
lijn20e jaargang nummer 3

september 2020

LEVENS

Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”

Wim en Nees

Afscheid van Cape Helius

Transplantatiebegeleiding
op maat



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

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

Méér dan een drukkerij!

Korte Hoogstraat 6a, 3131 BK Vlaardingen



1

Levenslijn · 20e jaargang · september 2020

Afscheid Cape Helius

8
Transplantatiebegelei-
ding op maat

12
Verder in dit nummer:

Inhoudsopgave

Wim en Nees

18

Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”

Van de bestuurstafel 3
Redactiepraat 4
Column - De afgelopen maanden... 6
Het afscheid van vakantiedialysecentrum Cape Helius 8
Dialysepatiënt en gebitsverzorging 10
Begeleiding bij zelfmanagement en medicatie inname 12
Recept / Wist u dat..? 15
Projecten in Engeland en Wales bevorderen etnische orgaandonatie 17
Wachten op een transplantatie in coronatijd,  
het verhaal van Wim en Nees 18
Nierpatiënten met corona lopen meer risico op complicaties 20
Nierstenen 21
Collecteren Nierstichting 23
Uw advertentie in ons blad? 25
Uitgeperst 26



2

Levenslijn · 20e jaargang · september 2020

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, vrijwilliger

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



3

Levenslijn · 20e jaargang · september 2020

3

De reis naar Benidorm die naar oktober 

was verplaatst, is ook geannuleerd. De 

gezamenlijke themadag in november van 

de NPVR en de NVN gaat niet door.

We zijn nog aan het beraadslagen hoe we 

de Algemene Leden Vergadering invulling 

kunnen geven, u hoort hier nog over van 

ons.

Helaas staan de nieuwe activiteiten waar-

mee we gestart waren ook even op een 

laag pitje.

Er zijn in vele ziekenhuizen nog geen 

voorlichtingsbijeenkomsten gehouden en 

ook de patiëntenraden vinden nog niet 

plaats. Ondanks de beperkende maatre-

gelen doen wij ons uiterste best de be-

langen van nierpatiënten te behartigen. 

We kunnen ons voorstellen dat er men-

sen met vragen zitten; u kunt ons al-

tijd bereiken per telefoon, mail of brief.                                                                                                                                  

De versoepeling van de maatregelen 

heeft ook een positieve zijde: er vinden 

weer transplantaties plaats. Ik was dan 

ook zeer verheugd te horen dat één van 

onze leden een succesvolle transplantatie 

heeft ondergaan. 

Door deze situatie waar we nu in zitten is 

nog eens pijnlijk duidelijk geworden hoe 

kwetsbaar we als NPVR zijn. Drie leden van 

het dagelijks bestuur zijn getransplan-

teerd (allemaal dus), bij de redactie zijn 

Wat een wereld
Het is eind juli en de wereld wordt nog 

steeds beheerst door een minuscuul 

beestje; het coronavirus. 

Het is nog steeds een groot vraagteken 

wat dit virus gaat doen op lange termijn, 

een hoop onzekerheid dus voor velen. 

De maatregelen mogen dan vanuit de 

overheid versoepeld zijn, maar, linksom 

of rechtsom, de meesten van ons behoren 

tot de zogenaamde risicogroep en dat be-

tekent toch zoveel mogelijk thuisblijven; 

althans drukte vermijden. Er gaan men-

sen met vakantie, voor dialysepatiënten 

wordt vakantie naar het buitenland vanuit 

het RIVM ten sterkste afgeraden. Hou de 

overheid en het RIVM in de gaten voor in-

formatie over het coronavirus en de maat-

regelen; bel uw behandelend arts/zieken-

huis voor specifieke informatie. 

Op nieren.nl kunt u van alles terugvinden 

wat voor nierpatiënten van belang is, voor 

elke groep wordt dit vermeld en de infor-

matie wordt goed up to date gehouden.

Allemaal worden we in de ban gehou-

den van het virus en als ik dan zie hoe 

mensen met de maatregelen omgaan, 

dan houd ik mijn hart vast. Ik heb zelf 

zo’n coronatest gehad en dat wachten 

vond ik persoonlijk vreselijk; de opluch-

ting was groot toen bleek dat ik geen 

corona had maar een ‘gewone’ lucht-

weginfectie. Waarschijnlijk hebben ve-

len van u dit ook al mogen meemaken.                                                                                                                    

Als ik dan die losgeslagen mensen om mij 

heen zie, vraag ik mij af of ze van dichtbij 

mensen van hun familie of vriendenkring 

hebben verloren aan deze vreselijke ziek-

te. Hoe beledigend is het naar de zorgme-

dewerkers toe om je zo onverantwoord te 

gedragen.

Voor de mensen die dialyseren gelden er 

nog steeds een hoop maatregelen bij het 

vervoer en op de dialyseafdeling. En elk 

ziekenhuis bepaalt zijn eigen maatregelen 

voor de dialyse, hierin hebben wij geen 

inspraak.

Als NPVR ondervinden wij nog steeds de 

nodige hinder door dit virus.

De bootreis van september moesten we 

annuleren omdat het niet mogelijk was uw 

en onze veiligheid te garanderen.

Van de bestuurstafel

er ook redacteurs getransplanteerd, dus 

het zijn allemaal zeer kwetsbare mensen.                                                    

Help ons helpen; wellicht kunt u iets doen 

bij het bestuur, als vrijwilliger of bij de 

redactie waar men zit te springen om 

versterking. We kunnen het niet alleen; 

samen kunnen we de NPVR een gezonde 

vereniging laten blijven in het belang van 

nierpatiënten.

Hopelijk kunnen we u gauw een positiever 

bericht geven over activiteiten die weer 

plaats mogen vinden en kunnen we elkaar 

weer ergens in goede gezondheid ontmoe-

ten.

Alle goeds voor een ieder, en vergeet niet 

als u met vragen zit contact met ons op 

te nemen.

Yvonne Kant, secretaris
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niet door te laten gaan, en ook de pati-

entenreis naar Spanje kon geen doorgang 

vinden. De reis was vooralsnog verzet 

naar oktober, maar deze is nu definitief 

geannuleerd. 

In deze Levenslijn treft u een terugblik 

aan van Leo Peters, een nierpatiënt die 

dialyseerde in Cape Helius. Hij schrijft een 

persoonlijk verhaal over het kleine dialy-

secentrum, dat door allerlei oorzaken uit-

eindelijk moet gaan sluiten. 

Onze redacteuren Thea en Els hebben een 

verhaal geschreven over een belangrijk 

onderwerp, te weten ‘Transplantatie Be-

geleiding Op Maat’, een thema wat door 

Denise Beck (zij hoopt op dit onderwerp 

te promoveren) onderzocht is. 

Het gaat hier om een nieuw programma 

dat is ontwikkeld ter ondersteuning van 

medicatie-inname en zelfmanagement na 

niertransplantatie. Dit op maat gesneden 

programma wordt thuis aangeboden bij 

patiënten vanaf 12 jaar, en familieleden 

of andere belanghebbenden kunnen er bij 

betrokken worden.

In het onderzoek wordt getest of dit pro-

gramma effect heeft op het gedrag (bij-

voorbeeld het innemen van de medicatie) 

maar ook op de kwaliteit van leven van 

patiënten en hun omgeving.

Ook treft u in dit nummer een stuk aan 

over het belang van goed gebitsonder-

houd bij nierpatiënten. 

Het is een onderwerp wat wellicht niet zo 

tot de verbeelding spreekt, maar als ik u 

vertel dat bijvoorbeeld ontstoken tand-

vlees ingrijpende gevolgen kan hebben 

voor de algehele gezondheidstoestand 

van een gezond persoon, dan kunt u zich 

ook voorstellen dat deze problemen nog 

groter kunnen zijn voor een nierpatiënt. 

Mogelijk heeft u na het lezen van het 

artikel toch het idee om dat bezoek aan 

de tandarts, dat u al zo lang uitgesteld 

heeft, nu toch maar eens af te spreken.

Redactiepraat
Terwijl ik dit schrijf is het opnieuw crisis 

over de gehele wereld.

Schreef ik in mijn praatje in het juni-num-

mer van Levenslijn dat het ongrijpbare 

coronavirus rondwaarde,inmiddels heb-

ben we (helaas) de periode al weer achter 

de rug waarin we dachten dat we op de 

goede weg waren om het virus te verslaan. 

Het aantal besmettingen liep terug, het 

aantal zieken daalde, de intensive-care 

afdelingen waren bijna normaal bezet, 

enzovoort.

Tot een paar weken geleden: van over de 

hele wereld kwamen er signalen dat er 

weleens sprake zou kunnen worden van 

een tweede golf, iets waar we nu met 

angst in het hart op wachten of die zich 

inderdaad gaat voordoen.

Veel mensen leven dan ook nog steeds in 

onzekerheid, waarbij het met name gaat 

om de vele chronisch zieken in ons land, 

waaronder dus ook u, als nierpatiënt. 

Anderzijds is er ook veel wat we zelf kun-

nen doen, denkt u maar aan de inmiddels 

bekende maatregelen die u zelf kunt ne-

men en toepassen.

Daarnaast is het zo dat vele mensen de 

teugels weer wat hadden laten vieren, 

juist omdat het virus z’n greep op de 

maatschappij leek te verliezen. Het valt te 

vrezen dat de tweede golf, waarvan des-

kundigen menen dat daarvan de voorte-

kenen aanwezig zijn, deels veroorzaakt is 

door het niet strikt hanteren van de nood-

zakelijke maatregelen.

Ik mag u, waaronder veel oudere en zwak-

kere nierpatiënten, wellicht op het hart 

drukken om toch vooral de juiste maatre-

gelen te blijven hanteren, in uw eigen be-

lang. Er hangt veel van af, niet alleen voor 

uzelf, maar ook voor medemensen die u 

(onwetend en ongewild) kunt besmetten.

Voor ons als vereniging heeft de corona-

crisis ook nog steeds behoorlijke conse-

quenties. Zo hebben we al in een vroeg 

stadium moeten besluiten de bootreis 

Wat misschien ook een idee is: moet u niet 

eens de knoop doorhakken om als vrijwil-

liger het bestuur met uw inbreng te komen 

versterken? Aan deze mensen hebben we 

nooit genoeg, dus als u een zinvolle tijds-

besteding zoekt, meldt u zich dan vooral 

aan als vrijwilliger! U weet: hoe meer han-

den, hoe kleiner het aandeel werkzaamhe-

den per bestuurslid! 

En wellicht boort u bij u zelf, als u een-

maal aan het werk bent voor de vereni-

ging, onvermoede talenten en mogelijk-

heden aan...

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.

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 door ons ge-

holpen als het schrijven niet zo zou luk-

ken, 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 belangrijke 

reden hun taak bij de vereniging, al dan 

niet tijdelijk, neer moeten leggen, zo-

dat we eigenlijk steeds op zoek zijn naar 

vrijwilligers die hun taak zo nodig willen 

overnemen. Ik hoop dat mijn mailbox ver-

stopt raakt van alle aanmeldingen! 

Zoals ik dat wel vaker gedaan heb, vraag 

ik u ook nu, als u nabestaande bent van 

een onlangs overleden lid van onze ver-

eniging, 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 

De kopij voor het volgende nummer van Levenslijn
dient uiterlijk 24 oktober 2020 bij de redactie te zijn ingeleverd.
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Waarom is er zoveel gedoe,

is er zoveel haat en nijd

Waarom is er zoveel ruzie

en onderlinge strijd

Wat zou de wereld mooi zijn

als we naast elkaar zouden

blijven staan

en op een volwassen manier

met elkaar om zouden gaan

Zonder ruzie en gedoe

Zonder haat en nijd

maar gewoon...

met wat respect

en een beetje 

vriendelijkheid

Hoop, Geloof, Liefde

‘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. 

Met inachtname van de coronamaatrege-

len komen we dan bij u langs om het ver-

haal te noteren dat u aan ons kwijt wilt.

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!

Voor nu wens ik u, ondanks het feit dat 

het rondwarende virus nog steeds voor 

onrust en ongemak en in het ergste geval 

ook voor het lijden eraan zorgt, weer toe 

dat u ter ontspanning even de werkelijk-

heid van alledag op een zijspoor kunt zet-

ten door ons blad te lezen.

En 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, die zo 

gemakkelijk plotseling achteruit kan gaan 

door bijvoorbeeld het coronavirus. Ik 

hoop van harte dat de tweede golf uitein-

delijk toch uitblijft, maar in elk geval dat 

niemand van ons met het coronavirus te 

maken zal krijgen. 

Jan Zoutendijk 

Gedicht
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Met z’n allen gaan fietsen, of wandelen 

in de bossen, of naar het strand. Ojee, 

ook dat liep uit de hand en met name in 

het weekend. Complete toegangswegen 

werden afgesloten en iedereen werd op-

geroepen om toch vooral thuis te blijven.                                               

Boeken werden verslonden, lekker luieren 

in de tuin want april en mei waren top-

maanden. Helaas waren er nog mensen die 

alle maatregelen aan hun laars lapten en 

in protest gingen bij het krijgen van een 

boete. 

De eerste maanden was het bijzonder 

rustig op straat, iedereen hield zoveel 

mogelijk anderhalve meter afstand, geen 

samenscholingen van buren voor een 

praatje, maximaal drie personen was 

toegestaan. Men deed boodschappen op 

stille tijden, handen wassen, de bood-

schappenwagentjes werden door de su-

permarkt schoongemaakt. Je werd al ze-

nuwachtig als er iemand te dicht bij je in 

de buurt kwam. Het online bestellen van 

boodschappen was nog allemaal niet zo 

makkelijk, er ontstonden bij Albert Heijn, 

Jumbo en Picnic grote wachttijden. In de 

supermarkt werd er gehamsterd, ondanks 

de waarschuwing dat er echt genoeg was. 

Ouderen lieten vaak de kinderen of buren 

boodschappen doen, de boodschappen 

werden dan voor de deur neergezet. 

In het begin werkten velen thuis en gin-

gen de kinderen nog niet naar school. Al-

les werd on-line gedaan, het verbaasde 

mij elke dag weer dat het allemaal zonder 

veel problemen goed is gegaan. Men werd 

steeds creatiever en vindingrijker om te 

communiceren met elkaar.

Men ontving in principe geen bezoek, on-

der andere verjaardagsfeestjes en huwe-

lijken werden uitgesteld. Sportscholen en 

zwembaden mochten nog niet open, zang-

koren mochten niet actief oefenen, thea-

ters en bioscopen dicht. Eetgelegenheden 

waren gesloten, wel mochten maaltijden 

afgehaald of bezorgd worden.

Ja, wat doe je dan als je de hele dag aan 

huis gekluisterd bent? Eerst maar het huis 

eens grondig opruimen, maar je was niet 

de enige, er ontstond in Nederland een 

grote vuilnisbelt. Een wachttijd van meer 

dan twee uur bij de vuilstort was geen 

uitzondering. Het was bijna een kortston-

dige rage geworden in Nederland. Het was 

mooi weer, dus de tuinen zagen er ineens 

allemaal verzorgd uit, drukte bij de tuin-

centra en omdat er ook actief geklust 

werd ook rijen bij de doe-het-zelf zaken. 

Het werd soms zo erg dat de politie het 

verkeer moest regelen en er werd gedreigd 

met het sluiten van zaken. 

De kranten stonden vol met coronaverha-

len, en elke dag was er een update van het 

aantal gevallen van corona en het overlij-

den van mensen aan deze ziekte. 

Het is bedroevend dat de laatste wensen 

van de overledenen niet gehonoreerd kon-

den worden vanwege de coronamaatrege-

len. 

Toen kwam er een tijd dat langzamerhand 

de maatregelen versoepeld werden en er 

bedrijven open mochten met allemaal 

regels: buitenterrassen voor de horeca, 

binnen niet meer dan 30 personen als an-

derhalve meter gegarandeerd kon worden, 

iedereen kon weer naar de kapper, de bio-

scopen en zwembaden gingen weer open, 

allemaal met maximaal 30 personen. 

Musea alleen bezoeken op afspraak, en-

zovoort. 

Bedrijven zoals sportscholen, kermisex-

ploitanten e.d. die nog niet open moch-

ten, in elk geval niet voor 1 september, 

gingen zwaar in protest. De nieuwsrubrie-

ken op radio en tv hadden stof genoeg 

om de programma’s te vullen. Hier en daar 

ging de regering overstag, met de drei-

ging: als het uit de hand loopt, draaien we 

alles zo weer terug. 

Toen in mei de versoepelingen kwamen, 

ben ik weer buiten Dordrecht beperkt op 

bezoek gegaan bij familie en vrienden, 

uiteraard met anderhalve meter afstand, 

niet kussen en geen handen schudden. De 

kinderen en kleinkinderen kwamen weer 

wat langer op bezoek, voor de kleintjes is 

de hele periode wel wennen. “Mag ik je nu 

wel weer een beetje knuffelen“, was het 

eerste wat ze vroegen. “Vooruit, maar wel 

heel voorzichtig”.

De afgelopen maanden…
Column

Ook ging ik hier en daar op de koffie of 

men kwam bij mij thuis. Ik moet zeggen 

dat iedereen waar ik contact mee heb, 

altijd heel voorzichtig met de situatie 

omgaat, er is in de omgang zeker veel ver-

anderd. 

Lange tijd geen auto meer gereden, dat 

was wel even wennen en natuurlijk niet 

harder dan 100 km per uur, nou het gros 

van de automobilisten haalt je nog bij ho-

gere snelheid in en het is best wel weer 

druk op de wegen. 

Naar de supermarkt ging ik zelf op stille 

tijden, altijd naar dezelfde supermarkt, 

waar het allemaal goed geregeld was.

Thuis moet je wel wennen, zeker als je al-

leen bent, de hele dag voor de TV hangen 

is niet mijn ding, ‘s avonds rond acht uur 

gaat hij bij mij pas aan. In mijn grote tuin, 

voor en achter, is er genoeg te doen, met 

dat wisselende weer is het veel snoeien en 

onkruid tussen de tegels weghalen. Met 

mijn zoon in twee weekenden een nieuwe 

vlonder gelegd bij het water, want dat was 

echt noodzakelijk. 

In en buiten het huis nog vele klussen te 

doen, dus daar was nu tijd voor. Met name 

het onderhoud buiten, controle op schil-



7

Levenslijn · 20e jaargang · september 2020

derwerk en reinigen van al het houtwerk. 

Het schilderwerk buiten ziet er weer op en 

top uit, kan weer jaren mee.  

In de grote boekenkast staan nog genoeg 

boeken die ik nog niet gelezen heb of die 

ik nog een tweede keer wil lezen. Tussen 

alle bedrijven door heb ik de nodige span-

nende en informatieve boeken gelezen, 

er staan er nog genoeg, niet onlogisch 

als je ruim 40 jaar in de boekenwereld 

gewerkt hebt. Bij mooi weer pakte ik de 

fiets, meestal alleen, wat ik toch wel saai 

vind, ik ben nog op zoek naar een vaste 

fietsmaat. 

Vanaf l juli leek het of bijna alles weer 

mogelijk was, de vakanties stonden voor 

de deur.  

Alle Europese landen kregen een kleur, bij 

oranje was het in principe niet toegestaan 

om hiernaar toe te gaan, en als je gaat is 

het voor eigen risico en men is niet ver-

zekerd en wordt bij calamiteiten niet ge-

repatrieerd. 

In juli ben ik met mijn dochter en klein-

kinderen naar het onderwijsmuseum 

geweest, uiteraard eerst een afspraak 

gemaakt. Er was een fantastische ten-

toonstelling over indoctrinatie van de 

Duitse schooljeugd in 1934, alle leermid-

delen zijn toen verbrand en in de plaats 

kwamen er aangepaste boeken en andere 

leermiddelen. Zeer indrukwekkend, ook 

voor kinderen. Tevens was er nog een ten-

toonstelling van de beroemde Bosatlas, 

de vele uitgaven en specials die in de loop 

der jaren zijn gemaakt. Verder zijn daar 

veel activiteiten voor kinderen.

Wat ik als boekenman niet wist, was dat 

er soms in hele oplages storende fouten 

zaten, bijvoorbeeld plaatsnamen omge-

wisseld en landen die foutief benoemd 

waren.

De bioscoop is weer open, maximaal 30 

mensen en op afspraak. Ik heb de film ‘De 

beentjes van Sint Hildegard’ van Herman 

Finkers gezien, in tijden niet zo gelachen, 

een aanrader! Op de avond dat mijn zoon 

en ik er waren slechts 12 mensen in de 

zaal – keurig op afstand. 

Met de kleinkinderen en mijn zoon hebben 

wij ook nog even op de ski-latten gestaan 

in Zoetermeer, wij hadden voor de corona-

periode al kaartjes gekocht. Bloedheet 

buiten en in de ijshal zes graden onder 

nul, en ook daar naartoe op afspraak. 

Het was bijzonder rustig daar, dus volop 

ruimte en afstand tot elkaar, ruim drie uur 

echt weer genoten. Het was alweer ruim 

twee jaar geleden dat ik voor het laatst op 

de latten stond. 

Als ik dit schrijf is het half juli, het lijkt 

of heel Nederland weer gewoon zijn gang 

gaat en vergeet dat de coronaziekte nog 

steeds op de loer ligt en zo maar weer 

genadeloos kan toeslaan. Ik hoorde van-

morgen op de radio een professor zeggen: 

“De mensen hebben even een adempauze 

nodig”. Er zijn alweer heel veel demon-

straties gehouden door boeren, black 

lives matter en tot ergernis van heel veel 

mensen de demonstraties tegen de maat-

regelen die genomen zijn in verband met 

de corona-epidemie.

Ook de Nierpatiëntenvereniging “Rijn-

mond” heeft alle activiteiten moeten af-

blazen en het is niet te voorspellen wan-

neer er weer gelegenheid is om deze op 

te pakken.

Op de dialyseafdelingen zijn de maatre-

gelen gelukkig ook wat versoepeld, in de 

ziekenhuizen mag binnenkort de patiënt 

weer meer dan een persoon als bezoeker 

ontvangen.

De verpleeghuizen hebben ook een aantal 

versoepelingen doorgevoerd, maar toch 

bestaat er nog angst bij mensen die op 

de wachtlijst stonden om opgenomen te 

worden in een verpleeghuis, en stellen zij 

dit nog even uit. 

We moeten ons realiseren dat er toch nog 

heel veel mensen in de risicogroep zitten 

en dat geldt ook voor nierpatiënten. 

Laten we hopen dat een mogelijke twee-

de uitbraak snel onder controle is, nog 

mooier zou het zijn als deze helemaal niet 

komt. 

Wie weet loopt straks heel Nederland met 

een mondkapje op...

Marcel 
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Dit is een verhaal van een dialysepa-
tiënt die 14 jaar op een mooie locatie 
in Hellevoetsluis, 11 minuten van zijn 
huis, kon dialyseren en het erg fijn vond 
om zo dicht bij huis de belastende be-
handeling te ondergaan. 

Het wordt beslist geen klaagzang over het 

feit dat dit mooie centrum ineens gaat 

sluiten omdat er veel geld bij moet, want 

dat heeft weinig zin. 

Het wordt een opsomming van fouten die 

zijn gemaakt door een prima ziekenhuis 

dat probeerde om het commerciële pad op 

te gaan omdat een vakantiecentrum in de 

mode was bij veel ziekenhuizen. 

Het Maasstad Ziekenhuis, toen nog Zui-

derziekenhuis dat samengegaan was 

met het Clara Ziekenhuis, kreeg het idee 

aangereikt door een wat overactief per-

soneelslid dat in navolging van andere 

ziekenhuizen een vakantiedialysecentrum 

wilde beginnen. Het management zag wel 

wat in het idee, en na lang beraad werd 

het plan tot uitvoering gebracht. En toen 

begon men fouten te maken. 

Een bedrijf, want dat zou het worden, zou 

eerst een bedrijfsplan maken, met doel-

Het afscheid van vakantie-
dialysecentrum Cape Helius 

stelling, marktanalyse, financieel plan en 

meer van dit soort zaken. 

Medisch was alles in orde bij het eerste 

ziekenhuis dat een vakantiedialysecen-

trum had in Nederland, maar in financieel 

en bedrijfskundig opzicht is er het nodige 

niet goed verlopen. 

Het idee viel op het huren van twee ap-

partementen bij het in aanbouw zijnde 

vakantiecentrum in Hellevoetsluis. 

Er waren echter ook bungalows in aan-

bouw voor de verkoop die een zekere 

marktwaarde zouden houden als het fout 

liep, dus huren was geen optie, zou geen 

goede beslissing geweest zijn. 

Het voorbeeld was toen al aanwezig, te 

weten De Banjaard in Kamperland, het 

oudste vakantiedialysecentrum van Ne-

derland. 

Begin 2005 ging men aan de slag om de 

twee appartementen om te toveren tot 

een dialysecentrum, men wist toen ook 

nog niet of het een vakantiecentrum of 

een dependance werd. Ook werd er een 

adviseur aangesteld die veel van dialyse 

afwist maar niet echt nodig was, omdat de 

knowhow ruim voorhanden was binnen het 

eigen bedrijf. Qua kosten had men zich de 

adviseur in elk geval kunnen besparen en 

dat zou een aanzienlijke besparing zijn 

geweest. Een technisch adviesbureau zou 

zijn centen beter opgebracht hebben. 

Tijdens de voorbereidingen en de bouw 

heeft men veel steken laten vallen. 

Als ex hoofd technische dienst noem ik er 

enkele zonder diep op de zaak in te gaan. 

- De waterbehandeling stond in een 

veel te kleine ruimte, wat de nodige 

gevolgen zou hebben. 

- De thermostaten van de verwarming 

en de airco stonden dicht bij elkaar, 

hetgeen heel wat kostbare energie 

en geld heeft gekost in het 14-jarig 

bestaan. 

- De roosters van de airco stonden te 

kort op de stoelen, wat veel irritaties 

opleverde bij de patiënten. 

- Een behoorlijk magazijn is niet 

meegenomen in het plan, en evenmin  

een artsenkamer en een ruimte voor 

de technische dienst. 

Er zijn er veel meer punten maar het heeft 

geen zin die op te noemen, ik wil u al-

leen een indruk geven hoe het plan was 

gemaakt. 
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Eigenlijk waren deze twee appartementen 

niet geschikt voor een complexe organisa-

tie als een dialysecentrum waar met men-

sen gewerkt wordt en toezicht gehouden 

moest worden op de patiënten. 

Het dialysecentrum werd op 5 september 

2005 geopend met veel lof voor de aankle-

ding en het uitzicht. 

Vol trots begon men met het dialyse-

centrum te werken. De nieuwe patiënten 

moesten wel een contract tekenen dat ze 

naar het ziekenhuis Rotterdam moesten 

als er een vakantieganger kwam. Niemand 

wist nog of ze nu een dependance waren 

of een vakantiedialysecentrum.

Qua contract waren ze het beiden, maar 

over de hoofden van de vaste patiënten. 

Ook werd het heel duidelijk dat er geen 

afspraken met het park Cape Helius wa-

ren gemaakt wie wat deed, maar belang-

rijker nog: er stond niets op papier over 

betalen, eigendom, enz. maar ook de ver-

huurder speelde niet mee in het geheel, 

kortom foute boel. 

Na de ups en downs onder personeel en 

patiënten kwam de eerste storing van de 

waterbehandeling. Gelukkig was er een 

zogenaamd brugstation in Rotterdam, en 

gingen we met z’n allen op reis zodat de 

gezondheid geen gevaar liep. De reden 

van de storing is u bekend, en er zouden 

er nog enkele volgen. 

Ik sla een en ander over, maar het feit 

dat mister Cape Helius plotseling kwam 

te overlijden was een grote klap voor het 

centrum, die nog lang gevolgen had. 

Ook het weggaan van veel personeel had 

gevolgen voor het centrum. Er werden on-

logische kortlopende maatregelen geno-

men waar veel vakantiegangers de dupe 

van waren, zoals de mevrouw die voor 

haar vakantie een appartement had ge-

huurd boven het dialysecentrum, maar die 

te horen kreeg dat ze niet kon komen. 

Verschillende genomen beslissingen zou-

den langlopende gevolgen hebben voor 

het centrum, dat financieel afhankelijk 

was van zijn vakantiegangers. 

De gevolgen van het openen van het dia-

lysecentrum in Spijkenisse wil ik u bespa-

ren, maar de klap was groot voor Cape 

Helius. 

Een van de laatste grote slagen voor het 

centrum, die veel gevolgen heeft gehad 

en waar tot op de dag van vandaag over 

gesproken wordt, was het plotselinge 

overlijden van onze Conny.

Na een ziekmelding, wat heel vreemd voor 

haar was, kwam het bericht van haar over-

lijden als een mokerslag aan, omdat zij 

voor veel patiënten en vakantiegangers 

zeer veel betekende.

 

Als afscheid van dit mooie centrum heb ik 

dit stukje geschreven omdat deze 14 jaar 

de mooiste van mijn 20-jarige dialyse-

leven zijn geweest, ondanks alle fouten 

die er gemaakt zijn. 

Het centrum zal op 1 juni 2021 na 15 jaar 

sluiten. 

Tenslotte nog wat logica: als iemand een 

winkeltje begint en drie halve dagen van 

de week opengaat, zal men dit niet lang 

volhouden en veel geld tekort komen. 

Jammer van het winkeltje... 

Leo Peters

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 
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Dit artikel is een vertaling/bewerking van een interview in 
het Duitse nierpatiëntenblad Der Nierenpatient. Het interview 
werd gehouden met een tandarts die dialysecentra bezoekt om 
nierpatiënten voor te lichten over het belang van gebits- en 
mondverzorging.

Die voorlichting gebeurt omdat het met name voor nierpatiënten 

erg belangrijk is dat zij  het thema gebits- en mondverzorging 

serieus nemen. Immers: bij dialyserende nierpatiënten is er altijd 

al sprake van onderliggend lijden, en als er dan ook nog mond- en 

gebitsproblemen bijkomen, wordt de ‘last’ voor de patiënt alleen 

maar zwaarder. 

Van de problemen op het gebied van de gezondheid van het gebit 

brengt parodontitis (tandvleesontsteking) het grootste gezond-

heidsrisico met zich mee.

Een dergelijke ontsteking heeft twee effecten:

- Het voornaamste effect is dat van bacteriëmie, dat is het 

verschijnsel dat er bacteriën in de bloedbaan aanwezig zijn. 

Een patiënt die een forse tandvleesontsteking heeft, heeft 

in zijn mond een ontstoken oppervlak ter grootte van een 

handpalm. Het ontstoken gebied wemelt van de bacteriën, 

die bij het eten, bij het tandenpoetsen, bij kauwgom kau-

wen, maar ook tijdens een behandeling door een tandarts, 

in het bloed van de patiënt terecht kunnen komen. Voor ge-

zonde mensen is dat niet problematisch omdat hun immuun-

systeem dat kan opvangen. Als dat systeem echter door 

dialyse of door afweeronderdrukkers verzwakt is, betekent 

dat een infectierisico voor het gehele lichaam.

- Het tweede effect is dan de uitwerking van de infectie op 

het gehele lichaam, waarbij er een ontstekingsactiviteit in 

het lichaam aanwijsbaar is, die zowel verhoogd is als die 

daarmee het lichaam belast.

Er zijn nog meer factoren die betrekking hebben op de combinatie 

van de gezondheidssituatie van het gebit en de mond en het lij-

den aan een nierziekte, en die in het bijzonder een rol spelen bij 

dialysepatiënten. 

Met een slechte toestand van het gebit ligt ook het risico van 

verkeerde voeding op de loer. Als men een gebit heeft waar veel 

aan mankeert, bijvoorbeeld gaatjes in tanden en kiezen, losse, 

pijnlijke of zelfs ontbrekende tanden heeft, heeft men ook minder 

mogelijkheden zich gezond te voeden - met vitamines, vezelrijk 

voedsel, met groente en verse voedingsmiddelen, dan iemand die 

die gebitsproblemen niet heeft.

Ook de kwaliteit van leven kan onder een slecht gebit lijden, als 

men voor de spiegel staat en daarin een mond ziet waarin tanden 

ontbreken, en men ontevreden met zichzelf is. Dat heeft ook in-

vloed op de algehele gezondheid.

Het belang van een goede gebitstoestand wordt nog duidelijker 

als we weten dat een nierpatiënt die getransplanteerd zal gaan 

worden, zich eerst moet melden bij de tandarts. Helaas zijn er 

geen tandartsen die zich gespecialiseerd hebben in de behande-

ling van nierpatiënten, waardoor zij dus het belang zouden on-

derkennen van een gezond gebit, juist voor die specifieke groep.

De patiënt komt doorgaans bij zijn eigen tandarts terecht, waar hij 

misschien niet eens de behandeling krijgt voor de tandvleesont-

steking waaraan hij lijdt. De patiënt krijgt in dat geval slechts de 

goedkeuring dat er getransplanteerd kan gaan worden.

De werkelijkheid is echter anders. Er zijn studies verricht onder 

patiënten die een orgaantransplantatie hadden ondergaan, en die 

gaven als uitkomst dat de gezondheid van de mond vaak nog veel 

te wensen overlaat, en dat geldt met name voor problemen met 

het tandvlees.

Van de meeste getransplanteerden met gebitsproblemen had 90% 

een behandeling nodig, maar slechts 10% van hen kreeg die ver-

volgens.

Dat ligt niet zozeer aan de tandartsen, maar aan angst van de pa-

tiënt voor de behandeling, of voor complicaties die inderdaad aan 

een tandheelkundige behandeling verbonden kunnen zijn. Dit alles 

zorgt ervoor dat slechts weinig patiënten die een tandheelkundige 

behandeling nodig hebben, die ook daadwerkelijk krijgen.

Door de huidige situatie met het coronavirus wordt een en ander 

nog meer bemoeilijkt.

Het uitblijven van een noodzakelijke behandeling leidt er nogal 

eens toe dat patiënten uiteindelijk door een kaakchirurg rück-

sichtslos van hun pijnlijke tanden en kiezen afgeholpen worden, 

in plaats van dat deze behandeld en behouden werden.

Dialysepatiënt
en gebitsverzorging 

10
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Met het voortschrijden van de nierinsufficiëntie, door de dialyse 

en de lengte van de periode die men al dialyseert wordt de alge-

mene gezondheidstoestand van de patiënt vaak slechter, dus ook 

de gezondheidstoestand van mond en gebit. 

Problemen als tandvleesontsteking en andere vormen van ont-

steking doen zich in een dergelijke situatie sneller voor dan bij 

gezonde mensen. 

Bij dialysepatiënten komt veelvuldig monddroogte voor, wat dan 

weer tot problemen als tandbederf en moeilijkheden bij kauwen, 

slikken en spreken leidt.

Bij getransplanteerden doen zich weer andere problemen voor. De 

afweeronderdrukkers die een getransplanteerde nierpatiënt slikt, 

zorgen er in combinatie met medicijnen tegen hoge bloeddruk, 

met name de zogenaamde caliciumantagonisten, voordat deze tot 

woekeringen van het tandvlees kunnen leiden.

Sommige groepen patiënten echter ontwikkelen hierbij problemen 

met de gezondheid van mond en gebit, die niet direct terug te 

voeren zijn op medicijngebruik.

Het grootste probleem is dat in de algemeen gezonde bevolking 

70% van de groep mensen tussen 40 en 45 jaar behandeling op het 

gebied van tandvlees nodig heeft.

Patiënten die ongezonde voeding gebruiken, roken, of in het al-

gemeen slecht voor hun gezondheid zorgen, hebben het ongeluk 

dat met name tandvleesproblemen hen op nog jongere leeftijd 

treffen. 

Dat geldt nog meer voor zwaarlijvige patiënten, en in deze groep 

treden ook vaak hart- en vaatziekten op, alsmede diabetes type 2.

Nu er geconstateerd is dat de tandheelkundige zorg voor met name 

dialysepatiënten een stuk verbeterd zou kunnen worden, rijst ook 

de vraag waar het misgaat.

Als de patiënt die getransplanteerd zal worden, pas kort voor de 

transplantatie naar de tandarts gaat, is dat eigenlijk (veel) te laat 

om een gebit te laten saneren. 

Eigenlijk zouden deze specifieke problemen door een soort ‘special 

care’ tandartsen moeten worden behandeld , die van de specifieke 

gebits- en mondproblematiek op de hoogte is.

Ook nefrologen zijn niet altijd in staat om bij hun patiënten hun 

specifieke gebits- en mondproblemen te onderkennen. Het is ook 

niet echt gebruikelijk dat nefrologen hun patiënten vragen of zij 

even hun mondholte mogen inspecteren... 

Het gaat hier nu eenmaal over een item dat de nierpatiënt zelf ook 

niet echt bezighoudt, al helemaal niet wanneer de patiënt zodanig 

zwaar ziek is, dat zijn gebitsproblemen voor hem nog de minst 

ernstige zijn. Helaas gaat het dan aan twee kanten niet helemaal 

goed: aan de nefrologiezijde is er te weinig aandacht voor, aan 

de kant van de patiënt valt de gebitsproblematiek weg tegen zijn 

overige gezondheidsproblemen.

Zo komt de patiënt in een neerwaartse spiraal terecht, waar hij 

nauwelijks uit kan komen.

Op het moment dat nierpatiënten geïnformeerd worden over het 

belang van een goed gebit en een goede gezondheid van de mond-

holte, reageren patiënten op verschillende manieren.

Een deel van de patiënten is relatief toegankelijk voor gezond-

heidsthema’s en gemotiveerd er iets voor te doen, het gaat dan om 

15 tot 20% van de nierpatiënten.

Het grootste deel echter moet echt in een persoonlijk gesprek 

overtuigd worden van de noodzaak van een goed gebit en de juiste 

zorg daarvoor.

Als bijvoorbeeld in zo’n gesprek het verschijnsel ‘monddroogte’ 

behandeld wordt en de patiënt hoort dat daar met eenvoudige 

middelen wat aan te doen is, bereikt men vaak dat de patiënt moet 

erkennen dat zijn klachten sterk verminderen als hij dergelijke 

middelen gaat gebruiken. Vaak zeggen zij ook dat hun kwaliteit 

van leven toegenomen is, als zij maar door een tandarts geholpen 

worden die op hun specifieke gebied competent is.

Helaas wordt de nierpatiënt met ernstige gebits- en mondproble-

men niet in iedere tandartspraktijk verwelkomd, waarbij het een 

rol kan spelen dat deze patiënten niet komen voor een serie lucra-

tieve implantaten, maar slechts klachtenvrij willen kunnen eten.

Ook een bepaalde onzekerheid bij de tandarts kan een rol spelen: 

heeft deze patiënt wel of geen antibiotica, een pijnstiller of lokale 

verdoving nodig? Deze vragen leiden er uiteindelijk toe dat pati-

enten die juist extra tandheelkundige zorg nodig hebben, minder 

van die noodzakelijke zorg krijgen. 

Het zou dan ook wenselijk zijn dat er tandartsen waren die zich 

gespecialiseerd hebben in de tandzorg voor nier(dialyse)patiënten. 

Patiënten blijken vaak bereid mee te willen werken aan sanering 

en conservering, in plaats van het trekken van tanden en kiezen.

Een voorwaarde is dan wel dat er al in de prédialysefase aandacht 

is voor de algehele gezondheid van gebit en mondholte, want al-

leen dan kan er tijdig behandeld worden.

De nierpatiënt is nu eenmaal een patiënt met een groot risico op 

mond- en tandproblematiek, en slechts door voortijdig en preven-

tief te behandelen voorkomt men ergere problemen.

Om zelf iets aan hun problematiek te doen, kunnen nierpatiën-

ten zelf bij hun tandarts naar tips vragen die ervoor zorgen dat 

zij hun tanden goed kunnen reinigen. Zo wordt volop het belang 

onderschat van het schoonmaken van de ruimtes tussen de tan-

den en de kiezen, omdat de gewone tandenborstel (de elektrische 

tandenborstel lukt dat wat beter) die ruimtes eigenlijk niet goed 

kan schoonmaken.

Ook als uw kunstgebit niet goed past kan dat tot tandvleesproble-

men leiden, als de randen van het gebit op sommige plaatsen op 

het tandvlees drukken. Het opvullen van de prothese zorgt ervoor 

dat deze drukpunten verdwijnen en dat het tandvlees niet langer 

geïrriteerd wordt. 

Patiënten die last hebben van monddroogte kunnen producten 

gaan gebruiken die dat probleem aanpakken.

Samenvattend: voor iedereen, maar in het bijzonder voor 

nier(dialyse)patiënten is het van groot belang te zorgen voor een 

goede gezondheid van mond en gebit.

Als u met gebitsproblemen en dergelijke geconfronteerd wordt in 

een vroeg stadium van een nierziekte, laat u zich dan vooral tijdig 

door een tandarts behandelen, zodat in elk geval uw kwaliteit van 

leven niet gehinderd wordt door gebitsproblemen.   

Bron: Der Nierenpatient, juni 2020
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Er is in het Erasmus MC een nieuw pro-
gramma ontwikkeld ter ondersteuning 
van medicatie inname en zelfmanage-
ment na niertransplantatie: 
‘Transplantatie Begeleiding Op Maat’. 

Het op maat gesneden programma wordt 

aangeboden bij de patiënt thuis, en fami-

lieleden of andere belanghebbenden kun-

nen er bij betrokken worden. Zowel vol-

wassenen als jongere patiënten vanaf 12 

jaar komen hiervoor in aanmerking. In het 

onderzoek wordt getest of dit programma 

effect heeft op het gedrag (bijvoorbeeld 

het innemen van de medicatie) maar ook 

op de kwaliteit van leven van patiënten 

en hun omgeving.

Toelichting
Vroeger vond na transplantatie vooral 

uitgebreide medische begeleiding plaats. 

Dat is mooi, maar de patiënt loopt tegen 

veel meer aan dan alleen de medische 

kant. Er verandert immers veel als je een 

nieuwe nier hebt gekregen en er een le-

ven lang medicijnen tegen afstoting moet 

worden geslikt in een strak schema. Uit 

onderzoek en in de praktijk blijkt dat dit 

niet altijd gemakkelijk is. Begeleiding kan 

hierbij uitkomst bieden. 

Onderzoek en ontwikkeling van het pro-
gramma Transplantatie Begeleiding Op 
Maat.
Medisch psychologe Denise Beck heeft als 

promovenda onder dr. Emma Massey een 

groot aandeel in het onderzoek en het 

ontwikkelen van het programma, en ze 

was bereid om hier- over met ons een ge-

sprek te voeren voor een artikel in Levens-

lijn. Na de verruiming van de lock-down 

maatregelen konden we weer op stap 

naar het EMC, waar we een gesprek met 

haar hadden. In een van de ruimtes van 

het EMC kon voldoende afstand gehouden 

worden en we werden hartelijk ontvangen 

door Denise.

Al tijdens haar studie medische psycholo-

gie hield ze zich bezig met therapietrouw. 

Zij had een bijbaan als student-assistent 

bij Mirjam Tielen, die bezig was met haar 

promotie- onderzoek naar therapietrouw 

na transplantatie. Uit dit onderzoek bleek 

dat zes weken na de niertransplantatie 

17% van de patiënten de medicatie niet 

altijd inneemt zoals afgesproken met de 

arts. Naarmate de tijd na de transplanta-

tie verstrijkt, ging dit percentage omhoog 

(27% na zes maanden en 31% na 18 maan-

den). Om aan deze groep aanvullende be-

geleiding te bieden doet Denise nu haar 

eigen promotieonderzoek. Het sociale 

netwerk van de getransplanteerde wordt 

hierbij betrokken. Zij is al drie jaar met dit 

onderwerp bezig en nu is ze aangekomen 

bij de afronding van haar onderzoek.

Hoe belangrijk is therapietrouw na 
transplantatie?
Denise vertelt dat dit heel belangrijk is 

omdat bij onregelmatig innemen van de 

afweer- onderdrukkende medicijnen altijd 

gevaar bestaat dat de nier wordt afgesto-

ten. 

Deze medicijnen moeten stipt om de 12 of 

24 uur worden ingenomen, steeds op de-

zelfde tijd. In de praktijk blijkt dat soms 

lastig te zijn. Dit wordt vaak onderschat: 

het later of onregelmatig innemen kan na-

delig zijn voor de getransplanteerde nier. 

Er is meer kans op afstoting en er is dan 

weer een behandeling nodig om de afsto-

ting tegen te gaan. Er zijn veel mogelijke 

oorzaken voor het minder goed innemen 

van de medicatie. Het is vaak zo dat zo-

lang je je gewone routine volgt de regel-

maat er wel in te houden is, maar zodra je 

dagindeling afwijkt van de normale gang 

van zaken wordt het lastiger.

Bij jongeren bijvoorbeeld is het door de 

week gemakkelijker omdat zij een vast 

ritme hebben van school, maar in het 

weekend verandert dit. Ze gaan uit, blij-

ven de volgende morgen uitslapen en eten 

op een andere tijd. Of ze willen niet dat 

hun vrienden zien dat ze medicijnen in-

nemen.. Het is dan moeilijker dan het lijkt 

om je aan een vast schema van medicatie 

te houden. 

Er zijn mensen die hun ziekzijn moeilijk 

accepteren, hun vrienden mogen het niet 

weten, er is angst voor bijwerkingen. Of je 

bent op je werk in een bespreking, je stelt 

het pillen innemen even uit en ’s avonds 

merk je pas dat je het ’s morgens vergeten 

bent. 

Of er is veel aan de hand in je leven en 

dan worden medicijnen sneller vergeten. 

Deze medicijnen beschermen je 12 of 24 

uur, dit is scherp afgesteld en na deze tijd 

neemt de  werking van de medicijnen af 

waardoor ze minder bescherming bieden. 

Als je merkt dat je een dosis vergeten 

bent is het heel belangrijk om even te 

kunnen bellen met iemand om advies te 

vragen hoe je dit op kunt lossen.

De oorzaak van niet innemen kan heel 

verschillend zijn, er moeten zoveel pillen 

worden geslikt. Misschien is het mogelijk 

om het aantal pillen te verminderen.  Er 

zijn patiënten die hun medicijnen bewust 

niet innemen uit angst voor bijwerkingen. 

De problemen hoeven niet alleen op me-

Begeleiding bij zelfmanagement en medicatie inname
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disch vlak te liggen, er zijn vaak ook psychosociale omstandighe-

den die therapietrouw moeilijk maken. Vaak speelt er veel meer 

in het leven dan alleen een getransplanteerde nier. Daarom is 

ondersteuning op maat heel belangrijk. Na veel onderzoek is het 

nieuwe programma ontwikkeld: Transplantatie Begeleiding Op 

Maat. Er zijn zoveel mensen en zoveel verschillende barrières. 

Iedereen loopt tegen andere dingen aan en heeft dan andere 

oplossingen nodig.

Huisbezoek
Denise vertelt vervolgens dat het niet gemakkelijk is om deelne-

mers voor dit onderzoek te vinden. Niet iedereen beseft dat het 

innemen van de medicatie zo nauw luistert, of men schaamt zich 

omdat het niet zo goed lukt, of er wordt opgezien tegen extra 

afspraken in het ziekenhuis. Om dit laatste te voorkomen heeft 

ze tijdens haar onderzoek veel deelnemers  thuis bezocht. Dit  

maakt de drempel om mee te doen veel lager. Bovendien levert 

huisbezoek veel meer informatie op over de reden waarom the-

rapietrouw bemoeilijkt wordt. Het sociaal netwerk kan gemak-

kelijker aansluiten bij een huisbezoek en een belangrijk aandeel 

leveren in het ondersteunen van de patiënt bij de verandering in 

gewoontes. 

Bij jongeren kunnen op school vrienden in het proces betrokken 

worden. Vrienden blijken soms van niets te weten en voorlich-

ting over de situatie van de patiënt kan hierin veel verbetering 

brengen. Als zij dit begrijpen kunnen ze helpen herinneren om 

de medicatie in te nemen. Dit kan natuurlijk ook irritant worden 

voor de patiënt… “laat me met rust!”

Deze dingen kan zij bespreken met de kring om de patiënt heen 

en dit schept veel begrip en ondersteuning.

Door het netwerk erbij te betrekken hoopt zij en haar team dat 

zij ook steun kunnen bieden in moeilijke periodes die in de toe-

komst zullen kunnen komen. Dit is in lijn met wat het Nierteam 

Aan Huis doet. Er bestaan veel apps om therapietrouw te ver-

beteren, maar niet iedereen is gemotiveerd of digitaal vaardig. 

Mensen willen vooral normaal zijn. En dan wordt zo’n app niet 

gebruikt. Het is bovendien niet zo eenvoudig om gewoontes te 

veranderen.

Problemen en oplossingen
Kort na transplantatie is de therapietrouw vaak nog wel goed, 

later wordt dat soms minder. Het is niet raar dat het moeilijker 

wordt, je hebt misschien last van de pillen, of je bent het zat. Dit 

is helemaal niet vreemd, maar in dat geval is het wel heel belang-

rijk om dit met de nefroloog te bespreken. Er zijn allerlei moge-

lijkheden, misschien kan er overgegaan worden op eenmaal per 

dag slikken in plaats van tweemaal per dag. Misschien kun je wat 

extra steun krijgen. Praat er in ieder geval over, vraag om extra 

uitleg of hulp. Bespreek waar je hulp kunt krijgen. Misschien een 

consult bij de verpleegkundig specialist, medisch maatschappe-

lijk werker of een psycholoog. De arts heeft niet altijd zicht op je 

sociale omstandigheden en uit bloed- en urineonderzoek wordt 

dit alles niet duidelijk. 

Begeleiding bij zelfmanagement en medicatie inname

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat de patiënt zelf 

eindverantwoordelijk is en hem of haar te helpen bij punten die 

hij of zij als lastig ervaart. Alles moet besproken kunnen worden, 

bijvoorbeeld ook seksuele problemen. Bij het programma is er 

veel aandacht voor om de oplossing uit de patiënt zelf te laten 

komen.

Als een oplossing uit iemand zelf of uit het sociale netwerk komt 

lukt het toepassen ervan veel beter. De patiënt weet wat bij hem 

past of wat comfortabel voelt.

Wij denken dat dit programma veel te bieden heeft. De resulta-

ten van het onderzoek zullen naar verwachting het komende jaar 

worden  gepubliceerd.

Wij danken Denise hartelijk voor haar verhelderende informatie 

en uitgebreide medewerking aan dit artikel.

Wilt u meer informatie kijk dan op de website van de NVN 
onder activiteiten - terugblik op themadagen - Samen sterk 
januari 2020.

Thea Meijer en Els van Dijk

Denise Beck
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Ingrediënten:
• 1 ui

• 1 teen knoflook

• 2 stengels bleekselderij

• 100 g champignons

• 4 tomaten

• 2 el olie

• tabasco

• peper

• 200 g visfilet, bijvoorbeeld kabeljauw 

of schelvis

• citroensap

• bieslook

• 20 g geraspte oude kaas

Recept

Bereiding: 
•	Pel de ui en knoflook en snijd ze fijn. 

•	Snijd de bleekselderijstengels in 

smalle boogjes. 

•	Snijd de champignons in vieren. 

•	Ontvel de tomaten en snijd deze in 

blokjes. 

•	Verhit de olie in een wok of een hap-

jespan en bak de ui en bleekselderij 

zachtjes ca. drie minuten. 

•	Voeg knoflook en champignons toe en 

bak het geheel nog ca. twee minuten. 

•	Voeg de tomaat toe en breng het ge-

heel op smaak met tabasco en peper. 

•	Laat het mengsel zonder deksel ca. 15 

minuten pruttelen. 

•	Snijd intussen de vis in stukjes van 

vier cm, besprenkel ze met citroen-

sap. 

•	Leg de stukjes vis op het groente-

mengsel en laat het geheel afgedekt 

in ca. tien minuten gaar worden. 

•	Bestrooi het gerecht met bieslook en 

kaas.

Gesmoorde vis met groente en kaas 
(2 personen)

Wist 
u dat..?
• We hopen dat u gevrijwaard bent 

gebleven van het coronavirus?

• Dit nog steeds spannend blijft?

• We erg hopen dat iedereen zich aan de 

regels blijft houden?

• Wij als nierpatiënten en/of ouderen 

toch kwetsbaar zijn?

• Er over de hele wereld gezocht wordt 

naar een goed vaccin?

• We hopen dat dit de oplossing gaat 

brengen?

• De jaarlijkse bootreis niet door kan 

gaan?

• We hopen dat u wel van de mooie 

zomer heeft kunnen genieten?

• We weer ons best hebben gedaan om, 

ondanks de beperkingen, toch een 

Levenslijn voor u te maken?

• We daar nog steeds veel plezier in 

hebben?

• Er toch steeds lichtpuntjes te vinden 

zijn?

• Wij u dat van harte toewensen? 

• We hopen dat er een moment komt dat 

we elkaar weer kunnen ontmoeten?

• We u tot zover het allerbeste wensen?

15

Voedingsstoffen:
24 g eiwit, 250 mg natrium, 950 mg 

kalium per persoon

Tip: lekker met rijst of aardappelpuree

Bereidingstijd: 40 minuten

Soort gerecht: Hoofdgerecht, vis

Bron: Eten met plezier, een uitgave van 

de Nierstichting

Eet smakelijk!
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Projecten in heel Engeland en Wales 
bevorderen met succes orgaandonatie 
bij Afrikaanse en Aziatische gemeen-
schappen

Organisaties die sikhs, hindoes, moslims, 

boeddhisten, Afrikaanse en Aziatische 

christenen, andere Afrikaanse en Caribi-

sche groepen, Swahili en multigeloofs-

groepen vertegenwoordigen, behoorden 

tot de succesvolle bieders uit een veld van 

40 aanvragen.

De organisaties lanceerden hun projecten 

in 2018/2019 en bereikten mensen in Lon-

den, de Midlands en het noordwesten van 

Engeland, maar ook Cardiff, Bristol, Leeds 

en Newcastle.

De projecten varieerden en omvatten be-

wustmakingsevenementen en workshops, 

outreach-activiteiten op gemeenschaps- 

en geloofsbijeenkomsten, informatiefol-

ders, video’s en films en online- en sociale 

mediacampagnes.

Een aantal van de reacties uit de verschil-

lende hoeken waren:

- Een geweldige kans om orgaandonatie 

onder de aandacht te brengen

- De houding ten opzichte van orgaan-

donaties aan de kaak stellen door 

bij de verschillende groeperingen 

presentaties te geven op locatie en 

via sociale media.

- De barrière van wantrouwen ten 

opzichte van de medische wereld 

en misvattingen over het religieus 

geloof met betrekking tot orgaando-

natie te doorbreken door middel van 

presentaties en discussies.

- We hadden zo’n 15000 deelnemers bij 

15 activiteiten en dat leverde bijna 

300 geregistreerde donoren op.

- We hebben uit dit project strate-

gieën kunnen ontwikkelen om meer 

toekomstige constructieve discussies 

en debatten mogelijk te maken om zo 

meer levens te redden.

Millie Banerjee, voorzitter van de NHSBT 

zegt hierover: “Het doel van het pro-

gramma is orgaandonatie bespreekbaar 

te maken en dat kan niet enkel in cijfers 

uitgedrukt worden. 

Het is duidelijk dat deze vernieuwende 

projecten veel mensen bereikt hebben 

en betrokken maakten bij alle gemeen-

schappen. Wij hopen dat een positieve 

boodschap over orgaandonatie, van een 

vertrouwd persoon, een aantal mensen 

binnen de groeperingen zullen doen be-

sluiten om zich als donor te registreren en 

dat met hun familie te delen.”

Deze initiatieven krijgen de komende tijd 

een vervolg.

Vanaf 20 mei van dit jaar is in Engeland de 

nieuwe donorwet van kracht. Deze is ver-

gelijkbaar met onze Nederlandse wet. Je 

bent automatisch donor tenzij je duidelijk 

laat weten dat je dat niet wilt. Bespreek 

je keuze vooral met je familie en vrienden.

Bron: NHS Blood and Transplant; 

News 29 juni 2020

Els van Dijk en Thea Meijer

Organisaties die een breed scala aan ge-

loofsovertuigingen en gemeenschappen 

in Engeland en Wales vertegenwoordigen 

hebben deelgenomen aan een campagne 

om in de dringende behoefte aan Afri-

kaanse, Aziatische en etnische orgaando-

noren te voorzien.

Er werden meer dan 200 evenementen ge-

organiseerd om de bekendheid te vergro-

ten van 25 projecten die allemaal bedoeld 

waren om mensen met deze achtergron-

den  aan te moedigen levensreddende or-

gaandonoren te worden. 

De projecten werden gefinancierd uit een 

pot voor gemeenschapsgelden. Zij maak-

ten deel uit van een overheidscampagne 

onder leiding van de NHSBT (Nationale 

Gezondheidsdienst Bloed en Transplan-

tatie) met steun van de NBTA (Nationale 

Transplantatie Alliantie) om mythen en 

barrières te doorbreken en de steun voor 

orgaandonatie onder Afrikaanse, Azia-

tische en etnische minderheidsgemeen-

schappen te vergroten.

Minister van Volkgezondheid Lord Bethel 

zei: “Orgaantransplantaties zijn één van 

de grote succesverhalen van de moderne 

geneeskunde en redden miljoenen levens 

over de hele wereld. Maar wat er met je 

lichaam gebeurt als je sterft, is heel per-

soonlijk en iets waar je moeilijk over kunt 

praten. Bewustzijn opbouwen is van cru-

ciaal belang, en projecten als deze doen 

uitstekend werk met lokale gemeenschap-

pen en etnische groepen van Aziaten, 

Afrikanen en minderheden. Dit is vooral 

van vitaal belang omdat deze mensen va-

ker een transplantatie nodig hebben maar 

deze, tragisch gezien, minder krijgen 

vanwege een tekort aan donoren uit deze 

groepen om de juiste match te maken. Om 

meer levens te redden moeten we ervoor 

zorgen dat deze gesprekken plaatsvin-

den.”
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Wachten op een trans-
plantatie in coronatijd 
Het verhaal van Wim en Nees

Zo’n 20 jaar geleden heb ik Wim van 
Loenen ontmoet in de Camargue tijdens 
een vakantie.
Hij was daar samen met Nees Schotman, 
zijn partner, en haar twee kinderen, 
waarvan de dochter een vriendin was 
van mijn dochter. Wij waren daar met 
de caravan en zij met een tent. 

In december 2019 ziet Nees op de afdeling 

Nefrologie van het Erasmus MC op de lees-

tafel Levenslijn liggen en leest daarin dat 

mijn vrouw is overleden. Na een telefoon-

tje met mijn dochter, vertelt mijn dochter 

aan mij dat Nees mogelijk een nier gaat 

geven aan Wim.

Voor mij was dat de aanleiding om weer 

eens contact te zoeken, alhoewel ik haar 

al diverse malen afgelopen jaren gespro-

ken heb, was het voor mij een verrassing.

Telefonisch contact gezocht en gevraagd 

of Wim mee wilde werken aan een verhaal 

over de voorbereidingen, in deze corona-

tijd, voor deze mogelijke transplantatie. 

Wim wilde dat wel, en in juni maakten wij 

een eerste afspraak bij hun thuis in Dor-

drecht. 

Uiteraard werden er herinneringen opge-

haald alvorens wij een stappenplan gin-

gen maken.

Wim is geboren in Delft, 59 jaar geleden, 

als zoon van een juweliersechtpaar. De 

eerste 15 jaar van zijn leven waren er geen 

medische klachten, dat veranderde in zijn 

15e levensjaar. Wim kreeg ernstige klach-

ten van vermoeidheid, hij zat in zijn pu-

bertijd en dan is dat niet normaal. Juist in 

deze periode moet het lichaam vol energie 

zitten. De artsen hadden geen verklaring 

en de klachten namen toe.

Wim werd daarom opgenomen in het zie-

kenhuis voor indringende onderzoeken, 

hij had veel te veel eiwitten, er werden 

diverse medicijnen uitgeprobeerd en hij 

moest volledig zoutloos. 

Uit de onderzoeken bleek dat zijn nie-

ren niet naar behoren werkten, zelf had 

hij daar niets van gemerkt. Er werd ge-

dacht aan 'membraneuze glomerulopathie' 

omdat zijn nierfilters beschadigd waren, 

waardoor eiwitverlies in de urine op-

treedt. 

Na een maand werd hij naar huis gestuurd, 

conclusie: Het was nog niet met zekerheid 

vast te stellen wat hij eigenlijk mankeer-

de. Zo’n vijf jaar bleef hij onder controle 

en Wim ging er steeds beter mee om. Wim 

besloot het daarbij maar te laten en ging 

niet meer naar de specialist toen hij op 

zijn 19e ging studeren.

Omdat hij in de voetsporen van zijn ou-

ders het juweliersvak in zou willen, ging 

hij studeren voor goudsmid aan de MTS in 

Schoonhoven. Wim heeft zijn goudsmid- 

en juweliersdiploma gehaald en daarna 

een aantal jaren bij zijn ouders in de zaak 

gewerkt.

Wim heeft altijd veel bijgewerkt om wat 

centjes te verdienen. In de tuinbouw in 

het Westland, klussen in de bloemen, 

groenten en fruit, in de zaak van zijn ou-

ders. Tijdens zijn studie, die in deeltijd 

was, werkte hij ook in de dak- en thuis-

lozenzorg.

Sport en hobby’s
Tussendoor was er ook nog wat tijd voor 

(denk)sporten zoals schaken, volleybal, 

voetbal en hij pakte veel de fiets, want 

fietsen deed hij graag. Na het gesprek laat 

hij mij enthousiast hun nieuwe sportieve 

e-bikes zien. Samen met Nees is Wim een 

verwoed verzamelaar van buitenlandse 

munten en probeert hij reeksen compleet 

te maken. Euromunten spaart hij niet - 

die geeft hij alleen maar uit. Dus mocht 

u thuis nog munten hebben liggen, dan 

maakt u hen er erg blij mee. U kunt een e-

mail sturen aan redactie@npvr.nl met uw 

gegevens en dan sturen wij het door en 

nemen zij contact met u op. 

Carrièreswitch
Omdat Wim’s hart elders lag, besloot hij 

op zijn 27e om niet in het vak van zijn 

ouders zijn brood te verdienen, en koos 

hij bewust voor de gezondheidszorg - met 

name de geestelijke gezondheidszorg. Hij 

ging werken in Rotterdam bij Havenzicht, 

een veilige opvang voor verslaafden en 

dak- en thuislozen. Wim heeft zijn HBO-

verpleegkunde gehaald en daarbij aanvul-

lende specialistische cursussen gevolgd. 

Wim heeft op diverse plekken in Neder-

land gewoond en gewerkt, zelfs in Gronin-

gen - de huizen daar zijn nog betaalbaar, 

en hij heeft daar in een kast van een huis 

gewoond.

Uiteindelijk werd Dordrecht 20 jaar ge-

leden zijn definitieve plek, vanwege zijn 

relatie met Nees.

Klachten
De vermoeidheidsklachten werden erger, 

en dat baarde hem toch wel zorgen. Ruim 

20 jaar had hij er geen aandacht meer aan 

geschonken, het werd tijd om weer eens 

met een huisarts te gaan praten.

In 1996 werd Wim doorverwezen naar de 

afdeling nefrologie en kwam bij dokter 

Gijs de Jong. Deze constateerde dat zijn 

nieren chronisch ontstoken waren, maar 

over de nierfunctie was hij wel tevreden, 

die was zo’n 80 %. Over de eerdere moge-

lijke vaststelling van 'membraneuze glo-

merulopathie' ontstond twijfel. Wim kreeg 

een zoutarm dieet en medicatie, onder 

andere antibiotica en een prednisonkuur. 

Deze kuur moest hij een jaar volgen, naar 

zijn zeggen behoorlijk pittig en door het 

gebruik van de medicijnen ging het met 

hem steeds slechter. 

Er was dan ook niet of nauwelijks resul-

taat. 
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Elk kwartaal onderging hij onderzoek en 

een gesprek bij de nefroloog, dr. de Jong, 

die Wim een positief-kritische pillenslik-

ker noemde, want Wim was niet zo van de 

pillen. 

Werken ging nog prima, met onder andere 

bloeddrukverlagers.

De laatste jaren zakte zijn nierfunctie 

naar 17 % en kreeg hij meerdere klachten, 

en ruim een jaar geleden is hij in de ziek-

tewet beland. Dat is wat hij eigenlijk niet 

wil, maar het ging niet anders.

Zijn grote wens is en blijft zijn werk weer 

oppakken, maar dan zou hij het liefst een 

niertransplantatie ondergaan in plaats 

van te moeten dialyseren. 

Transplanteren 

Met dokter Van der Net (de opvolger van 

dokter De Jong) worden de gesprekken ge-

start over een mogelijke transplantatie in 

augustus 2019 gestart. Diverse onderzoe-

ken laat hij uitvoeren in het Albert Sch-

weitzer ziekenhuis - zelf gaat Wim op zoek 

naar een geschikte donor. 

In december wordt Wim doorverwezen 

naar het Erasmus MC, waar de eerste ge-

sprekken hebben plaatsgevonden, de in-

take.

Nees en een aantal familieleden boden 

spontaan aan een nier te willen dono-

ren. Helaas komen de familieleden niet in 

aanmerking omdat zij erfelijk belast zijn 

met een nierziekte, en de artsen willen de 

gezondheid van donor en ontvanger geen 

enkel risico laten lopen.

Na het terugtrekken van een mogelijke 

andere donor blijft Nees, Wim’s partner, 

over. Aangezien zij niet dezelfde bloed-

groep hebben, A-positief en AB, zal het 

een ‘transplantatie door de bloedgroepen 

heen’ worden. 

Wim heeft van de arts gehoord dat ook 

nog de mogelijkheden worden onderzocht 

om deel te nemen aan een cross-over-

traject. 

Gelukkig zijn voor het uitbreken van co-

rona een aantal onderzoeken en testen 

• Verzamelen van gegevens
 De coördinator nierdonatie bij leven of de nierspecialist stelt allerlei 

vragen over de medische voorgeschiedenis (anamnese), medicijngebruik 

en mogelijke lichamelijke en psychische klachten. In sommige ziekenhui-

zen gebeurt dit op basis van een vragenlijst die men van tevoren heeft 

ingevuld en opgestuurd. Als men aan een bekende doneert wordt de 

bloedgroep bepaald om vast te stellen of de nier past bij de ontvanger. 

Soms neemt het ziekenhuis ook al bloed af voor de kruisproef. 

• Gesprekken met de maatschappelijk werker en de psycholoog
 Na de intake volgt er vaak een gesprek met een (medisch) maatschap-

pelijk werker. Die legt uit welke gevolgen donatie heeft voor uzelf en uw 

omgeving, en beoordeelt of u mentaal sterk genoeg bent om dit traject te 

doorlopen.

• Lichamelijk onderzoek
 Hieronder vallen onder andere het meten van de bloeddruk, de lengte en 

het gewicht en het luisteren naar hart en longen.

 De urine wordt onderzocht op nierfunctie, eiwit en verschijnselen van een 

mogelijke ontsteking.

 Er vindt bloedonderzoek plaats op onder andere nierfunctie, leverfunctie 

en bloedstolling, alsmede onderzoek van het bloed op aanwezigheid van 

virussen zoals hepatitis of aidsvirus.

 Ook wordt er een hartfilmpje (ECG) en een foto van hart en longen ge-

maakt om te beoordelen of er afwijkingen zijn.

 Als laatste onderzoek vindt er een MRI- of CT-scan van de nieren plaats, 

waarbij er afbeeldingen van de nieren, de (slag)aders van de nieren en het 

afvoersysteem naar de blaas gemaakt worden.

De intake voor de donor

gedaan bij Wim en Nees. Nees heeft als 

laatste in juni nog een CT-scan gehad. 

Alle testen tot nu toe zijn positief.  

Door de coronadreiging is een en ander 

vertraagd en loopt de spanning op.

Wellicht moeten er onderzoeken herhaald 

worden als er een langere wachttijd is, 

het zijn allemaal onzekerheden voor Wim 

en Nees. 

Nees is werkzaam als woonbegeleidster in 

een beschermde woonvorm voor psychia-

trische ziekte- en verslavingsproblemen 

gedurende vier dagen per week, met wis-

selende roosters.

Gelukkig heeft haar werkgever begrip voor 

de situatie en kunnen de werktijden aan-

gepast worden bij bezoek aan het zieken-

huis etc. 

Daarnaast is zij mantelzorger voor Wim 

en huisvrouw/moeder, dus zo’n drie ba-

nen waarover zij haar tijd moet verdelen. 
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Nierpatiënten zijn extra vatbaar voor 
ernstige complicaties als ze het corona-
virus hebben. 
Ook is de sterfte onder deze patiënten 
hoog. Dat blijkt uit een onderzoek van 
Nederlandse ziekenhuizen dat gedeel-
telijk door de Nierstichting wordt gefi-
nancierd.

Uit het onderzoek blijkt dat de sterfte 

onder dialyse- en transplantatiepatiënten 

met 25 procent een stuk hoger is dan bij 

andere patiënten met extra risico's, zoals 

patiënten met hartfalen of longziekten. 

De onderzoekers weten nog niet waardoor 

dat komt. "Nierpatiënten hebben niet een 

grotere kans om besmet te raken, maar de 

kans om te overlijden of op de intensive 

care te komen, is wel een stuk groter", zei 

onderzoeksleider Ron Gansevoort van het 

UMC Groningen in het NOS Radio 1 Jour-

naal.

Het onderzoek begon in maart aan het be-

gin van de coronacrisis. De universitaire 

ziekenhuizen in Groningen, Nijmegen en 

Nierpatiënten met corona
lopen meer risico op complicaties

Amsterdam besloten data te verzamelen 

uit heel Europa. Ze willen meer weten 

over de kansen en risico's voor nierpati-

enten met het coronavirus. Ook willen ze 

achterhalen hoe deze patiënten het best 

behandeld kunnen worden om de kwaliteit 

van leven te verbeteren.

'Feiten in plaats van vooroordelen'
Gansevoort zegt dat in het begin van de 

coronacrisis vooral dialysepatiënten niet 

op de intensive care werden opgenomen. 

"Het leek erop dat artsen dachten dat ze 

dat niet zouden overleven", zegt hij. "Maar 

het is belangrijk om dit soort afwegingen 

te maken op basis van feiten in plaats van 

vooroordelen."

Bij nierpatiënten maakt het niet uit of ze 

man of vrouw zijn en ook niet of ze ook 

suikerziekte, hoge bloeddruk of hart- en 

vaatziekten hebben. Die factoren moe-

ten volgens de onderzoekers daarom niet 

meegenomen worden bij het besluit om 

iemand wel of niet op een IC op te laten 

nemen.

De eerste onderzoeksresultaten zullen 

binnenkort gepubliceerd worden. Inmid-

dels werken 200 artsen uit vele Europese 

landen mee en hebben de onderzoekers 

vanuit zo'n 120 verschillende zieken-

huizen in 28 landen gegevens gekregen. 

"Maar we hebben nog meer gegevens no-

dig, want dan kunnen we nog betere uit-

spraken doen", zegt Gansevoort.

Bron: NOS Nieuws, Binnenland.

Nees is optimaal gemotiveerd om dit hele 

traject uiteindelijk met een positief resul-

taat af te sluiten.

Waarschijnlijk moet Wim voor de trans-

plantatie een antistoffen-kuur krijgen en 

is er spanning over de verminderde weer-

stand, waardoor het krijgen van corona op 

de loer ligt en men extra voorzichtig moet 

zijn. 

Wim krijgt via de diëtiste een uitgebalan-

ceerd dieet waar hij zich strikt aan moet 

houden.

Onderzoeken bij de cardioloog en de long-

arts, de fietsproef en uitgebreid bloedon-

derzoek zijn allemaal achter de rug. 

Het wachten is op een definitieve datum 

waarop getransplanteerd kan worden, 

maar welke methode gevolgd gaat wor-

den, cross-over of door de bloedgroepen 

heen, is nog niet bekend. 

Het interview heeft plaats gevonden be-

gin juli, en een paar weken na het gesprek 

krijg ik nog een mailtje: Wim is helemaal 

goedgekeurd. Het enige wat bij Nees nu 

nog speelt is onderzoek naar een aange-

troffen niersteentje.

Wordt vervolgd, verdere publicatie zal 

plaatsvinden in het decembernummer van 

Levenslijn. 

Marcel Melkert 
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den precies gericht op de plaats waar de 

steen zit. Daardoor valt de steen uiteen in 

kleine stukjes. De behandeling duurt 30 

tot 60 minuten.

Het gruis plast u gewoon uit. Het kan wel 

een aantal dagen of weken duren voor het 

zover is. Het uitplassen kan wat pijnlijk 

zijn. Ook zit er misschien bloed bij de 

urine.

Kijkoperatie
Een ureteronoscopie is een kijkoperatie. 

De uroloog kijkt via de plasbuis in de uri-

neleider en/of nier. Hiervoor gebruikt de 

uroloog een endoscoop, een dunne, buig-

zame buis. Met een haakje of vangnetje 

probeert de uroloog de steen te pakken 

en naar buiten te trekken via de buis. Als 

de steen erg groot is, moet de steen eerst 

met een boortje of met laser gebroken 

worden.

Vaak plaatst de uroloog aan het einde van 

de operatie een uretherkatheter in de nier. 

Dit is een slangetje dat via de plasbuis 

naar buiten komt. Zo komt de urineleider 

even tot rust en heeft men minder kans op 

koliekaanvallen kort na de operatie. Na de 

ingreep blijft de patiënt een nacht in het 

ziekenhuis.

Voor sommige stenen zijn de niersteen-

vergruizer en de ureteronoscopie minder 

geschikt. Bijvoorbeeld voor grotere ste-

nen, heel harde of juist heel zachte. Voor 

deze stenen is een andere methode van 

verwijderen nodig.

Voorkomen is beter dan genezen
- Drink voldoende
 Het belangrijkste advies is om vol-

doende te drinken. Onder voldoende 

drinken verstaan we tussen de 1,5 en 

2 liter per dag. Drink vooral tijdens 

het eten en vlak voor dat je naar bed 

gaat omdat direct na een maaltijd 

en ‘s nachts de urine het meest 

geconcentreerd is. Hierdoor kunnen 

er gemakkelijk grote kristallen/nier-

stenen ontstaan. Drink bij voorkeur 

water of sap van citrusvruchten (ci-

troen, sinaasappel), en vermijd grote 

hoeveelheden sterke thee, ijsthee en 

zoete dranken.

Nierstenen
In Levenslijn hebben wij het vaak over 
onze nieren en nierklachten. Het onder-
werp nierstenen komt zelden aan bod.

In de urine zitten afvalstoffen die met het 

plassen worden afgevoerd. Als afvalstof-

fen niet helemaal oplossen in de urine, 

dan kunnen er in het nierbekken kristal-

len of steentjes ontstaan. Dit noemt men 

nierstenen. 

De vorming van nierstenen kan worden 

versterkt door te weinig te drinken, de 

urine wordt hierdoor geconcentreerder, 

waardoor de zouten eerder kristallen vor-

men. Ook het gebruik van voedsel met veel 

zouten geeft meer uitscheiding van zout 

in de urine. Een veranderde zuurgraad van 

de urine (waardoor kristallen minder goed 

oplossen), urineweginfecties (bepaalde 

bacteriën produceren stofjes die steen-

vorming stimuleren) en bepaalde medicij-

nen kunnen ook nierstenen vormen. Soms 

kunnen (aangeboren) ziekten de kans op 

nierstenen vergroten.

Een niersteen geeft pijnklachten wanneer 

deze vast komt te zitten in de urineleider. 

Dit kan een zeurende pijn zijn, doordat de 

urine niet meer afgevoerd wordt en een 

hogere druk in de nier ontstaat. Ook kan 

het een krampende pijn geven, doordat er 

verkrampingen van de urineleider optre-

den om de steen kwijt te raken.

Tijdens dergelijk krampende pijnen is er 

vaak een grote behoefte om te bewegen. 

Er kunnen klachten optreden van misse-

lijkheid en braken. 

Het kan zijn dat de nierstenen vanzelf 

verdwijnen bij het plassen, maar als de 

verwachting is dat de nierstenen niet 

uitgeplast kunnen worden, dan worden 

er medicijnen gegeven door de (huis)arts 

die de pijn verminderen en de urinewegen 

ontspannen. 

Als dat niet lukt kunnen de nierstenen 

worden vergruisd of zelf operatief worden 

verwijderd. 

Vergruizen
Vergruizen gebeurt met een speciale nier-

steenvergruizer. De arts houdt dit appa-

raat tegen uw huid. De vergruizer zendt 

zeer krachtige schokgolven uit. Die wor-

- Eet minder vlees
 Belangrijk is om het eten van dierlijk 

eiwit te matigen. Dierlijk eiwit zit in 

vlees, vleeswaren en in zuivelproduc-

ten. Dus in kaas, boter, yoghurt, kar-

nemelk, melk, vla en dergelijke. Voor 

wat betreft de zuivelproducten is het 

advies om niet te veel, maar ook niet 

te weinig te eten. Eet hooguit drie 

maal per week vlees bij de maaltijd. 

 Neem niet meer dan in totaal 100 

gram eiwit per dag.

- Eet citrusvruchten
 Citrusvruchten zoals sinaasappe-

len, grapefruit en citroenen zouden 

preventief werken tegen nierstenen. 

Maar eet geen sterfruit (dit is een 

lange doorschijnende gele vrucht), 

omdat deze vrucht veel oxaalzuur 

bevat. Ook vruchten als bosbessen, 

mandarijnen, aardbeien, frambo-

zen, bramen en rode bessen kunnen 

problemen veroorzaken. Voorkom 

dat je een enorm grote hoeveelheid 

vitamine C inneemt. Te veel vitamine 

C zou de kans op nierstenen namelijk 

vergroten. Twee stuks fruit en twee-

honderd gram groente per dag, levert 

je voldoende vitamine C. Een vita-

mine C tablet is dan niet meer nodig.

- Matig met zout
 Zout kan de uitscheiding van calcium 

in de urine stimuleren. Wees daarom 

matig met het toevoegen van zout 

aan je eten. Maar ook zoute voedings-

middelen zoals soep in blik, chips, 

kant-en-klaar maaltijden en allerlei 

pakjes en zakjes voor het maken van 

soepen en sauzen zitten vaak boor-

devol zout. Let hier dus ook op. Ook 

kaas bevat veel zout.

Uiteraard kunnen voor individuele dia-

lyse- en nierpatiënten andere afspraken 

van toepassing zijn die tezamen met arts 

of diëtiste gemaakt zijn. Patiënten met 

een vochtbeperking moeten zich sowieso 

houden aan de afgesproken hoeveelheid 

vocht. 

Gebruikte bronnen o.a.: 

Huisarts.nl en Een zieke nier, en nu
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Collecteren Nierstichting
Extra maatregelen voor veilig collecteren

Collecte vindt plaats 13-19 september 2020 

Persoonlijk contact aan de deur is de grootste succes-

factor van de collecteweek. Maar de veiligheid van de 

collectant én die van de gever staan hierbij voorop.  

De nierstichting hoopt dat u zich dankzij deze maat-

regelen comfortabel voelt om in september langs de 

deuren te gaan of om te doneren.

Collectanten zijn zeer welkom! Daarom ook deze aange-

scherpte richtlijnen.

• We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM; col-

lecteer alleen, was regelmatig uw handen, houd 1,5 

meter afstand en blijf thuis bij verkoudheidsklachten.

• U kunt veilig collecteren met de collectebus, met 

contant geld en met de QR-code. Wij nemen hierbij 

extra veiligheidsmaatregelen. Deze manier is het 

meest persoonlijk, vertrouwd en zorgt voor de hoog-

ste opbrengst.

• Wilt u liever geen contant geld ontvangen? Dan kunt 

u vragen om een digitale gift via de bekende collec-

tebus met QR-code.

U bent hard nodig
Dankzij de betrokkenheid van haar collectanten haalt 

de Nierstichting jaarlijks in de collecteweek ruim 3 

miljoen euro op. Dit geld is hard nodig om het le-

ven van nierpatiënten te verbeteren en onderzoek te 

financieren. Het redt dagelijks mensenlevens. En in 

deze moeilijke tijd zijn nierpatiënten extra kwetsbaar. 

Ze kunnen heel ziek worden van het COVID-19 virus. 

Ook komt de donornier in gevaar. Wij doen er alles aan 

om nierpatiënten, mensen die getransplanteerd zijn én 

hun naasten te ondersteunen. 

Heeft u vragen?
Wij kunnen ons voorstellen dat u wellicht vragen heeft. 

Wij helpen u graag. U kunt ons telefonisch bereiken via 

035 697 8050 of per e-mail via collecte@nierstichting.nl

Lees meer over veilig collecteren op:
https://nierstichting.nl/help-mee/collecteren/manieren-

om-veilig-te-collecteren/
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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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Dat kan! 

Neem contact met ons op via redactie@npvr.nl

Formaten en prijzen:  

- Voor een hele pagina op A4 formaat, staand: 1100 euro; 

- Voor een halve pagina op A5 formaat, liggend: 550 euro;  

- Voor een kwart pagina op A6 formaat, staand: 275 euro. 

De advertentietarieven gelden voor het plaatsen van vier advertenties van hetzelfde 

formaat in Levenslijn gedurende een jaar.

Voor wat betreft het plaatsen van advertenties zijn we heel erg flexibel, zo kunt u bij-

voorbeeld in elke versie van ons blad in principe een andere advertentie aanbieden ter 

plaatsing, mits deze wel hetzelfde formaat heeft als de vorige geplaatste advertentie. 

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’

Uw advertentie in ons blad?

Adverteren

  helpt
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Nierpatiënten en 
covid-19: actuele 
gegevens uit Europa

Uitgeperst

Door Merel Dercksen

Voorafgaand aan de ERA-EDTA, het 
grootste Europese nefrologiecongres 
dat morgen van start gaat, vond een 
digitale persconferentie plaats. Met als 
enige thema: covid-19. De organisatie 
en de deelnemers voelen de effecten 
hiervan: het hele congres vindt virtu-
eel plaats, in plaats van in Milaan. Maar 
de grootste gevolgen waren er al veel 
eerder: ziekenhuizen die volledig in be-
slag genomen werden door de zorg voor 
covid-19 patiënten, de onzekerheid, de 
vele doden. Nierpatiënten vormen een 
kwetsbare groep, daarom vandaag een 
update over wat er inmiddels bekend is 
over nierpatiënten en covid-19.

2626

Dr. María José Soler Romeo (Barcelona) 

vertelt over het begin van de uitbraak 

in Spanje, een van de zwaarst getroffen 

landen. De twee eerste patiënten waren 

toeristen, beiden op een van de eilan-

den. Toen leek er nog niet zo veel aan de 

hand: de patiënten waren snel geïsoleerd 

en de uitbraak leek in de kiem gesmoord. 

Totdat half februari de eerste dode viel: 

pas na overlijden bleek dat deze patiënt 

geen gewone longontsteking had, maar 

covid-19. Daarna ging het snel. Soler: 'wij 

nefrologen moesten onze patiënten zo 

veel mogelijk naar huis sturen en ingrepen 

uitstellen. Een deel van ons werd aan het 

werk gezet op de afdeling infectieziekten 

en moest ineens covid-19 dokter worden. 

Eind maart lagen er ruim 800 patiënten 

met covid-19 in ons ziekenhuis, op een to-

tale capaciteit van 1.000 bedden. Het was 

een nachtmerrie. Patiënten herkennen je 

niet, je weet niet of je het zelf gaat krij-

gen, familie mag niet op bezoek komen. 

Iedereen was bang.'

Risico op overdracht is hoog onder dia-
lysepatiënten
Patiënten naar huis sturen en ingrepen 

uitstellen kan tot op zekere hoogte, maar 

dialyse gaat door. En hoewel er in Neder-

land aanpassingen gedaan zijn in 

het vervoer van deze patiënten, 

is dat niet overal mogelijk. In 

Spanje bijvoorbeeld, reizen pa-

tiënten nog samen en is er ook 

niet altijd genoeg ruimte in 

dialysecentra. Dat maakt het 

risico op overdracht van het 

virus groter. Daarnaast heb-

ben ze in Spanje vrij veel nier-

patiënten gezien die wel be-

smet bleken te zijn, maar geen 

symptomen hadden.

Dr. Mario Gennaro Cozzolino uit 

Milaan vertelt dat de 'grijze groep' 

voor de meeste hoofdbrekens zorgt. 

Patiënten die besmet zijn, worden geïso-

leerd behandeld. Dan zijn er nierpatiënten 

die zeker niet besmet zijn. Maar de groep 

die per ongeluk in aanraking is geweest 

met iemand met het virus, of mensen die 

atypische klachten hebben, hoe ga je 

daar mee om? Zeker in het begin waren er 

niet voldoende middelen beschikbaar om 

iedereen te testen. Inmiddels is dat an-

ders, maar het is nog steeds niet mogelijk 

om alle patiënten iedere dialysesessie te 

testen. Cozzolino: 'we overwegen nu om 

patiënten die drie keer achter elkaar ne-

gatief testen, weer met anderen op een 

zaal te behandelen. En dan moeten ze na 

enige tijd opnieuw getest worden.' Soler 

is ervan overtuigd dat thuisdialyse de 

toekomst heeft, omdat het het risico op 

infecties verkleint. Of covid-19 het aantal 

thuisdialysepatiënten ook echt zal verho-

gen, zal moeten blijken. In de Verenigde 

Staten wordt het al wel meer uitgevoerd. 

Maar: 'het is niet voor iedereen geschikt'.

Soler: 'Mogen dialysepatiënten bij jullie 

nog eten tijdens de behandeling?' Cozzo-

lino: 'Nee, niet meer eten en drinken. Het 

mondkapje moet de hele behandeling op 

blijven.' Soler 'Dat doen wij ook zo.'

Hoge sterftecijfers
Wat is nu het risico voor nierpatiënten? 

In Barcelona zijn tot nu toe eenentwintig 

van de vierhonderd hemodialysepatiënten 

besmet geraakt. Dat is niet zo veel, als je 

bedenkt dat het ziekenhuis een grote co-

vid-19 brandhaard was. Misschien speelt 

daar ook wel mee wat dr. Luuk Hilbrands 

(Nijmegen) over transplantatiepatiënten 

stelt: 'ze zijn zich bewust van hun kwets-

bare conditie, en zijn eraan gewend zich-

zelf tegen infecties te beschermen'. Nier-

patiënten zouden daardoor mogelijk een 

kleiner risico lopen op besmetting. Maar 

het sterftepercentage ligt schrikbarend 

hoog: ongeveer een op de vier besmette 

hemodialysepatiënten overlijdt. Onder 

patiënten die buikspoeling doen ligt dat 

percentage lager. Soler denkt dat dat on-

der andere komt doordat deze patiënten 

gemiddeld jonger en gezonder zijn.

De ERACODA studie, onder patiënten met 

een vorm van nierfunctie vervangende 

therapie, laat vergelijkbare sterftecijfers 

zien als de Spaanse onderzoeken, vertelt 

Hilbrands. Bij transplantatiepatiënten 

blijkt hoge leeftijd de belangrijkste ri-

sicofactor te zijn voor overlijden als ge-

volg van covid-19. Veel belangrijker dan 
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Kunnen ouderen met minder medicatie toe?Door Shanty Sterke  

Ouderen die een nieuwe nier krijgen hebben veel minder vaak een afstoting dan jonge mensen. Als ze de eerste drie maanden na de transplantatie geen af-stoting hebben gehad, dan is de kans ook klein dat dat nog gaat gebeuren. Dat ouderen minder vaak een afsto-ting hebben komt waarschijnlijk vooral doordat hun immuunsysteem minder goed werkt. Ouderen krijgen echter doorgaans wel dezelfde hoeveelheid medicatie als jongere mensen. Terwijl dat misschien helemaal niet nodig is, want tegelijkertijd hebben ze meer last van de bijwerkingen van de medicijnen. Het lijkt er op dat bij ouderen als ge-volg van de medicijnen de nierfunctie verslechtert en dat ze meer last hebben van infecties en tumoren.

Silke de Boer is bijna klaar met haar op-leiding tot internist-nefroloog in het UMC Groningen. Op 1 oktober vorig jaar is ze begonnen met een promotietraject naar niertransplantaties bij ouderen. In haar onderzoek kijkt ze onder andere naar wat de beste combinatie en dosering af-weeronderdrukkende medicijnen is voor 65-plussers na een niertransplantatie.

'We vragen in principe alle mensen die 65 jaar of ouder zijn ten tijde van transplan-tatie of ze mee willen doen met de stu-die. Als ze dat willen, dan krijgen ze of de standaard behandeling of ze krijgen een aangepast behandelschema', legt De Boer uit. Dat bestaat uit een lagere dosering tacrolimus dan normaal in combinatie met een andere afweeronderdrukker, everoli-mus. Tijdens elk polibezoek wordt bloed geprikt en nauwkeurig onderzocht of de dosering van de medicijnen nog goed is. 'Zo nodig passen we de dosering aan'.

De Boer verwacht dat de nier beter zal functioneren met de aangepaste dose-ring, dat er minder complicaties zijn en 

dat kwaliteit van leven beter wordt. Maar waar baseert ze dat op? Een aantal jaar geleden deden aan een vergelijkbaar on-derzoek patiënten van alle leeftijden mee. Niet alleen ouderen. Ook daar kreeg de ene helft van de patiënten de stan-daard behandeling en de andere helft een aangepaste behandeling. Beide groepen hadden aan het eind van de studie een on-geveer gelijke nierfunctie, aldus De Boer. 'Maar zag je wel dat in de groep met de aangepaste behandeling minder infecties waren en we denken dat wat geldt voor de algemene populatie, wat sterker geldt voor oudere mensen'.

Patiënten die meedoen aan dit onderzoek, worden twee jaar lang gevolgd. Het is de bedoeling dat er totaal 374 patiënten meedoen. 'We verwachten dat we ongeveer vier jaar nodig hebben voor we dit aantal patiënten behaald hebben.' In het UMCG doen er nu twintig patiënten mee. Het UMC Utrecht heeft ook de eerste patiënt geïncludeerd. Uiteindelijk gaan alle Ne-derlandse transplantatiecentra meedoen met uitzondering van Maastricht. Ook het transplantatiecentrum in het Universitair Ziekenhuis in Leuven doet aan de studie mee. De andere centra waren zover dat ze met de studie konden gaan starten. Door het coronavirus hebben de transplanta-ties bij patiënten die ouder zijn dan 65 een tijd stil gelegen. 'We zijn afgelopen vrijdag 15 mei weer begonnen met trans-plantaties bij 65-plussers en we hebben ook meteen weer een patiënt in de stu-die kunnen includeren'. De Boer verwacht dat de andere centra op korte termijn ook kunnen gaan includeren.

'Als er mensen zijn die vragen hebben of die iets meer over willen weten over deze studie dan mogen ze altijd contact met ons opnemen of het met hun eigen nefro-loog bespreken'.

Bron: Niernieuws 22 mei 2020 
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bijvoorbeeld of de patiënt een man of 

een vrouw is, wat in de eerste studies 

onder de algemene bevolking met co-

vid-19, wel leek uit te maken. Ongeveer 

10% van de transplantatiepatiënten 

die besmet raakt, heeft een vorm van 

dialyse nodig. Hilbrands: 'het is nog te 

vroeg om te zeggen of dat tijdelijk of 

blijvend is'.

Veel patiënten met covid-19 hebben 
een vorm van nierschade
Dat brengt de laatste spreker, dr. Elion 

Hoxha uit Hamburg, op het omgekeer-

de punt: nierschade als gevolg van 

covid-19. Op dit moment kan nog niet 

gezegd worden of deze pandemie een 

spoor van nieuwe nierpatiënten ach-

terlaat. Wel blijkt uit de Duitse regis-

tratie dat de nieren vaak, en ook al 

in een vroeg stadium van de ziekte, 

aangetast raken. Vooral onder pati-

enten die zo ziek worden dat ze be-

ademing nodig hebben, komt acuut 

nierfalen heel vaak voor. Maar ook 

als patiënten nog maar net worden 

opgenomen in het ziekenhuis, is 

er vaak al sprake van tekenen van 

nierschade zoals eiwit of bloed in 

de urine. In Hamburg zijn van een 

paar patiënten stukjes nierweefsel 

microscopisch onderzocht en daar-

uit blijkt dat de nieren op verschil-

lende plekken aangetast raken.

Steeds betere inschattingen
De komende maanden staan over-

al in het teken van verder onder-

zoeken en inventariseren. Hoe 

kunnen we de testcapaciteit het 

beste inzetten, welke patiënten 

lopen het grootste risico en zijn 

er blijvende gevolgen na acute 

nierschade door covid-19? Hox-

ha verwacht over een tot twee 

maanden de eerste voorlopige 

resultaten te hebben, die ho-

pelijk kunnen helpen om betere 

inschattingen te maken.

Bron: Niernieuws, 5 juni 2020
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Uitgeperst

Door Renate van der Werf 

Wat een inspirerende dag hebben de 

Nierstichting en de Nierpatiënten Ver-

eniging Nederland georganiseerd, zoals 

elk jaar onder de noemer 'Samen Sterk'. 

Zorgverleners en onderzoekers hebben 

gesproken over hoe belangrijk thera-

pietrouw is en hoe het gestimuleerd 

kan worden. Het grootste deel van het 

publiek bestond uit mensen met chro-

nische nierproblemen of die een nier-

transplantatie hebben ondergaan.

Op deze dag is gekozen voor het onder-

werp 'therapietrouw', omdat 50-75% van 

de patiënten, ongeveer zes maanden na 

de start van de behandeling, in meer of 

mindere mate therapieontrouw is. Deze 

cijfers zijn zorgelijk, want door therapie-

ontrouw is het effect van de behandeling 

niet optimaal en de gevolgen kunnen ern-

stig zijn. Uit onderzoek is gebleken dat 

er verschillende redenen voor therapieon-

trouw zijn:

• Het is een grote hoeveelheid aan 

medicijnen, die ingenomen moet 

worden;

• De medicatie wordt vergeten;

• De medicatie wordt bewust niet inge-

nomen, omdat men zich beter voelt;

• De medicatie wordt gezien als vergif;

• De tekst op het etiket van de medica-

tie is onduidelijk;

• De patiënt voelt zich om verschil-

lende redenen niet serieus genomen 

door de zorgverlener.

Inspirerende dag over therapietrouw

Volgens prof.dr.ir. Liset van Dijk, pro-

grammaleider van het NIVEL en bijzonder 

hoogleraar Pharmacy Health Services Re-

search betekent therapietrouw het vol-

gende: 'Therapietrouw is het zelfstandig 

en blijvend volgen van de behandeling, 

die samen met de arts is overeengekomen. 

Tijdens de behandeling kunnen afspraken 

gezamenlijk gewijzigd worden. Veronder-

steld wordt dat een verminderde therapie-

trouw kan leiden tot een verhoogd risico 

op ziekte, sterfte en hogere kosten.' The-

rapietrouw is relevant stelt Liset van Dijk, 

omdat ongeplande ziekenhuisopnames 

hiermee verminderd kunnen worden. Ook 

gaat de gezondheid door therapieontrouw 

sneller achteruit en 55% van de vermijd-

bare kosten komt door het niet trouw in-

nemen van medicatie.

Therapietrouw kan bevorderd worden 

door:

• Zelfrapportage (patiënten ontvangen 

formulieren met vragen);

• Gegevens vanuit de apotheek (hoe 

vaak is de medicatie opgehaald);

• Pilcount (samen met de arts, in 

combinatie met gegevens van de 

apotheek, wordt er bekeken hoeveel 

medicijnen er uitgegeven zijn en 

daadwerkelijk gebruikt);

• De arts vraagt aan de patiënt of hij/

zij therapietrouw is.

Heel opvallend is gebleken dat therapie-

trouw aanzienlijk stijgt als de arts samen 

met de patiënt afspraken maakt over de 

behandeling en als de arts luistert naar 

indirecte signalen van de patiënt. Blijk-

baar is het voor een patiënt essentieel 

dat de arts 'patiëntgerichte' communica-

tie gebruikt. Deze affectieve manier van 

communicatie is belangrijk, omdat er be-

ter geluisterd wordt naar de behoeften 

van de patiënt en begrip wordt getoond. 

Hierdoor beklijft de rest van de (prakti-

sche) informatie ook beter.

Maar wat kun je doen als patiënt om er-

voor te zorgen dat de hoeveelheid medi-

catie wordt teruggedrongen waardoor de 

kans op therapieontrouw wordt verkleind? 

Volgens dr. Kwok Wai Mui, nefroloog in 

het ziekenhuis St. Jansdal, kan de inname 

van fosfaatbinders verminderd worden 

door een door hem mede doorontwikkelde 

game. Met deze game kunnen nierpatiën-

ten hun kennis over voeding testen en dus 

bewustere keuzes maken als het gaat om 

het eten van zout, eiwitten en fosfaat.

Het is Mui ook gelukt om de resultaten 

van het spel zichtbaar te maken in het 

elektronisch patiëntendossier van de pa-

tiënt. Hierdoor kan de arts of de diëtist 

zien wat de patiënt wel of niet begrijpt 

over voeding en waar de eventuele hia-

ten in kennis zitten. Via deze weg kan de 

zorgverlener voorlichting-op-maat geven. 

Onderzoek heeft laten zien dat gebruik 

van de game leidt tot betere kennis én tot 

betere bloeduitslagen. 

Bron: Niernieuws.nl, 25 januari 2020 
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Door Renate van der Werf 

Hoe is de situatie in het ziekenhuis 
waar u momenteel werkt?
Ivon Lijten, dialyseverpleegkundige: 'Er 

is veel onderling veel contact met andere 

dialyseverpleegkundigen op verschillende 

locaties en het is opvallend dat er weinig 

nierpatiënten en weinig dialyseverpleeg-

kundigen besmet zijn met het coronavi-

rus. In het begin waren de patiënten ang-

stig en onzeker, maar de rust is inmiddels 

teruggekeerd. Waar de patiënten wel last 

van hebben, is het feit dat ze geen bezoek 

mogen ontvangen. Ik behandel voorname-

lijk ouderen en ze voelen zich alleen. Ze 

missen het bezoek van de familie en van 

de thuiszorg. Aan de andere kant zijn mijn 

patiënten al lange tijd niet meer werk-

zaam, dus op dat gebied is er niet veel 

veranderd. Daarnaast was hun levensstijl, 

voordat corona uitbrak, al vrij rustig door 

het tekort aan energie. Dat betekent dat 

het 'meer thuis moeten zijn' al bekend ter-

rein is.'

'In het ziekenhuis is het rustiger. Er zijn 

minder nieuwe patiënten en op de poli-

kliniek wordt alles via beeldbellen afge-

handeld. Dialyseverpleegkundigen worden 

wel meer op de IC-afdeling ingezet. Op 

het moment dat ook de nieren door het 

coronavirus uitvallen, moet door ons con-

tinue dialyse worden opgestart.' (Dit is 

vergelijkbaar met gewone hemodialyse, 

maar vocht en afvalstoffen worden veel 

langzamer onttrokken. Deze methode is 

daardoor geschikt voor ernstig zieke, in-

stabiele patiënten. Omdat de behande-

ling 24 uur per dag doorgaat, wordt die in 

principe alleen ingezet bij patiënten die 

bedlegerig zijn – red.)

Nierpatiënten worden niet 

preventief getest; alleen 

bij klachten zoals 

koorts en een ern-

stige droge kriebel-

hoest.

'Een bijkomend na-

2929

deel van Covid-19 is dat niertransplanta-

ties bijna niet worden uitgevoerd. Na een 

transplantatie kan het namelijk voorko-

men dat de patiënten tijdelijk naar een 

IC-afdeling moeten en dat is op dit mo-

ment niet mogelijk. Ook zijn ze na de ope-

ratie een grote risicogroep, omdat er im-

muunsuppressie moet worden gebruikt om 

ervoor te zorgen dat de nieuwe nier niet 

afgestoten wordt. Door het gebruik van 

immunosuppressiva wordt de weerstand 

tijdelijk stil gelegd waardoor de patiënt 

alleen maar een groter risico loopt om het 

coronavirus te krijgen. Deze mensen leven 

in 'reservetijd' en voor hun is het nu een 

onzekere en angstige periode.'

Wat is er veranderd qua vervoer naar 
het ziekenhuis?
'Patiënten reizen nu alleen in een taxi, 

waar ze eerder regelmatig gecombineerde 

ritten hadden met andere patiënten. Veel 

patiënten ervaren dit als een pluspunt: 

ze worden nu rechtstreeks naar huis ge-

bracht; voor de corona-uitbraak maak-

ten ze lange omwegen om eerst andere 

patiënten thuis af te zetten. Ook in rol-

stoelbusjes wordt nog maar een patiënt 

tegelijk vervoerd. Diegenen die het niet 

aandurven om met de taxi te gaan, wor-

den gehaald en gebracht door familie en/

of kennissen.'

Zijn er extra maatregelen getroffen in 
het ziekenhuis waar u werkt?
'Een belangrijke maatregel is dat er geen 

bezoek op de afdeling mag komen. Voor 

ouderen en met name de licht demente-

renden duurt de behandeling van 3,5 tot 

5 uur hierdoor best lang. In ons zieken-

huis zijn er meest één- en tweepersoons-

kamers, dus de patiënten zijn al gewend 

om met weinig mensen op een kamer te 

liggen. Het voordeel van deze kleine ruim-

tes is dat de mensen die hier komen bijna 

niet geconfronteerd worden met verhalen 

over ziektes en/of dood van anderen. Zelf 

ben ik geen klager, dus ik probeer tijdens 

de behandeling het gespreksonderwerp te 

sturen naar leuke en positieve gebeurte-

nissen.'

'Daarnaast hebben wij goede werkomstan-

digheden. We werken in groepen en heb-

ben op twee verpleegkundigen maximaal 

zes patiënten in behandeling. Tijdens de 

behandeling krijgen de patiënten geen 

mondkapjes. Bij het verwisselen van de 

Werken als dialyse-
verpleegkundige 
tijdens covid-19

dopjes van de katheter en de infuuslijn 

werd er eerst alleen even een steriele 

doek over de mond en de neus van de 

patiënt gelegd en mag er niet gepraat 

worden.  Gelukkig duurt dit maar even. 

Inmiddels zijn er mondkapjes beschikbaar 

voor dit infectiegevoelige moment. Het 

nadeel met het werken van mondkapjes 

is, dat de mondmimiek verdwijnt waar-

door het met slechthorenden moeilijker 

communiceren is.'

Vindt er nog dialyse thuis plaats?
'De dialyse vindt nog steeds thuis plaats. 

De verpleegkundigen zijn niet geheel in 

het plastic gekleed , maar dragen mond-

kapjes en plastic handschoenen. Ze dra-

gen wel plastic schorten, maar dat was 

ook al het geval voordat corona uitbrak. 

Zodra de patiënten koortsverschijnselen 

krijgen, moeten ze naar het ziekenhuis 

en worden ze getest op corona. Als de 

test positief is, maar ze zijn niet heel erg 

ziek, dan gaan ze weer terug naar huis. 

Een aantal collega’s vindt deze werkom-

standigheden niet prettig, omdat zij zelf 

of hun kinderen een kwetsbare groep zijn. 

Hiervoor is onderling alle begrip en geza-

menlijk zorgen we ervoor dat deze dien-

sten worden overgenomen door collega’s 

die minder risico lopen bij besmetting.'

Geven jullie de nierpatiënten extra 
richtlijnen mee?
Dat doen we zeker. Het allerbelangrijkste 

advies dat we meegeven, is dat de men-

sen in beweging moeten blijven. Helaas 

hebben we gemerkt dat door deze periode 

het bewegen afneemt. Hierdoor gaat de 

spierkracht achteruit; het streefgewicht 

gaat achteruit en mensen gaan uit ver-

veling meer eten en drinken waardoor er 

meer vocht wordt vastgehouden. Wij ge-

ven allerlei oefeningen mee, die mensen 

thuis kunnen doen om toch de conditie 

op peil te houden. Toch zou het zomaar 

kunnen gebeuren dat het op onze afde-

ling, na de coronaperiode, drukker wordt, 

omdat van meerdere nierpatiënten de 

conditie achteruit is gegaan.'

Ten slotte: Wat wilt u nog aan iedereen 
meegeven?
'Blijf positief, want angstig zijn helpt 

niet. Geniet van de kleine dingen en ge-

bruik je gezond verstand!'

Bron: Niernieuws, 29 mei 2020 
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Door Brenda de Coninck

'Ben je niet bang Brenda?' Zijn vraag 
verrast mij. 'Bang? Waarvoor?' 'Nou, dat 
ik nu zo dicht bij mensen kom en dan 
eventueel iets mee naar huis neem.' Ik 
val even stil. Aan de andere kant van 
de lijn hoor ik het geruis van het as-
falt duidelijker, nu hij even niets zegt. 
'Tja… je doet wat je kunt, toch? Ander-
halve meter buiten de auto, mondkap-
jes op in de auto, na de sessies alles la-
ten doorluchten en desinfecteren. Wat 
kun je nog meer doen?' Ik kijk vanuit 
ons kantoor naar buiten en zie de tak-
ken en bladeren van de bomen zachtjes 
heen en weer wuiven. 'Misschien kun je 
als je thuiskomt even gaan douchen en 
je kleren buiten laten luchten? En ach, 
iemand met corona kan net zo goed 
langs mij heen lopen in de supermarkt 
en dan loop ik hetzelfde risico. Je weet 
hoe sommige mensen zijn tegenwoor-
dig. En je moet toch weer een keer aan 
het werk.'

Het is een vreemde gewaarwording als we 

begin maart onze deuren moeten sluiten 

om corona het hoofd te bieden. Met zo-

veel tijd over, besluiten we lang uitge-

stelde klussen op te pakken, waaronder 

rommel opruimen. 'Ik kan de schuur bijna 

niet meer in. Als ik iets wil pakken, moet 

ik hem helemaal verbouwen' klaagt mijn 

man.

Op een van de eerste vrije dagen halen 

we daarom de schuur leeg en verbazen 

ons over de opgestapelde 'dat kan ik nog 

weleens nodig hebben-items' of de 'zonde 

om weg te gooien, misschien vinden we 

er nog wel iemand voor-artikelen' die de 

grasmat bezaaien. Met een achterbank en 

kofferbak vol afgekeurde spullen, rijden 

we 's middags naar de stort waar we wa-

rempel vijf auto's voor ons hebben en een 

kwartier moeten wachten. 'We zijn niet de 

enige met dit lumineuze idee' lachen we 

tegen elkaar. Wat we weggooien ruimt lek-

ker op en wat nog té goed is, gaat naar de 

kringloopwinkel.

En dan krijgen we de smaak te pakken. Van 

boven naar beneden worden kasten en la-

des heringedeeld. Mijn man maakt horren 

voor alle kamers boven - het huis knapt 

elke dag steeds een stukje meer op. Daar-

naast lopen we veel. We hebben een pup in 

huis die graag naar buiten wil. Omdat we 

vlak bij een natuurgebied wonen, hoeven 

we niet ver te wandelen om er helemaal 

uit te zijn. Voor de rest zitten we veel in 

de tuin of binnen. De meeste boodschap-

pen worden aan huis gebracht en als we 

iets anders nodig hebben, bestellen we 

dat online. De busjes van PostNL, DHL en 

GLS rijden af en aan in onze wijk.

Na acht weken komt het verlossende 

woord via een van de vele persconferen-

ties: op 11 mei mogen we weer open, net 

als kappers en schoonheidsspecialistes. 

Eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik er 

niets van begrijp dat zij weer aan het werk 

mogen, behalve als het dient als tactiek 

om meer mensen corona te laten oplo-

pen, zodat er groepsimmuniteit ontstaat. 

Mij ontgaat de logica waarom een kapper 

geen mondkapje op hoeft te hebben, maar 

Schiet mij maar lek tussen klanten wel een scherm geplaatst 

moet worden. Ook kan ik met welke rede-

lijkheid dan ook niet theoretiseren waar-

om het CBR tot 18 mei geen examens wil 

afnemen vanwege besmettingsgevaar voor 

de examinatoren, maar rijinstructeurs wel 

zonder mondkapje naast een leerling mo-

gen zitten. 'Schiet mij maar lek' zou mijn 

voormalige cheffin hebben gezegd, als ab-

surditeit op onze afdeling hoogtij vierde.

De wereld verandert - inzake corona lijkt 

zij zo langzamerhand in tweeën verdeeld. 

Op Facebook zie ik berichten van immu-

nogesuppresseerden die het huis niet uit 

durven en hun kinderen van school thuis-

houden, bang voor een besmetting. In de 

klas moet anderhalve meter afstand wor-

den gehouden en kunnen kinderen daar-

door maar ten dele naar school, maar de 

stranden en bossen vullen zich alweer met 

drommen dagjesmensen.

Toen de mondkapjes nog niet voorradig 

waren, was het dragen ervan 'schijnveilig-

heid', maar nu ze in het land zijn, moeten 

we ze dragen in het openbaar vervoer op 

straffe van een boete. In de media ver-

schijnen artikelen over hoge besmettings-

graden tussen koorleden, waardoor zingen 

in een groep wordt afgeraden, maar vanaf 

1 juli mogen we wel weer zuchtend en 

zwetend naast elkaar zitten in een sauna. 

Schiet mij ook maar lek.

Daar staat tegenover dat ondanks alle 

versoepelingen, ik mijn kinderen na ruim 

twee maanden nog altijd niet mag aanra-

ken. Het snijdt in mijn ziel en door mijn 

lijf om die onnatuurlijke afstand te erva-

ren. Op verjaardagen in de tuin zitten we 

anderhalve meter uit elkaar en in de huis-

kamer lopen we schichtig om elkaar heen. 

Maar we doen het voor het algemeen nut, 

voor elkaar, houd ik mezelf voor. Nog even 

volhouden.

Daar denkt niet iedereen zo over. Dat 

blijkt vooral als ik af en toe onze buurt-

super bezoek. Met mijn mondkapje voor 

word ik smalend aangekeken en afstand 

houden is een wedstrijd geworden waar-

bij het lijkt alsof ik de enige ben die aan 

de start staat. Zelfs het personeel houdt 

Uitgeperst
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Door Merel Dercksen  

Zet de hoeveelheid fosfaat toch op de ingrediëntendeclaratie van voedings-middelen, stelt Lea Borgi van het Brig-ham and Womens Hospital, Boston, in het Clinical Journal of the American Soci-ety of Nephrology. Want: te veel fosfaat is slecht voor iedereen en al helemaal voor nierpatiënten. Er gloort wel een klein lichtpuntje aan de horizon: in de Verenigde Staten is een nieuwe wet in behandeling die mogelijk soelaas biedt.

Fosfaat is een van die stoffen waar nier-patiënten mee op moeten passen en waar ze een dieetbeperking voor krijgen voor-geschreven. Maar anders dan bijvoorbeeld eiwit zitten de grote hoeveelheden in voedingsmiddelen daar niet van nature in, maar als onderdeel van toevoegingen zoals conserveermiddelen. En is het niet verplicht om de hoeveelheid fosfaat in een product te vermelden in het lijstje met voedingswaarden. Die combinatie maakt het moeilijk om je aan een fosfaat-beperking te houden.

Maar nierpatiënten zijn niet de enigen die moeten uitkijken met fosfaat. Gezonde volwassenen krijgen gemiddeld veel meer binnen dan de aanbevolen maximale hoe-veelheid per dag. Amerikaanse mannen wel twee keer zo veel. En hoewel het be-wijs niet zo uitgebreid is als bij nierpa-tiënten, is een te hoge fosfaatspiegel in het bloed ook bij gezonde mensen gere-lateerd aan vaatziekte, botproblemen en vervroegde sterfte.
In 2014 is de Amerikaanse Nutrition Facts Label voor het eerst in twintig jaar her-zien. Ondanks dat de Food and Drug Ad-ministration heel veel reacties kreeg over fosfaat, onder andere van nierpatiënten en diëtisten, heeft de organisatie fos-faatvermelding niet verplicht gesteld. Het argument was dat 'het etiket niet bedoeld 

is om gebruikt te worden door individuen om chronische aandoeningen te behan-delen, 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 pu-blieke gezondheid omdat het bijdraagt aan een gezonde botontwikkeling en al-gehele gezondheid'. Hetzelfde maar dan tegengesteld geldt voor fosfaat. Vitamine D is een nutrient of concern 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 Afgevaardig-den. Hoewel er nog niets te zeggen valt over of de wet zal worden aangenomen, is 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 volle-dige 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: Clinical Journal of the ASN, 
via Niernieuws.nl

Kleine stapjes voorwaarts naar fosfaat op voedingslabel'

zich er niet aan. Dat verbaast mij 

nog het meest. Tot ik de oorzaak 

vermoed.

De supermarktmanager - in een 

strak pak - loopt op een dag her-

haaldelijk vlak langs mij heen als 

ik naast een schap sta. Ik kijk naar 

hem en schud mijn hoofd. Hoe 

is het mogelijk. Als een bandje 

wordt afgedraaid waarin wordt 

gewezen op de RIVM-regels en hij 

wéér vlak ik mijn buurt komt, kan 

ik het niet laten. 'Ik merk dat u 

geen afstand bewaart' begin ik. 

'Ja, dat hoor ik vaker.' Ik kijk hem 

aan en vraag mij af waarom hij 

er dan toch gewoon mee door-

gaat. 'Als ik aan het werk ben 

en schappen vul, dan hangen 

mensen ook zó over mij heen.' 

Hij maakt een gebaar met zijn 

arm alsof hij over iemand heen 

buigt. Ja, denk ik? Dus? 'Me-

neer, er wordt een bandje afge-

draaid dat we anderhalve meter 

afstand moeten bewaren.' 'Tja, 

dat kan niet in mijn werk.' Zijn 

stem klinkt vastberaden. 'Me-

neer, u bent de manager en u 

heeft een voorbeeldfunctie!' 

Ik reageer nu iets fermer, hoe-

wel nog altijd beleefd. Ik zie 

dat hij het opgeeft. 'U heeft 

gelijk. Ik zal mijn best doen 

om afstand te bewaren, maar 

ik weet niet of dat lukt' en 

gaat verder met zijn werk. 

Lek schieten hoeft niet meer, 

denk ik als ik wegloop.

Ik ben inmiddels leeggelo-

pen.

Bron: Niernieuws.nl
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Albert Schweitzer ziekenhuis
Postbus 444, 3300 AK Dordrecht, www.asz.nl

• Bezoekadres
 Albert Schweitzerplaats 25,
 3318 AT Dordrecht tel.: 078-6541111
 Dialyseafdeling tel.: 078-6523815
 Afdelingssecretaresse tel.: 078-6541836

 Medisch Maatschappelijk Werk
 Anja van Giels tel.: 078-6542746, a.giels@asz.nl
 Sonja Faber tel.: 078-6523742, s.faber@asz.nl

 Diëtetiek
 Astrid Wils (DW) tel.: 078-6523171, a.wils@asz.nl
 Ageeth Bos (DW) tel.: 078-6523396, a.g.bos@asz.nl

 Geestelijke Verzorging
 Martie Ottens tel.: 078-6542835, rn.ottens@asz.nl

Erasmus Medisch Centrum
Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam, www.erasmusmc.nl

• Bezoekadres Centrumlocatie
 Dr. Molewaterplein 40, 
 3015 GD Rotterdam tel.: 010-7040704
 Polikliniek nefrologie tel.: 010-7040115

 Dialyseafdeling tel.: 010-7035343 
Gebouw Nd, locatie Ns-404 secretariaatdialyse@erasmusmc.nl

• Bezoekadres Erasmus MC - Sophia
 Dr. Molewaterplein 60,
 3015 GJ Rotterdam tel.: 010-7040704

 Transplantatiecoördinatoren tel.: 010-7035468 of 010-7032198
 Mw. W. van der Bent
 Mw. C. van der Linden
 Mw. S. Middel - de Sterke
 Mw. L. Wiekamp - Thomassen

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

 Medisch Maatschappelijk Werk
 Henrike Vente op maandag afwezig
 Loes Lachminarainsingh op vrijdag afwezig
 Dhr. A. da Silva (dialyse en nefrologie) tel: 010-7034441
  a.dasilva@erasmusmc.nl
  op woensdag afwezig
 Diëtetiek (centrumlocatie)
 Gerdien van Doorn tel.: 010-7033055, dietetiek@erasmusmc.nl
 Isabel van Ruijven tel.: 010-7033055, dietetiek@erasmusmc.nl
 Lucie Venrooij 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.franciscus.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 of 06-30145143,  

 n.vanduinen@franciscus.nl
  (ma, di, vrij)
 Jefta Lange tel.: 06-82329289, j.lange@franciscus.nl
  (ma (even weken), di, wo, do, vr)

 Diëtetiek
 Mw. B. van der Craats tel.: 010-4616547, b.vandercraats@franciscus.nl
 Mw. J. Meel tel:. 010-4616547, j.meel@franciscus.nl
 Mw. M. Renzen tel.: 010-4616547, m.renzen@franciscus.nl

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

Franciscus Vlietland 
Vlietlandplein 2, Postbus 215, 3100 AE Schiedam, www.franciscus.nl 

• Bezoekadres
 Vlietlandplein 2,
 3118 JH Schiedam tel.: 010-8939393
 Dialyseafdeling tel.: 010-8939393

 Medisch Maatschappelijk Werk
 Lynda de Groot tel.: 06-30643121, l.degroot@francisus.nl
  (ma, di, wo, do, vr (in oneven weken))
 Romee Simmelink tel. 06-30657624, r.simmelink@franciscus.nl 
  (ma, wo, do, vr)

 Diëtetiek
 Marlot Huizer tel.: 010-8935190, m.huizer@franciscus.nl
  (ma, wo, do)
 Inge van Drongelen tel.: 010-8935256, i.vandrongelen@franciscus.nl
  (ma, di, do)

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 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

VOOR OPMERKINGEN OF VRAGEN: INFO@NPVR.NL




