van zijn roeping,
dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen…
En de economie ging bijna kopje onder,

maar stopte niet, zij vond zichzelf opnieuw uit.
Het was het jaar waarin de wereld leek te
stoppen, het jaar waarin we met elkaar in
de geschiedenisboeken zouden komen.
Dat wisten we allemaal, maar de lente
wist het niet….
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit, en de bloembollen kwamen uit,
en het werd steeds warmer, en er waren
veel meer vogels.
En toen kwam de dag van bevrijding....
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij
was,
en dat het virus had verloren, dat iedereen SAMEN had gewonnen!
En toen ging iedereen de straat op, met
tranen in de ogen, zonder maskers en
handschoenen.
De buren werden geknuffeld, alsof het
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familie was, en de wereld was mooier en
liefdevoller geworden.
En de mensen waren humaner geworden
en ze hadden weer waarden en normen,
de harten van mensen waren weer open,
en dat had positieve gevolgen.
Doordat alles lang stil had gestaan kon de
aarde weer ademen, ook zij was genezen
van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan.
En toen kwam de zomer….
Omdat de lente het niet wist - maar hij
was er nog steeds - ondanks alles, ondanks het virus, ondanks de angst, ondanks de dood.
Omdat de lente het niet wist, leerde iedereen de kracht van het leven….
Susan Blanco (De Taalrecycler)
‘Geïnspireerd door mensen over de hele wereld’

Vakantie Benidorm is uitgesteld
Vanwege de coronacrisis heeft het bestuur besloten de vakantie die in mei in Benidorm gehouden zou worden,
vooralsnog uit te stellen tot oktober. Dit besluit is genomen door het bestuur en het hotel.
Alle deelnemers zijn gebeld en ingelicht, en gelukkig hadden de meesten het al een beetje zien aankomen.
Ook het Maasstad Ziekenhuis werd op de hoogte gebracht, aangezien alle vakantiegangers daar vandaan kwamen.
Er is onder voorbehoud een nieuwe periode gepland, namelijk van 1 oktober tot en met 11 oktober.
De deelnemers aan de meivakantie kunnen sowieso weer mee, mogelijk zijn er door bijvoorbeeld afmelding e.d.
nog plaatsen vrij, u kunt daar naar informeren.

TransplantERENdag gaat niet door
Het bestuur van de Stichting Nationaal Donor Monument heeft, in verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus, besloten om de aangekondigde TransplantERENdag van zaterdag 13 juni 2020 af te gelasten.
Zelfs al zouden in juni groepen weer bij elkaar mogen komen, moeten we niet uit het oog verliezen dat een groot
deel van onze doelgroep tot de groep van extra kwetsbare mensen behoort.
Op dit moment wordt er gezocht naar een nieuwe datum, mogelijk in september of een ander moment.
Bestuur Stichting Nationaal Donormonument
Kleis Willemstein, vice-voorzitter telefoon: 06-53 18 65 75 e-mail: kleis@donormonument.nl
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Jullie verdienen
allemaal een
lintje!!
De jaarlijkse lintjesregen is weer achter de
rug, en ook dit jaar zaten we er jammer
genoeg niet bij. Ik vind namelijk dat alle
nierpatiënten een lintje zouden moeten
krijgen! Gewoon omdat ze elke dag hun
bed uit komen en proberen te doen wat
ze kunnen! Gewoon omdat ze zo vaak naar
het ziekenhuis moeten voor onderzoek,
afspraken of dialyse! Gewoon omdat elke
dag een gevecht is met jezelf en je dat
toch elke dag maar weer doet! Gewoon....
moed, beleid en trouw!
Ik hoor zelf ook bij die groep nierpatiënten en ik wil mezelf hier even voorstellen.
U gaat mij namelijk misschien wat vaker
zien of horen, omdat ik begin van dit jaar
heb besloten om het bestuur van de NPVR
bij te staan met de zogenaamde hand- en
spandiensten.
Mijn naam is Petra van den Berg. Ik ben
58 jaar, volledig afgekeurd en aan de
buitenkant zie je niks. Dat laatste vind
ik ook het moeilijkst. Je kan beter een
been of een arm in het gips hebben, want
dan vraagt iedereen wat er aan de hand
is. Hoe leg je aan iemand, die gezond is
en vol energie zit, uit hoe het is om elke
dag weer zo vreselijk moe te zijn. Elke dag
te moeten kiezen uit teveel dingen die je
moet doen en aan het eind van zo'n dag er
weer achter te komen dat je je programma
toch niet helemaal hebt kunnen afmaken
(of soms zelfs helemaal niet hebt kunnen
doen).
Ik heb al problemen met m'n gezondheid
sinds mijn jeugd. Achteraf waarschijnlijk

veroorzaakt door het nefrotisch syndroom, maar
dat was toen nog helemaal
niet bekend. Twintig jaar
geleden werd er bij toeval een
(gelukkig goedaardige) tumor in
mijn hart ontdekt. Ik heb een openhartoperatie gehad, waarbij die tumor
is verwijderd. Als gevolg daarvan heb ik
hartfalen, maar ik heb ook een tweede
kans gekregen! Je leert dan wel anders
naar jezelf en je omgeving te kijken. Te
genieten van de kleine dingen die het leven mooi maken.
Te relativeren en te accepteren dat niet
alles gaat zoals je graag zou willen. Proberen om elke terugval te incasseren en
positief naar de toekomst te blijven kijken. Sinds een paar jaar weet ik dat ik
ook focale segmentale glomerulosclerose
(FSGS) heb. In korte tijd raakte ik meer
dan 50% van mijn nierfunctie kwijt. Na
drie biopten werd de diagnose gesteld.
De filterfabriekjes van mijn nieren veranderen (nu nog langzaam) in bindweefsel.
Een proces dat niet gestopt kan worden.
Voorlopig blijf ik stabiel en ik hoop dat,
door een gezonde leefstijl en het braaf innemen van al mijn medicijnen, zo te kunnen houden.
Ik vul mijn dagen - voor zover dat lukt met kleine klusjes in huis, wandelen, spelletjes op de computer, puzzelen, borduren,
breien, haken en knutselen voor mijn poppenhuis. Ik geniet van ons samengestelde
gezin, de kinderen en vooral van de kleinkinderen. Ik mag regelmatig oppassen
en dat is heerlijk: kroelen, knutselen en
spelletjes doen. Je kan me niet gelukki-

ger maken.
En zolang ik
mijn activiteiten maar goed plan,
zijn er mogelijkheden om iets extra's te
doen. Daarom heb ik me ook aangemeld
bij NPVR om te helpen waar dat kan. Vele
handen maken tenslotte licht werk. Voorlopig zijn er - vanwege alle beperkingen
rond het coronavirus - geen activiteiten,
maar ik hoop dat daar in de nabije toekomst verandering in komt.
Tot ziens!
Petra van den Berg
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ZORGELOOS OP VAKANTIE EN DIALYSEREN
Een telefoontje en uw vakantie en dialyse zijn geregeld!

+34 965 862 208
www.zorghotelspanje.nl
BENIDORM - SPANJE
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Heeft u nog
vragen?
De afgelopen jaren is de rol van de patiënt bij zijn of haar
behandelingsplan steeds belangrijker geworden. Deze
ontwikkeling wordt wel aangeduid met de term ‘de patiënt als partner’.
In 2015 heeft het Albert Schweitzer ziekenhuis een patiëntenboekje laten maken met de titel ‘Heeft u nog vragen?’, verlucht met cartoons. Het boekje is gratis aan
patiënten verstrekt.
Bij het bezoek aan een arts zit men altijd vol met vragen,
maar op het moment zelf weet men ze vaak niet meer, of
als men weer thuiskomt denkt men o, ja - dat ben ik ook
nog vergeten te vragen.
In het boekje staat de volgende checklist:
• Bedenk van tevoren wat u belangrijk vindt om te vertellen, zodat uw arts een goede diagnose kan stellen.
Het kan handig zijn om informatie te verzamelen
over uw klachten. Het kan helpen uw vragen op te
schrijven.
• Tijdens het gesprek krijgt u soms veel informatie te
verwerken.
Hierdoor kunnen bepaalde zaken die belangrijk zijn
om te weten, u ontgaan.
Neem iemand mee, twee horen meer dan één! Het
medisch jargon bevat veel termen, die allen voor ingewijden begrijpelijk zijn. Stel vragen als u iets niet
begrijpt. Vraag door als iets nog niet duidelijk is.

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

klinieken voor
nierzorg

• U doet er goed aan om zelf naar de mogelijke risico’s
van een ingreep te vragen, zodat u een weloverwogen besluit kunt nemen over de behandeling, Luister
daarbij naar wat uw arts vertelt, naar wat u zelf weet
en - niet te vergeten - naar wat uw gevoel zegt.
• De volgende vragen kunt u als patiënt aan elke zorgverlener stellen:
- Wat zijn mijn (behandel)mogelijkheden?
- Wat zijn de voor- en nadelen?
- Wat betekenen die voor mij?

Persoonlijke aandacht
Thuisgevoel
Dichtbij

Laat het uw behandelaar weten als u zich zorgen maakt of
als er bijzondere omstandigheden zijn.

Alle behandelvormen
Vakantiedialyse

Eventuele klachten of opmerkingen over uw verzorging
of behandeling kunt u het best bespreken met de direct
betrokkene(n).
Helaas is het boekje niet meer beschikbaar, maar we wilden u met name de checklist onder ogen brengen.

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

Volg ons ook via

a B. Braun company

Onze locaties: Amstelveen, Emmeloord,
Gorinchem, Kerkrade en Woerden
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Hans probeert positief te blijven
In deze coronatijd bezoeken we elkaar
zo min mogelijk, dus ik neem mijn toevlucht tot de telefoon om een gesprek
te hebben met een toegankelijke Hans
Coolegem (75), die daar geen probleem
van maakt.
Hij dialyseert sinds 2017 in het Franciscus Gasthuis, daar woont hij vlakbij.
Na een hartinfarct belandde hij in het
ziekenhuis en daar bleek dat ook zijn
nieren waren aangetast.
Dat betekende dat hij meteen aan de
dialyse moest.
Lang daarvoor werd Hans het slachtoffer
van blaaskanker en er werd uit z’n eigen
darmen een nieuwe blaas gemaakt.
Leven voor het hartinfarct
Hans vindt dat hij het hartinfarct wel een
beetje aan zichzelf te danken had. Omdat
hij sportjournalist was en later gewerkt
heeft als uitgever heeft hij altijd veel te
hard gewerkt, dag en nacht. Hij reisde de
hele wereld rond om wedstrijden te verslaan. Door buitenlandse reportages was
hij jaarlijks minimaal zeventig nachten
van huis.
Van maart tot oktober versloeg hij voornamelijk wielerwedstrijden, waaronder
tien maal de Tour de France.
Maar ook gedeeltelijk de Giro d ’Italia en
de Vuelta Espagne. Verder over een lange
tijd alle wereldkampioenschappen op de
fiets in o.a. Amerika, Engeland, Colombia,
Frankrijk, Duitsland, België, Zuid-Korea
en Tsjechië.
In de winter, als er niet gefietst werd,
schreef hij over sporten als boksen, ijshockey en biljarten.
Nieuwe carrière
Hans schreef zijn verslagen voor het Rotterdams Nieuwsblad. Met zijn collega’s
van het Vrije Volk was er altijd concurrentie. Gedurende twee en twintig jaar was
het elkaar vliegen afvangen.
Tot de kranten samengingen….. er moest
toen ineens met de vroegere rivalen samengewerkt worden. Daar had Hans geen
zin in en met een ‘oprotpremie’ is hij vertrokken bij de krant.
Hij is een uitgeverij begonnen, eerst
maakte hij alleen biljartmagazines maar
al snel volgde een serie boeken. In zijn
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werkzame periode waren dat 187 verschillende titels.
Leven met beperkingen
Dat heeft hij een aantal jaren kunnen
doen, tot hij in 2017 ziek werd en in één
klap zijn werk moest neerleggen. In 2018
kreeg hij ook nog een herseninfarct. Gelukkig gebeurde dat tijdens zijn verblijf in
het ziekenhuis dus er kon meteen worden
ingegrepen. Gelukkig heeft hij daar geen
blijvende gevolgen aan overgehouden.
Hans vertelt dat hij helaas niet in aanmerking komt voor een transplantatie vanwege zijn zwakke hart. Dat is jammer, maar
hij benadrukt vooral dat hij positief in het
leven staat ondanks zijn beperkingen.
Hij heeft wel last van kortademigheid en
psychische problemen. De nacht voor de
dialyse slaapt hij slecht. Hij durft niet
meer te vliegen, wat hij voorheen veel

deed. In eerste instantie dialyseerde hij
drie en een half uur, maar sinds hij is
overgegaan op vier uur dialyseren voelt
hij zich wat beter. Natuurlijk heeft hij een
vochtbeperking, dat valt vooral in de zomer niet mee. De kaliumbeperking is goed
in te passen in zijn dieet.
Hobby
Sinds hij niet meer kan werken heeft Hans
zich weer op een oude hobby gestort: de
effectenbeurs. In deze tijd is dat heel
spannend: het is een sport om toch nog
winst te halen uit daytraden, het aan- en
verkopen van aandelen. ’s Morgens komen
de beursberichten uit China en Japan binnen en ’s middags uit Amerika. Het leidt
hem af en het blijft hem boeien.
Vakantie
In 2017 zou Hans 23 mei op vakantie gaan
naar Sicilië (Italië). Dat ging helaas niet
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door omdat hij op 22 mei het hartinfarct
kreeg met alle gevolgen van dien. Sindsdien is hij niet meer op vakantie geweest.
Dat mist hij erg. Daarom heeft hij nu plannen om deze zomer een week naar Harderwijk te gaan waar hij mogelijk in het
Meander ziekenhuis kan dialyseren. Dat is
nu ook nog niet vanzelfsprekend vanwege
het coronavirus. Begin mei hoopt hij daar
meer over te horen. Hij verheugt zich er
wel erg op. We zullen voor hem duimen!
Steun
Hans heeft een goede vriendin, Renée,
die heel veel steun heeft geboden toen
zijn vrouw aan het dementeren was. Zij
bracht en haalde haar naar het dagcentrum, deed boodschappen met zijn vrouw
en ze kookte samen met haar. Sinds zijn
vrouw in 2018 is overleden is ze Hans
blijven steunen. Zij komt twee maal per
week voor Hans koken en in het weekend
eten ze samen. Zijn dochter Sylvia doet
ook heel veel voor haar vader. Ze regelt de
was en heel veel andere praktische zaken.
Na zijn verhuizing naar een appartement
heeft zij bijvoorbeeld het magazijn met
vijfduizend boeken verkocht!

Positief blijven
Hans benadrukt dat het voor hem heel belangrijk is om positief te blijven. Ik wens
hem van harte toe dat dit nog een tijdje
mag blijven lukken.

Op de legendarische Franse berg Alpe
d’Huez vangt sportjournalist Hans Coolegem aan de finish etappewinnaar Hennie
Kuiper op.
Fotografen: Renée van der Horst en Cor

Thea Meijer

Vos.

In memoriam Hans Coolegem
overleden op 13 mei 2020
Enkele weken na het interview met Hans ontvingen wij het volgende bericht:

“De laatste etappe is gereden”.
Hierbij deel ik u mede dat vorige week woensdag, 13 mei 2020, mijn vader Hans Coolegem in de leeftijd van 75 jaar is overleden.
Drie jaar lang slapen met 1 oog open maakt nu plaats voor een onbeschrijfelijke leegte en veel verdriet. Met respect voor zijn
doorzettingsvermogen en strijdvaardigheid, is nu de tijd gekomen dat hij zijn rust vindt. Dit verdient hij, na zijn jarenlange
gevecht tegen een falende gezondheid.
De uiteindelijk laatste rustplaats van Hans wordt de top van de Alp d’Huez. Wij zullen met hem zijn laatste Tour de France rijden
met als finish de befaamde bergetappe van de Alp d’Huez. Daar zullen wij hem achterlaten, in het land van de Tour, in de beste
tijd van zijn leven.
In verband met het corona-tijdperk waarin wij helaas leven, heeft de crematie in zeer kleine kring plaatsgevonden.
Wij danken eenieder die op welke wijze dan ook al een blijk van medeleven heeft getoond. Het geeft steun en wij halen hier
kracht uit.
Sylvia & Arno Verkijk
Renée van der Horst
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Gift VriendenLoterij
kan wachtlijst donornieren verkorten

Uitgeperst
Verzekeraar stimu
leert keuzevrijheid
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o
p
n
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u
w
e
d
onorwet
Door Redactie - Inge
zonden mededeling
De aanname van
het wetsvoorstel
‘Actieve Donor Regi
stratie’ (ADR) ge
ef t
veel nierpatiënten
verbeterde voorui
tzichten. Maar niet
elke patiënt komt
in
aanmerking voor ee
n donororgaan. ‘Kie
zen voor de juiste
behandeling blijf t
van
grote invloed op de
kwaliteit van leve
n
van patiënten. Da
arom zetten wij on
s in
om veilig thuis di
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aardig keuzealternat
ief te laten zijn’,
zegt
Oliv ier Gerrits, dire
cteur Zorginkoop
bij
zorg verzekeraar Zi
lveren Kruis.
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wordt veilig thuis
dialyseren een ste
eds
volwaardiger keuzea
lternat ief.’

Verbeteren keuzep
roces
Drs. Anita van Ec
k van der Sluijs,
ar tsonderzoeker bij DO
ME ST ICO en werk za
am
in het UMC Utrecht
: ‘Op dit moment is
er
sprake van een gr
ote prak tijkvar iat ie
in
de nier falenvoorlic
ht ing en hebben pa
tiënten niet alt ijd he
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d
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e
dialysebehandeling.
Met dit onderzoek
hopen we dit te ku
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armee komt een volw
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een
thuisdialyse behand
eling steeds dicht
erbij.’

Bussum, 7 februari 2020 - Op
het Goed Geld Gala 2020 van 6
februari jl. verraste de VriendenLoterij de Nierstichting en
het Leids Universitair Medisch
Centrum (LUMC) met een bijdrage van 690.000 euro. Hiermee kunnen belangrijke stappen worden gezet naar meer
succesvolle niertransplantaties
en een kortere wachtlijst. Waarmee tientallen levens per jaar
kunnen worden gered. Hoe? Met
de ‘refurbished’ donornier.
De Nierstichting investeert al jaren
in het onderzoek van professor dr.
Ton Rabelink en zijn onderzoeksteam in het LUMC. Hij werkt binnen
de regeneratieve geneeskunde aan
het herstellen of kweken van een
nier vanuit lichaamseigen stamcellen. Dit einddoel is nog ver weg,
maar met de kennis die al is opgedaan kan hij een veelbelovende
nieuwe toepassing onderzoeken: de
‘refurbished’ donornier. Dit is een donornier die aanvankelijk niet geschikt
is voor de ontvanger, maar door deze
op een slimme manier op te knappen
wel geschikt wordt voor deze transplantatie.
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Overhandiging VriendenLoterij cheque extra project 'refurbished' donornier - Jan Versteegh - Tom Oostrom,
directeur Nierstichting - fotograaf Roy Beusker
een mogelijke match moeilijker maakt. De
Donorwet die per 1 juli ingaat vergroot
hoogstwaarschijnlijk het aanbod van donornieren. Mensen die veel antistoffen
hebben opgebouwd, komen daardoor hiervoor mogelijk niet in aanmerking. Daarom
vindt de Nierstichting het belangrijk ook
te investeren in onderzoek naar andere orgaan verbeterende behandelingen. Met de
realisatie van de ‘refurbished’ donornier
wordt een grote stap gezet naar betere
kansen voor nierpatiënten. Door succesvollere transplantaties, minder complicaties en een kortere wachtlijst.
Levensreddend initiatief
Tom Oostrom, directeur Nierstichting: “Als
het onderzoek van professor dr. Rabelink
slaagt zou dit een doorbraak betekenen
voor nierpatiënten, en dan met name voor
nierpatiënten die moeilijk te matchen
zijn en daardoor te lang op een donornier
moeten wachten. Het is geweldig dat de

VriendenLoterij dit levensreddende initiatief voor nierpatiënten steunt.”
Dankzij de steun van de VriendenLoterij kunnen de onderzoekers in het
LUMC de komende vier jaar werken
aan de ‘refurbished’ donornier. Ook
kan het LUMC dankzij de steun
bioreactoren en kweekkamers
voor stamcellen aanschaffen.
Dank aan trouwe loterijdeelnemers
Naast de extra toekenning van
690.000 euro voor onderzoek naar de ‘refurbished’ donornier ontving de Nierstichting dankzij trouwe loterijdeelnemers ook
een prachtige jaarbijdrage van maar liefst
1.009.768 euro van de VriendenLoterij.
Bron: Nierstichting

29

Levenslijn

· 20e jaargang · juni 2020

Uitgeperst
iken te veel
ru
b
e
g
n
te
n
ië
t
a
Nierp
stillers
verslavende pijn
servat ie
ien iets in de ob
Door Gerard Kok

Ook zit er missch
en dan
r een pilletje hebb
dat mensen lieve
gels.
een aantal leef re

'Kleine stapjes voorwaarts naar fosfaat
op voedingslabel'

t aanDoor Merel Dercksen
ee decennia is he
ren
vo
De afgelopen tw
ear
m
na
e
t
m
ïd
io
ko
k
op
derzoe
volg van
Uit het eerste on
f vatal doden als ge
geschreven
Zet de hoeveelheid fosfaat toch op
or
vo
in Amer ika relatie
en
en
rd
nt
wo
tië
pa
e
er
di
ni
,
t
en
da
jn
ci
anen
di
ik
aer
dr
Am
en
n
at
da
St
de ingrediëntendeclaratie van voen
e
bruike
Verenigd
ker opioïden ge
ntië
tegen pijn, in de
n
pa
va
er
l
ni
s
we
al
t
k
dingsmiddelen, stelt Lea Borgi van
ek
Oo
men.
. Men spre
zonder nier proble
het
s
mat isch gestegen
n
wa
te
,
ën
en
ti
dd
pa
ha
het Brigham and Womens Hospital,
er
n
lede
is, en ook ni
ten meer onder de
dat
s
de opioïdencr is
wa
otk
nd
on
lle
va
te
Boston, in het Clinical Journal of the
Op
is
hoger.
deze cr is
opioïdengebruik
roo
(d
blijken niet aan
n
e
ke
di
n
oe
rz
de
el
de
American Society of Nephrology. Want:
be
on
ziek te
uit twee
dit ook gold voor
ensie
men. Dat blijkt
s
rt
en
pe
jd
hy
ti
s
n
al
zo
de
te veel fosfaat is slecht voor iedereen
,
le
doen
weken ge
gaans) geen pijn
die bijna twee
eAm
de
n
en al helemaal voor nierpatiënten. Er
va
ney Week'
en diabetes.
de jaarlijkse 'Kid
rwe
)
SN
(A
gloort wel een klein lichtpuntje aan
gy
Nephrolo
t opirican Societ y of
da
en
zi
al
or
de horizon: in de Verenigde Staten is
vo
laat
d.
De tweede studie
r is
ge
den gepresenteer
ho
en
nt
tië
een nieuwe wet in behandeling die
pa
ik door nier
d tuser oïdengebru
ei
ov
nh
n
ee
ke
e
ro
jk
sp
rli
mogelijk soelaas biedt.
ge
uu
best
t worden
in county's (een
een
Er kan met rech
et
rm
Ve
)
in
de
e
in
ci
n
in
de
ov
pr
17 overle
sen gemeente en
isch
een cr isis: in 20
ensen al s geFosfaat is een van die stoffen waar
m
lk ing, of die med
00
vo
.0
be
50
re
a
jn
de
bi
ou
f
tie
la
re
en.
rd
enigde Staten
r
wo
ee
m
en
er
nn
jn
ku
zi
t
d
nierpatiënten mee op moeten passen
en
Da
bedi
gebruik.
gezien slechter
t het
volg van opioïden
da
in
t
ar
di
ja
nt
t
ke
da
te
n
en waar ze een dieetbeperking voor
be
de
urs
rkeersdo
Volgens deze aute
untydan het aantal ve
rs
co
ffe
op
to
s
ch
isi
cr
sla
krijgen voorgeschreven. Maar anders
en
al
ïd
opio
het aant
belangrijk is de
de VS (37.000), of
rde
Ne
In
.
0)
dan bijvoorbeeld eiwit zitten de gro65
.
eld (38.
te pakken
van vuur wapengew
r niveau aan
aa
m
r,
te
la
t
te hoeveelheden in voedingsmiddewa
s altijd
nk ik
land gebeur t alle
de
en
ts
ch
ar
zi
s
at
en
la
lg
len daar niet van nature in, maar als
vo
tie
t gebruik
aanse situa
ook hier loopt he
Nederr- De Amer ik
ve
de
et
ar
do
na
al
en
onderdeel van toevoegingen zoals
al
am
s de na
dig vert
denk, niet eenvou
uit de hand. Zoal
m
on
iu
el
op
he
n
ge
aa
t
et
conserveermiddelen. En is het niet
an
ni
t is
ïden verw
landse, maar he
r Nemoeden zijn opio
nde
aa
on
ar
k
ui
va
br
ge
t
ge
verplicht om de hoeveelheid foshe
en
ioïd
k meteen
baar dat het op
dan
is
en daarmee is oo
r
og
ge
ho
n
ho
k
ee
oo
en
faat in een product te vermelden
en
bb
tiënt
iddelen he
derlandse nier pa
nten
gegeven: deze m
.
tië
ch
pa
zi
ze
in
De
.
sis
en
do
in het lijstje met voedingswaarden.
nt
er
at ië
ng en ov
onder niet-nierp
g, om
risico op verslavi
in
id
le
ge
be
a
Die combinatie maakt het moeilijk
tr
chien ex
t vragen miss
verantch
en
zo
ijn
ge
ic
n
ed
ke
m
lij
om je aan een fosfaatbeperking te
n
s
de cr isi
dat zij hu
De oorzaken voor
le te zorgen
be
n.
no
ke
ui
ch
zi
br
ge
houden.
op
t
in he
en blijven
te moeten worden
- woord kunn
in
e
ch
tis
eu
ac
rm
l de fa
streven van zowe
id om
Nephrology/NierMaar nierpatiënten zijn niet de
er ikaanse overhe
Am
er ican Society of
de
Am
:
on
Br
dustrie al s
te
ng
di
rij
st
be
enigen die moeten uitkijken
jn
tere pi
patiënten een be
jn- nieuws.nl
pi
ke
er
st
ze
met fosfaat. Gezonde volde
ar tsen
bieden, waardoor
en.
ijv
hr
sc
or
vo
wassenen krijgen gemiden
r ging
st illers rout ineuze
deld veel meer binnen
dan de aanbevolen

30

Levenslijn

maximale hoeveelheid per dag. Amerikaanse mannen wel twee keer zo veel. En
hoewel het bewijs niet zo uitgebreid is
als bij nierpatiënten, is een te hoge fosfaatspiegel in het bloed ook bij gezonde
mensen gerelateerd aan vaatziekte, botproblemen en vervroegde sterfte.
In 2014 is de Amerikaanse Nutrition Facts
Label voor het eerst in twintig jaar herzien. Ondanks dat de Food and Drug Administration heel veel reacties kreeg over
fosfaat, onder andere van nierpatiënten
en diëtisten, heeft de organisatie fosfaatvermelding niet verplicht gesteld.
Het argument was dat 'het etiket niet
bedoeld is om gebruikt te worden door
individuen om chronische aandoeningen
te behandelen, maar om consumenten te helpen om gezonde keuzes
te maken'. Een non-argument
vindt Borgi, in het licht

van de schadelijkheid van te hoge inname
voor gezonde mensen. En zeker als je bedenkt dat vitamine D wel is opgenomen,
omdat deze vitamine 'belangrijk is voor de
publieke gezondheid omdat het bijdraagt
aan een gezonde botontwikkeling en algehele gezondheid'. Hetzelfde maar dan
tegengesteld geldt voor fosfaat. Vitamine
D is een ‘nutrient of concern’ (nutrients of
concern zijn voedingsbestanddelen die
een te groot of juist een te klein deel uitmaken van de dagelijkse voeding) omdat
het te weinig geconsumeerd wordt en fosfaat zou dat moeten zijn omdat we er te
veel van binnen krijgen.
Maar er is hoop. In april van dit jaar werd
in de Verenigde Staten een nieuwe wet, de
Food Labeling Modernization Act of 2018,
ingediend in het Huis van Afgevaardigden. Hoewel er nog niets te zeggen valt
over of de wet zal worden aangenomen, is

· 20e jaargang · juni 2020

daarin fosfaat wel als verplichte waarde
voor het etiket opgenomen. Blijvende
aandacht kan uiteindelijk effect sorteren.
Tot die tijd, stelt Borgi voor, zou je een
tussenstap kunnen overwegen. Een volledige lijst van ingrediënten is al verplicht,
waarom niet alle toevoegingen die fosfaat
bevatten markeren, net zoals dat gebeurt
met veertien wettelijke allergenen? Als
consument weet je dan nog niet hoe veel
fosfaat er in het product zit, maar je kunt
wel kiezen tussen producten met fosfaat
bevattende toevoegingen en die zonder.
Ook voor Nederland zou dit een bruikbaar
(tijdelijk) alternatief kunnen zijn, tot het
tot beleidsmakers is doorgedrongen hoe
schadelijk grote hoeveelheden fosfaat
kunnen zijn - voor iedereen.
Bron: Niernieuws.nl
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Albert Schweitzer ziekenhuis
Postbus 444, 3300 AK Dordrecht, www.asz.nl

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

• Bezoekadres
Albert Schweitzerplaats 25,
3318 AT Dordrecht
Dialyseafdeling
Afdelingssecretaresse

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

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

Medisch Maatschappelijk Werk
Nathalie van Duinen
		
Peter Menor
		

tel.: 010-4616457, n.vanduinen@franciscus.nl
(ma, di, vrij van 8.30 - 17.00 uur)
tel.: 010-4616455, p.menor@franciscus.nl
(ma, wo, do, vrij van 8.00 - 17.30 uur)

Medisch Maatschappelijk Werk
Anja van Giels
Sonja Faber

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

Diëtetiek
Astrid Wils (DW)
Ageeth Bos (DW)

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

Diëtetiek
Mw. E. Scheltema
Mw. M. Renzen

Geestelijke Verzorging
Martie Ottens

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

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

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

tel.: 010-7040704
tel.: 010-7040115
tel.: 010-7035343
secretariaatdialyse@erasmusmc.nl

• Bezoekadres Erasmus MC - Sophia
Dr. Molewaterplein 60,
3015 GJ Rotterdam
tel.: 010-7040704
Transplantatiecoördinatoren
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
		
Medisch Maatschappelijk Werk
Dhr. N. Tronchet
Dhr. A. da Silva
		
		
Diëtetiek (centrumlocatie)
Anneke van Egmond
Gerdien van Doorn
Wesley Visser

tel.: 010-7035468 of 010-7032198

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

Franciscus Vlietland
Vlietlandplein 2, 3118 JH Schiedam, www.vlietlandziekenhuis.nl
Vlietlandplein 2,
3118 JH Schiedam
Dialyseafdeling
Medisch Maatschappelijk Werk
Mw. L. de Groot
Peter Menor
		
Romee Simmelink
		
Diëtetiek
Mw. L. Fournier
Mw. R. Viervant

tel.: 010-8939393
tel.: 010-8939393
tel.: 010-8939393, ldegroot@vlietlandziekenhuis.nl
tel.: 010-4616455, p.menor@franciscus.nl
(di van 8.00 - 17.30 uur)
tel. 010- 8932410, r.simmelink@franciscus.nl
(ma, wo, vrij van 8.30 - 17.00 uur)
tel.: 010-8939393, lfournier@vlietlandziekenhuis.nl
tel.: 010-8939393, rviervant@vlietlandziekenhuis.nl

Elyse Gorinchem
Gildenweg 159, 4204 GG Gorinchem, www.elyseklinieken.nl
tel.: 010-7033451 en 06-51762755
Mw. M. de Klerk, marry.deklerk@erasmusmc.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
op donderdag afwezig
(dialyse en nefrologie) tel: 010-7034441
a.dasilva@erasmusmc.nl
op woensdag afwezig
tel.: 010-7033055, dietetiek@erasmusmc.nl
tel.: 010-7033055, dietetiek@erasmusmc.nl
tel.: 010-7033055, dietetiek@erasmusmc.nl

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

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
Dialyseafdeling
Secretariaat dialyse
Poli Nefrologie:
PD verpleegkundige
Dialysezaal of ’s avonds
Medisch Maatschappelijk Werk
Ton van Kooy
Dianne van Dongen
Ellen Versluijs
Tahnee van der Marel

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

Coördinator Voorbereiding Niertransplantatie
Daènne Scheuter
tel.: 010-2913150, scheuterd@maasstadziekenhuis.nl
Diëtetiek
Wilma Nugteren
Agnes Quak
Mariëlle v.d Velde
Jolein den Boer
Geestelijke Verzorging
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tel.: 010-2912401, nugterenw@maasstadziekenhuis.nl
tel.: 010-2911519, quaka@maasstadziekenhuis.nl
tel.: 010-2913032, veldem@maasstadziekenhuis.nl
tel: 010-2913274, boera2@maasstadziekenhuis.nl
tel.: 010-2913366, tel.: 010-2913034,
tel.: 010-2913166, tel.: 010-2911225,
tel.: 010-2911223

Websites
Donorregister
www.donorregister.nl
Info over donatie/transplantatie www.niertransplantatie.info
Leven met nierschade
www.nieren.nl
Nierstartpagina
www.dialyse.startpagina.nl
Info over medicijnen enz.
www.kiesbeter.nl
Belastingen
www.belastingdienst.nl
Info over toeslagen (huur, zorg) www.toeslagen.nl
Informatie over transplantatie www.transplantatiestichting.nl
Eurotransplant
www.eurotransplant.org
Info voor nierpatiënten
www.mijneigenkoers.nl
Kwaliteitszorg bij nierziekten
www.nefrovisie.nl
Nieuws over nieren
www.niernieuws.nl
Belangengr. nefrotisch syndroom www.nephceurope.nl
Vakantiedialyse
Nierstichting vakantiemogelijkheden
www.nierstichting.nl zoek onder vakantie
NPVR Vakantie
info@npvr.nl
Dialysecentrum Cape Helius
www.maasstadziekenhuis.nl zoek op vakantiedialyse
Overzicht bungalowparken in
combinatie met dialyse
www.bungalowparkoverzicht.nl zoek op nierdialyse
Vakantie en dialysemogelijkheden www.vakantiedialyse.eu
Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”
Informatie via www.npvr.nl of info@npvr.nl
Nierpatiënten van de onderstaande ziekenhuizen c.q. kliniek
kunnen zich bij ons aansluiten:
Albert Schweitzer ziekenhuis - Dordrecht
Erasmus Medisch Centrum - Rotterdam
Erasmus Medisch Centrum - locatie Sophia
Maasstad Ziekenhuis - Rotterdam
Franciscus Gasthuis - Rotterdam
Franciscus Vlietland Ziekenhuis - Schiedam
Elyse Kliniek - Gorinchem
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VOOR OPMERKINGEN OF VRAGEN: INFO@NPVR.NL

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

Gezinslidmaatschap H 45,00

Hemodialyse (HD)
Transplantatie

Donateur (voor minimaal H 10,00)

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

Algemeen

Centrum/ziekenhuis waar u behandeld wordt |
Naam |												

Dhr / Mevr / Fam

Straat |
Postcode |
Woonplaats |
Telefoon |
Geboortedatum |					

Geboortedatum partner bij gezinslidmaatschap |

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