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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

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
Marcel Melkert,  waarnemend voorzitter (lid DB)
Yvonne Kant, secretaris (lid DB)
Ivonne Versnel, penningmeester (lid DB)
Dora de Lange, lid (ledenadministratie)
Joke Damsma, lid
Angelique de Snayer, lid
Petra van den Berg, aspirant-lid

Alle bestuursleden zijn bereikbaar via het 
secretariaat:

Yvonne Kant, telefoon 06-28 45 85 03
e-mail secretaris@npvr.nl 
Als u haar benadert, zorgt zij er voor dat u in 
contact gebracht wordt met het bestuurslid waar 
uw vraag thuishoort.

Correspondentieadres
Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”
p/a Kristallaan 11, 4142 SG  Leerdam
www.npvr.nl

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
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volledig ingezet voor onze patiëntenver-

eniging en alle nierpatiënten, waarvoor 

we hem veel dank verschuldigd zijn. We 

wensen Frits dan ook veel sterkte en een 

voorspoedig herstel toe!

 

Het afgelopen jaar hebben we helaas bijna 

al onze activiteiten moeten annuleren en 

waren we voor u als lid vrijwel onzicht-

baar. Voor u heel vervelend, maar ook voor 

ons, we deden het nodige maar u merkte 

het niet. Daarom hebben we besloten om 

onze leden aan het eind van dit jaar een 

cadeautje te geven. We hopen dat u er 

veel plezier aan beleeft.

Het coronavirus is nog steeds onder ons, 

wat alle plannen die we voor 2021 heb-

ben, onzeker maakt. De bootreis voor 

2021 is al wel geboekt en we hopen van 

harte dat hij nu doorgaat, de geplande da-

tum is 11 september. Plannen voor activi-

teiten hebben we wel, maar we blijven bij 

de uitvoering hiervan afhankelijk van de 

geldende maatregelen waarbij uw en onze 

gezondheid voorop staat. 

Het contact met de bestuursleden hebben 

we enigszins aangepast. Al het contact 

loopt nu via het secretariaat (Yvonne Kant) 

en die stuurt uw vragen, opmerkingen etc. 

door naar de betreffende bestuursleden. 

Let op: het secretariaat heeft een nieuw 

postadres per 12 november 2020.

December is de maand van gezelligheid, 

feestelijkheden en familiebezoek. Hoe 

anders zal dat dit jaar verlopen, maar ik 

Dit is alweer de laatste Levenslijn van het 

veelbewogen jaar 2020.Helaas zijn ook dit 

jaar ons een aantal leden ontvallen, en in 

gedachten heb ik stilgestaan bij hen die 

ons ontvallen zijn., Ik leef mee met de na-

bestaanden, terwijl ik tegelijkertijd dank-

baar ben dat, voor zover ik weet, er niet 

velen van u ons ontvallen zijn door het 

corona virus. We behoren immers vrijwel 

allemaal tot de risicogroep…

Wat is er veel gebeurd dit jaar! We begon-

nen het jaar zo goed met de nieuwjaars-

receptie, de nodige voorlichting geven 

en patiëntenraden bijwonen. Met World 

Kidney Day kwamen daar de coronamaat-

regelen, ook nu hadden we van tevoren 

gebak besteld, niet wetende dat dit zou 

gebeuren.

Gelukkig hebben we vrijwel overal het 

gebak op de dialyseafdelingen af mogen 

geven. Na een persconferentie met als 

gevolg de lockdown, moesten we al onze 

activiteiten afzeggen. Hierdoor zaten we 

met het grote vraagstuk: wat te doen met 

de Algemene Leden Vergadering, want we 

zijn verplicht om deze te houden. Uitein-

delijk is, gezien onze ledenpopulatie en 

het feit dat we een aantal mensen niet via 

een webinar kunnen bereiken, besloten 

de ALV schriftelijk te houden. Inmiddels 

hebben al onze leden de extra editie van 

Levenslijn ontvangen waarin de ALV opge-

nomen was.

Ook het bestuur heeft de nodige perike-

len te verwerken gehad. Veel geregel in 

verband met af te zeggen activiteiten; 

een boekhoudprogramma op de computer 

dat niet werkte zoals verwacht, waardoor 

sommige leden opeens dubbele facturen 

kregen. Erg vervelend voor u, maar ook 

voor ons.    

Tot onze grote schrik werd onze voorzitter 

Frits Hagenaar ziek en bleek hij een zware 

operatie te moeten ondergaan waar een 

langdurig herstel mee gepaard gaat. Frits 

heeft met instemming van het voltallig 

bestuur Marcel Melkert gevraagd om zijn 

taken over te nemen. 

Marcel heeft per 1 november 2020 de taak 

van waarnemend voorzitter aanvaard. 

Frits heeft zich tijdens zijn ziekte nog 

Van de bestuurstafel

hoop toch dat u ondanks alle maatregelen 

kunt genieten van deze bijzondere maand 

en er de moed in kunt houden voor vol-

gend jaar, in de hoop dat het snel beter  

gaat.

Mocht u met vragen zitten of behoefte 

hebben aan contact met ons, aarzel dan 

niet om contact met ons op te nemen, 

en kijk eens op nieren.nl voor informatie 

over het coronavirus en wat dit voor u als 

nierpatiënt betekent. U kunt bij de NVN 

ook webinars volgen over diverse onder-

werpen.

Namens het bestuur wens ik u ondanks de 

moeilijke tijd toch mooie feestdagen toe 

en een gelukkig en gezond nieuwjaar! Ik 

hoop, samen met u, dat er spoedig betere 

tijden komen. Zorg goed voor uzelf, blijf 

gezond, en we hopen u volgend jaar in 

goede gezondheid te mogen begroeten.

Yvonne Kant, secretaris
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bijeenkomst, en ook de patiëntenreis naar 

Spanje kon geen doorgang vinden.

 

In deze Levenslijn treft u een uitgebreid 

interview aan dat onze ‘gelegenheidsre-

dacteur’ Marcel Melkert had met dokter 

Jeroen van der Net, onder velen van u be-

kend als nefroloog in het Albert Schweit-

zer ziekenhuis. 

Marcel (u kent hem vast nog wel) heb-

ben we weer (even) als redacteur mogen 

verwelkomen, nadat hij een aantal jaren 

geleden min of meer stopte met schrijven 

voor ons blad, mede om zijn vrouw Elly de 

nodige zorg en aandacht te kunnen geven. 

Nu zijn vrouw overleden is, wilde Marcel 

graag weer een bijdrage aan ons blad le-

veren, dus zowel het bestuur als de redac-

tieleden zijn daar erg blij mee. 

En: wat let u om Marcels voorbeeld te vol-

gen, en u te melden als redacteur? Ieder-

een die wat letters achter elkaar kan zet-

ten kan redacteur worden, maar dat klinkt 

een beetje alsof ik Jan Trump zou heten...

Naar de andere redacteuren is dat niet 

zo leuk, maar ik wil maar zeggen dat ook 

mensen die wel zouden willen schrijven, 

maar dat om welke reden dan ook niet 

aandurven, beslist door de redacteuren 

geholpen zullen worden. 

Marcel heeft ook een vraaggesprek gehou-

den met Jan de Kok, zie daarvoor het be-

treffende artikel.

Jan de Kok is een oudere heer die in febru-

ari van dit jaar nog een donornier kreeg. 

Ook dit verhaal is weer een van al die 

verhalen die weergeven hoe verschillend 

de levens kunnen zijn van nierpatiënten. 

De één wacht jaren op een nier terwijl er 

maar geen goede match komt, een ander 

krijgt een nier op vrij hoge leeftijd...

In dit verband mag ik misschien toch ook 

wel noemen dat ik onlangs op de begrafe-

nis was van een vrouw van 31 jaar die met 

spoed een andere lever nodig had. Toen 

ze zeven maanden oud was (!) kreeg zij 

al een deel van de lever van een donor, 

Redactiepraat
Terwijl ik dit stukje schreef moest ik den-

ken aan mijn redactiepraatje van een 

kwartaal geleden, zoals dat toen in het 

septembernummer van Levenslijn stond.

Daarin gaf ik aan dat het er in juni net op 

leek dat we de hele coronaproblematiek 

langzaam achter ons konden gaan laten, 

maar in het septembernummer moest ik 

helaas melden dat het opnieuw crisis was 

over de gehele wereld.

Een enkele week geleden werd bekend 

dat het er serieus op leek dat de tweede 

golf zich nu aandiende, en onze regering 

trapte, na aanvankelijk de zaak wat teveel 

op z’n beloop te hebben gelaten, hard op 

de rem.

De horeca ging dicht, mondkapjes werden 

dringend geadviseerd, thuiswerken werd 

sterk aangeraden, enfin, u kent de hele rij 

maatregelen waarschijnlijk al bijna uit het 

hoofd. 

Persoonlijk wil ook ik u, op het gevaar af 

dat u zegt: Ha, daar hebben we de zoveel-

ste wereldverbeteraar, wijzen op de ernst 

van de tijd waarin we leven, en dan met 

name op sociaal-medisch gebied.

Neemt u alstublieft alle voorzorgsmaatre-

gelen ter harte, zowel voor uzelf als voor 

uw medemensen, want alleen zo houdt u 

het virus buiten de deur. Onderschat de 

ernst van het virus ook niet, want juist 

nierpatiënten, getransplanteerden en alle 

andere mensen die een chronische ziekte 

hebben, zijn heel erg kwetsbaar. 

Voor ons als vereniging heeft de corona-

crisis ook nog steeds behoorlijke conse-

quenties. Het klinkt hard, en ik zeg het 

heel voorzichtig, maar het afgelopen jaar 

is voor de vereniging eigenlijk een ver-

loren jaar geweest, als je kijkt naar het 

gegeven dat een aantal van de doelen 

van de vereniging is dat we lotgenoten-

contact willen bevorderen en dat we el-

kaar zien tijdens uitjes en vergaderingen. 

De algemene ledenvergadering ging niet 

door, de bootreis in september kon niet 

doorgaan, hetzelfde geldt voor de thema-

waar ze zo’n 30 jaar mee heeft mogen 

doen. De lever ging in de laatste maanden 

hard achteruit, en het ontvangen van een 

nieuwe lever (of deel daarvan) was van le-

vensbelang. Helaas heeft het niet zo mo-

gen zijn dat dat gebeurde... 

Zelf heb ik me ook aan de schrijverij ge-

zet, zie daarvoor mijn artikel over het ca-

rillon van de Oude Kerk in Voorburg. Heeft 

niets met nieren e.d. te maken (ik zal u 

maar vóór zijn!) maar het leek me voor 

de verandering toch ook weleens leuk om 

over een dergelijk onderwerp te schrijven. 

En natuurlijk doe ik, mede namens mijn 

collega-redacteuren, wederom een oproep 

om onze redactie te komen versterken, 

iets wat we niet vaak genoeg kunnen 

vragen omdat er altijd behoefte is aan 

mensen die een stukje kunnen en willen 

schrijven.

Wat mij betreft ligt het accent daarbij 

volledig op het ‘willen’ schrijven, en niet 

zozeer op het ‘kunnen’ schrijven. Bij dat 

laatste wordt u immers volop 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 al-

tijd mensen die vanwege hun gezondheid 

of om andere belangrijke reden hun taak 

bij de vereniging, al dan niet tijdelijk, 

neer moeten leggen, zodat we eigenlijk 

steeds op zoek zijn naar vrijwilligers die 

hun taak zo nodig willen overnemen. 

Ik hoop dat mijn mailbox verstopt raakt 

van alle aanmeldingen! 

Wat misschien ook een idee is: moet u niet 

eens de knoop doorhakken om als vrijwil-

liger het bestuur met uw inbreng te ko-

men versterken? Aan dergelijke mensen 

hebben we nooit genoeg, dus als u een 

De kopij voor het volgende nummer van Levenslijn
dient uiterlijk 24 januari 2021 bij de redactie te zijn ingeleverd.
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De grond is wit, de nevel wit,

De wolken, waar nog sneeuw in zit,

Zijn wit, dat zacht vergrijzelt.

Het fijngetakt geboomte zit

Met witten rijp beijzeld.

De  boom houdt zich behoedzaam stil,

Dat niet het minste takgetril

’t Kristallen kunstwerk breke,

De klank zelfs van mijn schreden wil

Zich in de sneeuw versteken.

De grond is wit, de nevel wit,

Wat zwijgend toverland is dit?

Wat hemel loop ik onder?

Ik vouw de handen en aanbid 

Dit grootsche, stille wonder.

Jacqueline E. van der Waals

zinvolle tijdsbesteding zoekt, meld u zich 

dan vooral aan als vrijwilliger! U weet: 

hoe meer handen, hoe kleiner het aandeel 

werkzaamheden 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...

Voor nu wens ik u toe, ondanks het feit 

dat het rondwarende virus weer voor 

angst, onrust en ongemak zorgt, en, niet 

in het minst, helaas ook voor besmettin-

gen zorgt die dan weer tot de ziekte coro-

na leiden, dat u ter ontspanning even de 

werkelijkheid van alledag op een zijspoor 

kunt zetten door ons blad te lezen. Ten-

slotte wens ik u allen alle goeds toe voor 

wat betreft uw gezondheid, die zo gemak-

kelijk plotseling achteruit kan gaan door 

bijvoorbeeld het coronavirus. Ik hoop van 

harte dat de tweede golf uiteindelijk toch 

meevalt, maar op het moment dat ik dit 

schrijf, stijgt het aantal besmettingen he-

laas dagelijks... Ik hoop in elk geval van 

ganser harte dat niemand van ons met het 

coronavirus te maken zal krijgen. Mocht u 

er onverhoopt toch aan lijden, dan wens 

ik u van harte sterkte toe en een spoedige 

genezing!

En heeft u een opmerking, tip, klacht of 

wat dan ook met betrekking tot ons blad: 

geef het door aan een van de redacteuren 

of aan mij, en u krijgt een serieuze reactie 

van ons. 

Onze secretaris gaf al aan in haar stukje 

‘Van de bestuurstafel’ dat Frits Hage-

naar herstellende is van een complexe 

en langdurige operatie. Het zou leuk zijn 

als hij van u een kaartje zou ontvangen!  

Zijn adres is: Develweg 7, 2995 XC Heer-

jansdam.

Jan Zoutendijk 

Winterstilte

5
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Jeroen van der Net
Interview met

internist-nefroloog in het Albert Schweitzer ziekenhuis 
In oktober 2019 heb ik met dokter Van 
der Net een afspraak gemaakt over een 
interview in Levenslijn. 
Door persoonlijke omstandigheden en 
de hectiek rondom corona kon de af-
spraak op 31 maart jl. niet doorgaan. 
Ook nu zitten wij weer volop in de co-
ronacrisis in het land en ik ben blij dat 
dokter Van der Net en ik een vorm ge-
vonden hebben om het interview toch 
te houden. 

Vanaf december 2018 bent u werkzaam 
in het Albert Schweitzer ziekenhuis.
Waarom heeft u gekozen voor dit zieken-

huis?

In 2018 woonde en werkte ik in Maas-

tricht en wilde op termijn graag weer te-

rug naar regio Rotterdam, ook vanwege 

het werk van mijn partner en het feit 

dat het merendeel van mijn familie en 

vrienden daar wonen. Er kwam op dat mo-

ment gelukkig een vacature in het Albert  

Schweitzer ziekenhuis, wat ik kende als 

een groot perifeer ziekenhuis met ambitie 

en een prettige werksfeer, eigenschappen 

die mij bijzonder aanspreken. Ik heb dan 

ook geen moment spijt gehad van mijn 

keuze!

Fijn om te horen, dokter, ik weet uit be-
trouwbare bron dat veel patiënten erg 
blij zijn met uw komst.
U heeft gekozen voor internist en speciaal 

voor de functie van nefroloog, wat heeft u 

hiertoe gebracht - u had ook voor een an-

dere richting kunnen kiezen...

Ik raakte enthousiast over de specialisa-

tie nefrologie tijdens mijn opleiding tot 

internist in het Franciscus Gasthuis in 

Rotterdam. De veelzijdigheid van het vak 

met onder andere transplantatie en ook 

het technische aspect van dialyse spraken 

mij erg aan. Daarnaast vind ik het mooi 

om een langdurige behandelrelatie met 

mijn patiënten op te bouwen en hen zo-

veel mogelijk bij te staan in de verschil-

lende fases van hun ziekte. 

Doet u naast uw werk voor het Albert  

Schweitzer nog mee aan landelijke of inter-

nationale activiteiten zoals het bijwonen 

van congressen of in landelijke commissies?

Jaarlijks probeer ik naar een buitenlands 

congres te gaan, maar sinds de coronacri-

sis zijn veel congressen digitaal te volgen. 

Daarnaast ben ik commissielid binnen de 

sectie Nefrologische Bedrijfsvoering van 

de Nederlandse federatie voor Nefrologie 

(De sectie richt zich op de beroepsbelan-

gen van nefrologen) en lid van de visi-

tatiecommissie van Nefrovisie, waarbij ik 

enkele keren per jaar verschillende dialy-

secentra in Nederland visiteer. Hiermee 

hoop ik een bijdrage te kunnen leveren 

aan de bevordering van de kwaliteit van 

de zorg voor nierpatiënten in Nederland.

Heeft u in uw functie contacten en/of sa-

menwerking met andere ziekenhuizen?

Wij werken in het Albert Schweitzer zie-

kenhuis nauw samen met het Erasmus MC 

in Rotterdam, met name op het vlak van 

niertransplantatie, maar ook op het vlak 

van wetenschappelijk onderzoek. Daar-

naast heb ik gezien het commissiewerk en 

in het kader van (inter)nationale onder-

zoeken regelmatig contact met andere ne-

frologen in Nederland en het buitenland. 

Het boek ‘65 jaar dialyse op Zuid’, wat ik 
gerecenseerd heb voor Levenslijn, geeft 
een goede kijk op de ontwikkeling in 
65 jaar van de dialyse in Nederland.                                                                               
Het bijhouden van alle ontwikkelingen 
op uw vakgebied zal veel tijd in beslag 
nemen.
Hoe krijgt u het voor elkaar om dit allemaal 

bij te houden, en bent uzelf ook mede-ini-

tiatiefnemer om de kwaliteit van de dialyse 

te verbeteren?

Op donderdagen ben ik niet in het zieken-

huis aanwezig, maar ik probeer op die dag, 

naast het bijwerken van administratie, 

ook de literatuur en laatste ontwikkelin-

gen binnen ons vakgebied bij te houden. 

Met name mijn werkzaamheden binnen de 

visitatiecommissie van Nefrovisie zijn be-

doeld om de kwaliteit van de dialysezorg 

in Nederland te verbeteren. 

Patiëntenzorg 

In principe bezoekt u dialyse-patiën-
ten tijdens het dialyseren een keer per 
twee weken. U wordt ondersteund door 
verpleegkundig specialisten. 
Hoe is de rolverdeling tussen u en de ver-

pleegkundig specialisten?

Momenteel zijn er twee verpleegkundig 

specialisten (waarvan één nog in op-

leiding) bij ons werkzaam. Wij lopen in 

principe om en om visite op de dialyse-

afdeling, waarbij de patiënt eenmaal per 

week de nefroloog of de verpleegkundig 

specialist ziet. De verpleegkundig speci-

alist heeft een gedegen opleiding achter 

de rug en wordt tijdens deze opleiding 

ook gekoppeld aan een nefroloog (bij de 

huidige verpleegkundig specialist in op-

leiding ben ik dat) zodat er tijdens de 

opleiding laagdrempelig overleg/begelei-

ding plaats kan vinden. Na het afronden 

van de opleiding kan de verpleegkundig 

specialist zelfstandig visite lopen, maar 

zullen ingewikkeldere problemen altijd 

binnen het volledige team van nefrologen 

besproken worden.

Hoeveel dialyseplekken zijn er in het ASZ, is 

dit voldoende om aan de vraag te voldoen?

Er zijn bij ons 24 dialysestations, maar de 

dialysecapaciteit wordt met name beperkt 

door personele bezetting (dialysever-

pleegkundigen) en kan daardoor variëren. 

Tot nu toe lukt het echter gelukkig wel om 

aan de vraag te voldoen.

ASZ geeft ook de mogelijkheid om ’s nachts 

te dialyseren - hoeveel mensen maken er ge-

bruik van, en is het team nefrologen tevre-

den over deze manier van dialyseren?

Wij hebben acht plekken voor nachthemo-

dialyse, en zowel de patiënten die daar 

gebruik van maken als de nefrologen zijn 

hier erg tevreden over. Het is met name 

een uitkomst voor patiënten die overdag 

werken, maar ook voor patiënten die regel-

matig een lage bloeddruk hebben tijdens 

de dialyse, aangezien je bij nachthemodia-

lyse het onttrekken van vocht per uur kan 

halveren, omdat de dialyseduur bij nacht-

hemodialyse vaak tweemaal zo lang is.
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Bent u een voorstander van thuishemodialy-

se en, zo ja, hoe wordt dat vanuit nefrologie 

gestimuleerd? Is er een opleiding hiervoor 

in het ziekenhuis en wordt dat in de regio 

Rijnmond gecoördineerd?

Wij bieden thuishemodialyse aan bij elke 

patiënt, mits dit op medische gronden 

verantwoord is. De dialyses moeten name-

lijk wel stabiel verlopen. Daarnaast vereist 

het over het algemeen aardig wat zelf-

standigheid, alhoewel het ook mogelijk 

is om de behandeling met ondersteuning 

van een dialyse-assistent of dialysever-

pleegkundige te doen. In feite hebben wij 

hier een eigen programma voor, waarbij 

dit niet regionaal wordt gecoördineerd. 

Persoonlijk ben ik een groot voorstander 

van thuishemodialyse aangezien dit voor 

de patiënt grote voordelen kan hebben. 

Ze hebben bijvoorbeeld meer zeggenschap 

over de timing van dialyse en hoeven niet 

meer driemaal per week naar het zieken-

huis te komen.

Naast hemodialyse kan de nierpatiënt ook 

overgaan tot buikspoeling, hoe loopt dit 

traject in het ASZ?

In het voorlichtingstraject voorafgaand 

aan het starten van dialyse worden pati-

enten geïnformeerd over zowel hemodia-

lyse als buikspoelen (peritoneale dialyse, 

afgekort PD). Beide vormen van dialyse 

zijn in principe net zo goed, maar het 

hangt van de voorkeur van de patiënt en 

bepaalde medische factoren af welke vorm 

het best bij een patiënt past. Dit wordt 

tijdens het voorlichtingstraject uitvoerig 

met de patiënt besproken. Op het moment 

dat de patiënt voor PD kiest zal, als het 

moment gekomen is dat patiënt op korte 

termijn moet starten met dialyse, een af-

spraak worden gemaakt met de chirurg, 

maar ook met de PD-verpleegkundige. 

De PD-verpleegkundige zal namelijk een 

‘proef-spoeling’ doen met de patiënt, 

waarbij met name de handelingen die be-

nodigd zijn voor PD met de patiënt zullen 

worden geoefend. Als de PD-verpleegkun-

dige en de chirurg akkoord zijn wordt de 

plaatsing van de PD-catheter ingepland 

en over het algemeen kan de PD-behan-

deling twee weken na het plaatsen van de 

PD-catheter worden gestart.

Zaterdag 3 oktober jl. stond er in het AD 
onder ‘Wetenschap’ een artikel ‘Stukjes 
mens uit de printer’, ik wil in een van 
de volgende Levenslijnen hier een stuk 
aan wijden, maar hoor toch graag even 
uw visie hierop.
Hoe ziet u de toekomst voor nierpatiënten, 

ik denk aan bijvoorbeeld het kunnen printen 

van een nieuwe nier, alleen nog maar thuis-

dialyse of gespecialiseerde dialysecentra 

buiten het ziekenhuis, zoals bijvoorbeeld 

Elyse.

Ik denk dat het printen van een nieuwe 

nier nog echt heel ver weg is, maar er zijn 

wel ontwikkelingen op het gebied van de 

draagbare kunstnier. Over de vraag met 

betrekking tot gespecialiseerde dialyse-

centra in de toekomst, denk ik dat dat 

laatste de komende jaren nog niet moge-

lijk is. Wel is er sinds kort de mogelijkheid 

voor patiënten uit de regio Gorinchem om 

in Elyse te dialyseren. Hier geldt dan ech-

ter ook dat de dialyses zonder al te veel 

problemen mogen verlopen, aangezien er 

alleen op maandagen een nefroloog fysiek 

aanwezig is.

Is er in het ziekenhuis ruimte voldoende om 

vakantiedialyse aan te bieden?

Incidenteel komen er patiënten in het Al-

bert Schweitzer ziekenhuis voor vakantie-

dialyse, maar momenteel hebben wij hier 

helaas weinig ruimte voor.

Voordat een patiënt gaat dialyseren 
komt de patiënt regelmatig op de po-
likliniek bij de nefroloog, in de meeste 
gevallen met zijn of haar partner. Zodra 
de patiënt gaat dialyseren komt de arts 
regelmatig op visite bij de patiënt, de 
partner is daar nooit meer bij aanwezig. 
Hoe ziet u de rol van de partner in het hele 

dialysetraject - in principe ziet de partner 

de arts slechts eenmaal per jaar tijdens een 

jaargesprek. 

Ik denk dat we de rol van de partner niet 

moeten onderschatten, in de eerste plaats 

omdat het hebben van een partner die di-

alyseert een behoorlijke impact heeft op 

die persoon. Hiervoor is natuurlijk een be-

langrijke rol weggelegd voor maatschap-

pelijk werk, maar persoonlijk vind ik dat 

het belangrijk is om de partner zoveel mo-

gelijk erbij te betrekken als er belangrijke 

medische zaken besproken worden. Sowie-

so is er jaarlijks contact met de partner 

tijdens het jaargesprek, maar ik bied ook 

altijd een gesprek aan als er zaken zijn die 

de partner met mij wil bespreken, maar 

dan wel zoveel mogelijk in het bijzijn van 

de patiënt zelf. 

Gelukkig worden er per jaar heel wat 
transplantaties uitgevoerd en meer en 
meer voordat de nierpatiënt gebruik 
kan gaan maken van de dialyse.
Wat is uw rol in eerste instantie bij moge-

lijke transplantatie, en wat doet ASz aan 
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voorwerk voordat de patiënt naar het Eras-

mus MC verwezen wordt voor de verdere 

voortgang? 

In het Albert Schweitzer ziekenhuis be-

spreken we met elke patiënt met nierfalen 

of zij wel of niet in aanmerking kunnen 

komen voor een niertransplantatie. Dit 

wordt met name bepaald door de condi-

tie waarin de patiënt verkeert en of er 

naast de nierziekte nog andere ziektes 

zijn, zoals hartfalen of perifeer vaatlij-

den. Sowieso zullen er eerst onderzoeken 

plaatsvinden (standaard bloedonderzoek, 

hartfilmpje, een foto van de longen en 

een echo van de buik). Indien daar reden 

voor is zullen er nog aanvullende onder-

zoeken nodig zijn en/of bijvoorbeeld een 

verwijzing naar de cardioloog. Als er uit 

deze onderzoeken geen bijzonderheden 

voortkomen, wordt alle informatie naar 

het Erasmus MC gestuurd en krijgt de pati-

ent daar een poli-afspraak. De patiënt zal 

daar definitief te horen krijgen of trans-

plantatie wel/niet mogelijk is. Eventuele 

levende donoren worden primair in het 

Erasmus MC onderzocht.

Bent u bekend met de transplantatie “oud 

voor oud?”

Daar ben ik inderdaad bekend mee. Het is 

een programma van Eurotransplant waar-

bij patiënten van 65 jaar of ouder op de 

wachtlijst staan voor een nier van een 

overleden persoon van 65 jaar of ouder. 

Het idee is dat op deze manier nieren die 

zeker nog wel geschikt zijn voor trans-

plantatie, maar geen dertig jaar meer mee 

kunnen, naar ontvangers gaan die zelf óók 

hoogstwaarschijnlijk geen tientallen jaren 

meer zullen leven. Dit vergroot het aan-

bod van nieren voor ouderen en verkort 

daardoor ook de wachttijd voor jongere 

patiënten die op de reguliere wachtlijst 

staan. 

Corona
De afgelopen maanden heeft het co-
ronavirus de werkzaamheden in het 
ziekenhuis aardig in de war geschopt. 
Met man en macht wordt nu geprobeerd 
om alles op andere afdelingen normaal 
zoals voor de crisis doorgang te laten 
vinden. 
Welke maatregelen zijn er genomen op de 

dialyseafdeling om het werk zo goed moge-

lijk voortgang te laten vinden? 

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehou-

den met de RIVM-richtlijnen met betrek-

king tot afstand houden, handen wassen 

etc. Uiteraard is het tijdens de behande-

ling niet altijd mogelijk om 1.5 meter af-

stand te houden (bijvoorbeeld bij aan- en 

afsluiten) en dragen de dialyseverpleeg-

kundigen ook een zogenaamd face shield 

masker om besmettingen te voorkomen. 

Ook de artsen dragen momenteel een 

mondkapje of een face shield. Daarnaast 

wordt er laagdrempelig getest op corona 

als de patiënt klachten heeft van hoes-

ten, verkoudheid of koorts. Totdat de 

uitslag van de test bekend is dialyseren 

we de patiënt dan uit voorzorg in isolatie 

om eventuele besmettingen van andere 

dialyse patiënten te voorkomen.

Worden een aantal maatregelen definitief 

ingevoerd - zeker nu (oktober 2020) het vi-

rus weer de kop opsteekt?

Bovengenoemde maatregelen zullen tot 

nader order gelden, het is onduidelijk voor 

hoe lang dit zal zijn.

In een artikel in Elseviers Magazine 
las ik dat op de intensive care corona-
patiënten vaak aangesloten worden aan 
een dialyse-apparaat omdat de nieren 
onvoldoende meer werken. 
Bent u hier ook bij betrokken, levert de di-

alyseafdeling de apparaten of zijn die altijd 

voldoende aanwezig op de intensive care? 

In principe zijn wij in dit ziekenhuis als 

nefrologen niet betrokken bij de dialyse-

vorm die op de Intensive Care wordt gege-

ven (CVVH, hetgeen staat voor continue 

veneus-veneuze hemofiltratie, een milde 

dialysebehandeling die bij ernstig zieke 

patiënten gegeven wordt, desnoods 24 uur 

per dag). Hiervoor is een specifiek dialyse-

apparaat nodig. Indien deze apparaten al-

lemaal in gebruik zijn, kan de IC eventueel 

apparaten ‘bijhuren’. Of er kan ervoor ge-

kozen worden om patiënt ‘normale’ dialyse 

te geven en dan wordt de nefroloog er wel 

bij betrokken. Dit kan echter alleen als de 

patiënt een goede bloeddruk heeft zon-

der dat de bloeddruk ondersteund hoeft 

te worden met medicatie. Er werd aan het 

begin van de coronacrisis gevreesd dat IC-

patiënten met corona langdurig nierpro-

blemen zouden houden en dat er daardoor 

veel chronische dialysepatiënten bij zou-

den komen. Gelukkig is dit niet het geval 

geweest.

Hoe werkt u nu met de patiënten op de po-

likliniek, doet u ook veel telefonisch, of via 

videobellen, en hoe bevalt dat? Ziet u dat er 

in de toekomst steeds meer digitaal gecom-

municeerd gaat worden? 

Een heel groot deel van het poliklinische 

werk gaat nu inderdaad telefonisch of via 

videobellen, zodat je elkaar toch even kan 

‘zien’. Persoonlijk vind ik het poliklinisch 

werken met alleen telefonische consulten 

minder plezierig geworden, ik mis het per-

soonlijke contact en dat hoor ik regelma-

tig ook terug van mijn patiënten. Ik denk 

echter dat de coronacrisis het polikli-

nisch werken voorgoed veranderd heeft. 

Ik hoop alleen dat het volgend jaar toch 

weer mogelijk is om patiënten weer ‘live’ 

op de poli te zien, waarbij ik denk, dat dan 

fysieke bezoeken zullen worden afgewis-

seld met telefonische consulten of video-

bellen. Het maakt het voor patiënten die 

nog werken natuurlijk wel makkelijker om 

niet telkens op de polikliniek te hoeven 

komen.

In uw beroep maakt u vele emotionele ge-

beurtenissen mee, kunt u er genoeg afstand 

van nemen als u het ziekenhuis verlaat?

Het lukt mij redelijk om genoeg afstand te 

nemen, maar de ene keer is dat natuurlijk 

makkelijker dan de andere keer. Ik loop 

regelmatig hard en daarmee lukt het re-

delijk om mijn hoofd ‘leeg’ te krijgen. 

Persoonlijke interesse
Woont u in Dordrecht of omgeving en hoe is 

uw gezinssituatie?

Ik ben geboren en getogen in Rotterdam 

en daar woon ik weer sinds 2018 samen 

met mijn partner.

Er zijn mensen die van hun werk hun 
hobby maken.
Wat zijn uw hobby’s? Doet u ook nog aan 

sport, en leest u ook nog ontspannende 

boeken buiten de vakliteratuur - en, zo ja, 

met welk boek bent u nu bezig?

Regelmatig loop ik hard en was ook van 
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plan de marathon van Rotterdam te lopen 

dit jaar, maar deze is vanwege de corona-

crisis helaas geannuleerd. Ik hoop hem 

zeker nog een keer te lopen, lukt het niet 

in 2021, dan waarschijnlijk in 2022. 

Daarnaast lees ik in de avond regelmatig 

een boek, momenteel ben ik net begon-

nen aan ‘De avond is ongemak’ van Ma-

rieke Lucas Rijneveld.

Leest u Levenslijn en heeft u contact met 

Nierstichting of Nierpatiënten Vereniging 

Nederland?

Ik probeer Levenslijn regelmatig te lezen 

alleen schiet dit er soms bij in. Maar, dit 

interview is zeker een goede impuls om 

dit vaker te gaan doen! Nee ik heb nog 

geen contact met de Nierstichting of Pa-

tiëntenvereniging, maar het zal er in de 

nabije toekomst best wel van komen. 

Als dit interview verschijnt in Levenslijn 

is het inmiddels december. Hoe gaat u de 

feestdagen doorbrengen, en heeft u dan 

ook nog verplichtingen in het ziekenhuis 

tijdens de kerstdagen en/of oud en nieuw?

Ik hoop dat het dit jaar ondanks de co-

ronacrisis mogelijk is om met familie de 

kerstdagen door te brengen. Dit jaar heb 

ik geen dienst, maar weet al wel dat ik 

in 2021 tijdens de kerstdagen de dienst-

doende internist zal zijn. Normaal ge-

sproken spreken we met Engelse vrienden 

ergens in Europa af om oud en nieuw te 

vieren, maar dat zit er dit jaar door de co-

ronacrisis helaas niet in. 

Een mooie afsluiting van dit interview 
is de persoonlijke tekst van Jeroen van 
der Net op de site van het Albert Sch-
weitzer ziekenhuis:
Het mooie aan het vak van internist-

nefroloog vind ik, dat het een veelzijdig 

vakgebied is, en dat je een langdurige 

(behandel)relatie opbouwt met een pa-

tiënt, van bijvoorbeeld de diagnose van 

de onderliggende nierziekte naar even-

tuele behandeling van deze nierziekte. 

Of, indien de nierziekte onverhoopt niet 

te behandelen is, naar de begeleidende 

richting nierfunctie vervangende thera-

pie, zoals niertransplantatie of dialyse, 

inclusief de begeleiding na het starten 

hiervan. 

Marcel Melkert 

Rennen voor brillen
een mooi initiatief
Bij dialysepatiënten wordt drie keer per 

week de shunt aangeprikt om toegang te 

verkrijgen tot de bloedbaan. Het aanprik-

ken gebeurt met grote naalden en kan erg 

vervelend zijn voor de patiënt. Zodanig 

zelfs, dat zij er soms angstig van worden 

en op gaan zien tegen de toch al belasten-

de dialysebehandeling. Naast de gangbare 

voorzorgsmaatregelen, zoals verdovende 

zalf, wordt sinds kort in steeds meer di-

alysecentra gebruik gemaakt van een VR-

bril om patiënten af te leiden tijden het 

aanprikken. De resultaten hiervan zijn 

veelbelovend!

Nefroloog-internist Jeroen van der 

Net zou dit jaar de marathon van 

Rotterdam lopen, maar corona gooit 

roet in het eten. Via Jeroen van der 
Net-Support and Donate op inter-

net houdt Jeroen van der Net een 

sponsoractie, en hij hoopt hiermee 

voldoende geld bij elkaar te rennen 

voor een aantal VR-brillen, om op 

deze manier de dialysebehandeling 

voor veel patiënten een stuk drage-

lijker te maken.

Een mooi initiatief - als de mara-

thon volgend jaar of in 2022 weer 

gehouden wordt, is hij van de partij.

Help mee om zijn streefbedrag te 

halen! 

Sponsort 

u ook?
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Marry de Klerk en Joke Roodnat
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Het was heel veel werk en een enorme 

puzzel om deze donoren te vinden, en ze 

bedachten dat dit handiger zou moeten 

kunnen. Dat werd het principe van het 

nieuwe programma: voorrang geven aan 

hen die zowel hoog geïmmuniseerd zijn 

als lang wachten, én als er werkelijk geen 

volledig passende match is, dan wordt er 

gezocht naar een match die weliswaar niet 

helemaal passend is, maar wel een relatief 

laag risico heeft. Dit concept is nieuw. 

Marry de Klerk (cross-overcoördinator), 

Judith Kal (datamanager) en dr. Joke 

Roodnat zijn de initiatiefnemers van dit 

programma.

Dit programma geeft patiënten die ein-

deloos wachten op een nier (soms wel 

twintig jaar) een sprankje hoop. Ook 

mensen met bloedgroep B en O krijgen 

extra kansen als ze langer dan twee jaar 

op de wachtlijst staan. Dit komt doordat 

dan ook donoren met een niet passende 

bloedgroep geselecteerd kunnen worden. 

Financiering
Het is een tijdrovend project dat veel geld 

kost. Het mooie is dat patiënt Jeroen, met 

wie het allemaal begon, de financiering 

mogelijk maakte. Via crowdfunding was er 

veel geld ingezameld voor zijn desensibi-

lisatiebehandeling die destijds, in 2015, 

nog niet werd vergoed vanuit de zorgver-

zekering. Uiteindelijk werd het toch ver-

goed, waarop de Stichting Een Nier voor 

Jeroen (www.niervoorjeroen.nl) besloot 

het opgehaalde geld ter beschikking te 

stellen voor de ontwikkeling van CIAT, op-

dat in de toekomst veel meer patiënten 

met een hoge immunisatie geholpen zou-

den kunnen worden.

Marry de Klerk en Joke Roodnat zijn de 

stichting ongelofelijk dankbaar voor de 

mogelijkheid die zij hen hebben gegeven 

om CIAT te laten bouwen, en zij zijn blij 

met het programma. 

Om de stichting in het zonnetje te zetten 

en de nierpatiënten in Nederland op de 

hoogte te brengen van de nieuwe moge-

lijkheden, zijn er artikelen in Wisselwer-

king en nu in Levenslijn over verschenen.

In Wisselwerking nummer 5 van okto-
ber 2020 staat een uitvoerig artikel 
over niertransplantaties voor moeilijk 
te matchen patiënten. 

Wij hadden een gesprek met dr. Joke 

Roodnat, nefroloog en Marry de Klerk, 

transplantatiecoördinator in het Erasmus 

MC. Beiden zijn initiatiefnemers voor het 

ontwikkelen van het programma CIAT. 

Deze afkorting staat voor Computerised 

Integration of Alternative Transplanta-

tion Programs.

Dr. Roodnat: “Wij hebben in Rotterdam 

een levende-donor-allocatieprogramma 

gebouwd dat anders is dan het huidige 

en verouderde nationale cross-over pro-

gramma. De Nederlandse Transplantatie 

Stichting wil het verouderde programma 

gaan vervangen, en wij zijn nu in gesprek 

over invoeren van het CIAT als het nieuwe 

nationale programma.”

Hoe is het tot het CIAT gekomen
In 2014 waren er bij dokter Roodnat op 

de pré-transplantatiepoli twee zeer hoog 

geïmmuniseerde patiënten die al jaren-

lang dialyseerden. Zij hadden beiden een 

potentiële levende donor en draaiden mee 

met het cross-overprogramma, echter 

zonder succes. De ene patiënte dialyseer-

de al acht jaar en had eerder een niet-suc-

cesvolle desensibilisatiekuur ondergaan 

(hierbij worden antistoffen tegen een an-

dere bloedgroep uit het bloed gefilterd).

Uiteindelijk werd, na lang zoeken en ver-

gelijken van bloedgroepen, weefseltype-

ringen en antistoffen van de patiënt en 

donoren, een match gevonden. Er werd 

een keten gemaakt met haar cross-over-

donor en een altruïst.  De nieuwe donor 

paste bijna, maar er was wel een desensi-

bilisatiebehandeling nodig, waarna de pa-

tiënte succesvol werd getransplanteerd. 

De andere patiënt bracht 37 donoren mee 

die allemaal niet pasten. Samen met de 

immunoloog werd hieruit de donor ge-

selecteerd waartegen de antistoffen de 

laagste concentratie hadden. Het gaat 

beide patiënten nu, na bijna vier en vijf 

jaar, uitstekend.

Testen en invoeren
Sinds 2016 is het programma getest met 

patiëntengegevens uit de praktijk van de 

jaren ervoor. Daarna werd het programma 

in de loop der tijd getest, gecorrigeerd 

en uitgebreid, en sinds 2018 wordt het 

definitief gebruikt in het EMC. Hooggeïm-

muniseerde patiënten en langwachtenden 

worden herkend en geselecteerd en dan 

worden zij met voorrechten en/of voor-

rang in het computerprogramma inge-

voerd. Iedere patiënt moet individueel 

getest worden, er zijn veel meer testuit-

slagen en gegevens nodig. Het is een lang 

proces om de mensen te selecteren voor 

wie het echt kan helpen. Bij dit program-

ma zijn altruïstische donoren heel belang-

rijk om combinaties mogelijk te maken. De 

verwachting is dat het nog een tijdje kan 

duren voor het in het hele land kan wor-

den ingezet. Daarover is nu overleg met 

de Nederlandse Transplantatie Stichting. 

Voor hooggeïmmuniseerde patiënten ver-

groot CIAT de kansen voor jou en voor an-

deren!

Voor wie hier meer over wil lezen: U kunt 

terecht in Wisselwerking van oktober 2020 

en de website van het EMC.

Wij danken dokter Joke Roodnat en Marry 

de Klerk hartelijk voor hun medewerking 

aan dit artikel!

Naschrift van de redacteuren:

Wij, Thea Meijer en Els van Dijk, hebben in 

2012 eenmaal meegedraaid in het cross-

overprogramma omdat wij verschillende 

bloedgroepen hebben, te weten de donor 

met bloedgroep A en de ontvanger met 

bloedgroep B, welke combinatie moeilijk 

te matchen is. In het cross-overprogramma 

werd geen match gevonden. Na een voorbe-

handeling is de transplantatie toch recht-

streeks en succesvol door de bloedgroep 

heen, zonder enig probleem uitgevoerd. 

Alles ging volgens het boekje. We zijn nog 

steeds dankbaar dat deze mogelijkheid er 

was. In de toekomst zullen nog meer nier-

patiënten met CIAT geholpen kunnen wor-

den.

Moeilijk te matchen 
en toch een nier…
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Niertransplantatie 
voor Jan de Kok
huis gewoond en hebben daar vier doch-

ters en een zoon opgevoed. Grappig is dat 

alle kinderen getrouwd zijn en allemaal 

twee kinderen hebben gekregen – er zijn 

dus totaal tien kleinkinderen. In huis is 

een gehele wand met foto’s van alle kin-

deren en kleinkinderen. 

Jan werkte bij Philips/Johan de Witt in 

Dordrecht, waar hij onderhoud deed aan 

diverse machines, hij was een soort uit-

vinder, zoals storingen verhelpen aan 

compleet computergestuurde draaiban-

ken. Onder andere werden daar de VHS-

videorecorders gemaakt. 

Toen de fabriek dichtging heeft hij 20 jaar 

onderhoud gepleegd in de machinekamer 

van het Wantij zwembad, waar Els genera-

ties lang badmeester was.

Nierproblemen
Jan heeft tot zijn 55e jaar bij de vrijwil-

lige brandweer gewerkt. Elke maandag-

avond werden er oefeningen gehouden en 

Jan sloeg bijna geen avond over. 

De vrijwillige brandweerlieden moesten 

jaarlijks verplicht gekeurd worden. Bij Jan 

was alles goed, met uitzondering van de 

hoeveelheid eiwit in zijn bloed. Maar dat 

werd niet als kwalijk gezien, tot zo’n 12 

jaar geleden Jan een veel te hoge bloed-

druk had. Via de huisarts werden in het 

ziekenhuis diverse onderzoeken gedaan 

en uiteindelijk kwam hij terecht bij ne-

froloog dokter Korte, bij wie hij tweemaal 

per jaar op controle kwam. 

In 2016 kreeg hij een tia en in november 

2018 is hij opgenomen in het ziekenhuis 

met een longontsteking. 

Het bezoek aan de nefroloog werd fre-

quenter, zijn nierfunctie zakte voor een 

lange tijd naar rond de 22 %. In het twee-

de halfjaar van 2019 is er gesproken over 

mogelijke transplantatie of dialyse, omdat 

zijn nierwaarden behoorlijk begonnen te 

dalen. Jan mocht kiezen, maar omdat hij 

cystenieren heeft valt de keuze op trans-

plantatie. Zijn dochters zijn ook getest op 

het hebben van cystenieren (die erfelijk 

Op 1 februari om 9.30 uur wordt Jan de 
Kok, leeftijd 79 jaar, gebeld door de af-
deling Nefrologie van het Erasmus MC, 
om binnen een uur te komen. Er is een 
donornier beschikbaar van een overle-
dene voor Jan de Kok. 
Bijzonder op zijn leeftijd - de trans-
plantatie heeft plaatsgevonden onder 
het Senior Programma van Eurotrans-
plant.

Els, die samen met mij onder andere op 

het Dordtse ‘Dagkoor’ zit, vertelt mij in 

februari dat haar man Jan de Kok met een 

geslaagde ingreep een niertransplantatie 

van een overleden donor heeft ondergaan. 

Ik wist tot dat moment niet dat haar man 

nierpatiënt was. 

Op 7 oktober bezoek ik Jan en zijn vrouw 

thuis om met hun een gesprek te voeren, 

vanwege corona geef ik geen hand en 

neem ik anderhalve meter afstand. 

Gezin
Jan en Els zijn echte Dordtenaren, op 

15 december 1940 is Jan geboren en op 

16 november 1967 is hij getrouwd met 

Els voor de kerk. In oktober zijn ze voor 

de wet getrouwd, dat was een bijzonder 

‘moetje’, niet omdat Els in verwachting 

was, maar omdat zij in oktober een huur-

huis zouden krijgen als zij getrouwd zou-

den zijn. Daarom zijn ze in oktober voor 

de wet getrouwd. Zij hebben 42 jaar in dat 

kunnen zijn), maar geen van hen heeft 

deze kwaal. 

Als zijn situatie kritisch zou gaan worden, 

en er komt niet op tijd een donornier, dan 

moet er wel dialyse volgen.

Jan krijgt gesprekken in het Erasmus MC, 

komt op de donorwachtlijst en moet een 

aantal testen in het Erasmus MC doen, 

maar de meerderheid van de onderzoeken, 

zoals bloedonderzoek, vindt plaats in het 

Albert Schweitzer ziekenhuis, alsmede 

bezoeken aan cardioloog en longarts. De 

gegevens zijn opgestuurd naar Eurotrans-

plant. 

Er moet een nier beschikbaar komen met 

een goede match, in ieder geval moet de 

bloedgroep hetzelfde zijn, in Jan’s geval 

A positief. 

Tevens moet hij dag en nacht telefonisch 

bereikbaar zijn en er rekening mee houden 

dat hij direct naar het ziekenhuis moet 

komen als hij gebeld wordt.

Transplantatie 

Het is zaterdag 1 februari 2020. In de hele 

wereld komt corona op, maar gelukkig nog 

niet in Nederland.

Om half tien wordt Jan gebeld op de vaste 

telefoon met het blijde nieuws dat er voor 

hem een donornier beschikbaar is. Aan-

gezien zij niet beschikken over een auto 

wordt een van de dochters gebeld die Jan 

en zijn vrouw naar Rotterdam brengen. 

Daar volgen de nodige onderzoeken en 

wordt bepaald of er echt een match is.

Tevens zijn er gesprekken met anesthesist 

en chirurg. 

Het valt Jan allemaal rauw op zijn dak 

omdat het allemaal in een sneltreinvaart 

ging.

De transplantatie is nog een tijdje uit-

gesteld vanwege een spoedoperatie tus-

sendoor, waardoor Jan in de wachtkamer 

moest verblijven - maar zo’n twaalf uur 

na het telefoontje komt het verlossende 

woord: de transplantatie is goed verlopen. 
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Er was nog een bijzonderheid bij de do-

nornier, de nier had twee urineleiders 

en twee slagaders, wat zelden voorkomt. 

Operatief is alles aan elkaar gemaakt. 

De familie is rond kwart over een in de 

nacht gebeld en de volgende morgen 

vroeg op bezoek gegaan om Jan te felici-

teren met het behaalde resultaat.

Na tien dagen mocht Jan naar huis met 

de nodige medicijnen en afspraken in het 

Erasmus MC, voorlopig bij nefroloog me-

vrouw De Weerd en er werden al wat af-

spraken gemaakt bij de dermatoloog.

Zo’n acht maanden later is zijn conditie 

nog niet optimaal. Het enige wat hij doet 

is bij mooi weer een korte wandeling in 

de buurt met Els, eerst met een rollator 

maar dat beviel niet goed vanwege de 

keitjes, hij gebruikt liever een stok. Jan 

heeft ook al de nodige therapie gehad en 

hoopt binnenkort dat hij zijn afspraken 

weer kan maken in het Albert Schweitzer 

ziekenhuis.

De leeftijd speelt hem af en toe wel par-

ten, en in corona tijd is het ook geen 

pretje om ver van huis te gaan. 

Vakantie en hobby
In het verleden ging het gezin graag kam-

peren. Om alle spullen, incl. fietsen en fa-

milie (twee volwassenen en vijf kinderen) 

naar de camping ergens in Nederland te 

brengen, werd een busje, soms met aan-

hanger en een chauffeur, gehuurd. 

Eerst allemaal in een grote (Wehkamp)

tent, naarmate de kinderen groter werden 

kwamen er kleine tentjes bij.

Er is nog een mooie anekdote. Er was eens 

een plaats gereserveerd in Hoenderloo, 

maar bij vertrek kwam de regen met bak-

ken uit de hemel. Aangekomen op de cam-

ping was het nog steeds noodweer, maar 

de chauffeur wilde wel alles uitladen. Het 

was een complete volksverhuizing, want 

ze namen van alles mee. De oplossing was 

dat er een groot grondzeil werd neerge-

legd, op elke hoek een kind en dan zoveel 

mogelijk alles onder het dekzeil stoppen. 

Het trok veel bekijks en voor de mede-

campingbewoners leek het wel een circus-

voorstelling. 

Zijn grootste hobby is/was fotograferen, 

dat is wel te zien in huis. Op de lange 

hoge boekenkast staan wel zo’n 50 foto-

toestellen te pronken. Jan fotografeerde 

veel, o.a. natuur en familievakanties/-

uitjes. Volgens mij ging hij niet vaak op 

stap zonder een camera……

In eerste instantie liet hij alles afdrukken 

bij de Hema, maar het liefst had hij zijn 

eigen doka voor het afdrukken van zwart-

wit foto’s.

Dia’s maken wilde hij niet, de dia-avond-

jes bij familie vond Jan niet zo prettig.

Op de zolder van zijn huis werd een don-

kere kamer gebouwd, alles moest verduis-

terd worden.

Hij maakte zelf de vloeistoffen voor de 

verschillende baden, want dat was veel 

goedkoper. V&D leverde het fotopapier in 

verschillende maten. 

Toen de kinderen groter werden, moesten 

er meer slaapkamers komen - dus de plek 

op zolder moest ingeleverd worden. De ou-

derlijke slaapkamer werd bij tijd en wijle 

gebruikt als doka, het koste hem een half 

uur opbouw en ook nog een uur afbouw.

Van alle vakanties zijn fotoalbums ge-

maakt, maar er was geen tijd meer voor 

om die allemaal te bekijken. Hopelijk 

heeft Jan nog vele jaren plezier van zijn 

donornier, en vindt hij nog voldoende tijd 

om alle foto’s die hij in de loop der jaren 

gemaakt heeft, nog eens te bekijken. 

Jan en Els, bedankt voor de prettige ont-

vangst!

Marcel Melkert 
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De wachttijd is gemiddeld rond de 2 à 2,5 

jaar.

Eén op de drie getransplanteerden is ou-

der dan 65 jaar. Dat is een van de redenen, 

dat er onderzoeken naar verbeteringen 

zijn, te weten het toedienen van afweer-

onderdrukkers en verbetering van kwali-

teit van de donornier voor ouderen:

- Optimize - een landelijk onderzoek 

naar een aangepast afweeronderdruk-

kend behandelschema ten behoeve 

van de oudere patiënt. Het is een 

onderzoek van  het AMC/VuMC, UMCU, 

UMC Radboud, LUMC, UZ Leuven, UMC 

Groningen en Erasmus MC. Onderzoek 

wordt gesubsidieerd door ZonMw 

(Nederlandse organisatie van gezond-

heidszorg onderzoek en zorginnova-

tie).

- Onderzoek in het Erasmus MC naar 

een methode om de kwaliteit van 

donornieren te verbeteren voor trans-

plantatie, zoals een nieuwe vorm van 

spoelen van de nier die ervoor zorgt 

dat afvalstoffen worden verwijderd 

en dat de energievoorraad van de 

cellen in de nier een oppepper krijgt. 

Oud voor oud
Ooit of nooit te oud om in aanmerking 
te komen voor een donornier, beide zin-
nen zijn waar, onder voorwaarden is er 
steeds meer mogelijk. 

In januari 1999 is Euro Transplant gestart 

met een senior programma, ‘old for old’.

Beschikbare nieren van overledenen van 

65 jaar en ouder worden gebruikt voor 

nierpatiënten van 65 jaar en ouder. De 

toewijzing vindt alleen plaats op basis 

van gelijke bloedgroep en wachttijd.

Waarom is gekozen vanaf 65 jaar? Bij het 

ontvangen van AOW (al heel lang was dat 

bij 65 jaar) wordt men als ‘oud’ bestem-

peld en geacht het wat rustiger aan te 

gaan doen.

Bij nierpatiënten die een donornier ont-

vangen, zijn dat voor 99% nieren van 

mensen onder de 65 jaar. Jongeren onder 

de 16 krijgen meestal voorrang bij toewij-

zen van een nier. 

In vergelijking met dialyse biedt nier-

transplantatie veelal een langere over-

leving van de patiënt en een verbeterde 

kwaliteit van leven.  Bij ouderen is er zel-

den een afstoting van de donornier. 

In overleg met de patiënt meldt het zie-

kenhuis de nierpatiënt aan bij de Neder-

landse Transplantatie Stichting, die nauw 

samenwerkt op dezelfde locatie als Euro 

Transplant.

De stichting beheert de wachtlijst voor de 

niertransplantatie en wijst organen toe 

aan ontvangers.

Via een speciaal programma wordt uitge-

rekend welke patiënt van de lijst in aan-

merking komt voor een beschikbare nier.

Criteria daarvoor zijn:

- Leeftijd patiënt;

- Medische urgentie;

- Wachttijd;

- Land donor;

- Conditie; 

- Periode dat patiënt dialyseert;

- Bloedgroep - deze moet altijd over-

eenkomen;

- Patiënt mag geen antistoffen heb-

ben tegen weefselkenmerken van de 

donornier.

Het spoelen gaat met een mengsel 

van bloed, medicijnen en voedings-

stoffen. 

Nefroloog-internist Dennis Hesselink 

maakt namens het Erasmus MC deel uit 

van Optimize. De redactie heeft met hem 

een afspraak gemaakt om in een van de 

volgende edities van Levenslijn uitgebreid 

terug te komen op het onderwerp ‘oudere 

nierpatiënten’, want volgens dokter Hes-

selink zijn er veel ontwikkelingen om de 

kwaliteit van leven te verbeteren voor 

deze groep nierpatiënten. 
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kleine te praten, en na verloop van tijd 

gaat de baby non-verbaal reageren en 

kijk, hij lacht al een beetje, of de baby 

begint luidruchtig te huilen/krijsen. Als 

antwoord krijgt hij/zij te horen:

“Wat is er dan kleintje”, maar ja, daar kan 

hij nog geen antwoord op geven. 

Hij bedoelt gewoon dat hij/zij honger 

heeft of zijn/haar luier volgescheten.

Langzaamaan raken de ouders wat ge-

frustreerd, ze willen meer van hun kind 

horen en zeggen tegen hun kindje: “Zeg 

eens papa of mama”, en, als oma of opa 

er zijn: “Zeg eens oma of opa”. Krijgen ze 

het voor elkaar, dan wordt er uitgebreid 

gewhattsappt en zijn de ouders als een 

kind zo blij.

In de loop der jaren komen er vele woord-

jes bij, er worden rijmpjes gemaakt en er 

komt een tijd dat de ouders zeggen: “Wees 

nou eens stil”, of “Hou je kwek”. Niet al-

leen thuis, maar ook op school - daar moet 

je eerst je vinger opsteken, en voor het 

bidden moeten de kinderen ook stil zijn.

Al snel, rond een jaar of 5 of 6, gaan de 

kinderen achter de laptop, krijgen wat la-

Een activiteit waarbij levende wezens 

betekenissen uitwisselen door op elkaars 

signalen te reageren, noemt men volgens 

Wikipedia ‘communicatie’. 

Je hebt verbale en non-verbale communi-

catie - bij het laatste spelen het uiten van 

emoties een duidelijke rol.

Vooral in deze heftige tijd van corona 

wordt er heel veel gecommuniceerd on-

derling, in de vele talkshows, nieuwsru-

brieken, kranten en tijdschriften. Soms 

wordt communiceren debatteren zoals in 

de Tweede Kamer, of er wordt gedemon-

streerd, bijvoorbeeld op het Malieveld in 

Den Haag. En soms heeft degene die het 

hardst schreeuwt, gelijk, of wil gelijk krij-

gen of denkt dat hij/zij gelijk heeft. Vaak 

spuit hij/zij dan zijn/haar eigen mening 

en luistert veelal niet naar anderen.

Een ingewikkeld proces is het allemaal.

Het begint allemaal bij de geboorte. De 

jonge telg laat meestal van zich horen di-

rect na de geboorte, een flinke schreeuw 

van hier ben ik, alleen niet met zoveel 

woorden.

Zodra zijn papa en mama boven het bedje/

wieg komen, beginnen ze gelijk tegen de 

Communicatie
Column

ter een mobiele telefoon etc. Op school 

leren ze communiceren met elkaar, soms 

debatteren ze en als ze nog ouder zijn de-

monstreren ze wellicht. Dan verschijnen 

de fraaiste teksten op borden, waar ze 

dan mee communiceren. Verbaal en non-

verbaal laten zij hun mening horen, aan 

hun gezichtsuitdrukking kun je al zien dat 

ze niet zo blij zijn met wat er op hun bord 

ligt of dat ze het ergens, thuis of elders, 

niet mee eens zijn. 

Gebruik wordt gemaakt van whats-app, 

mail, Instagram, facebook, LinkedIn, tik-

tok en twitter om te communiceren - hoe 

meer volgers, hoe mooier. 

Gelukkig hebben nierpatiënten en belang-

stellenden ook communicatiemiddelen in 

de vorm van Wisselwerking en Levenslijn. 

Deze bladen houden u op de hoogte van al 

het niernieuws en overige informatie voor 

nierpatiënten. Het mooie is dat u in het 

blad Levenslijn ook zelf uw verhaaltje mag 

schrijven, zodat u ook op deze wijze kunt 

communiceren en wellicht nog een reactie 

krijgt…..

 

Marcel
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Hieronder treft u een suggestie aan voor 

een kerstdiner met drie gangen. Elk ge-

recht is op een bepaald aantal personen 

gebaseerd. U moet dus per gerecht even 

bepalen of u het moet omrekenen naar 

uw situatie. 

Voorgerecht: Komkommermousse met 

garnalen, een fris voorgerecht voor vier 
personen, bereidingstijd 25 minuten, 

plus de tijd die nodig is voor het opstij-

ven.

Ingrediënten:
•	1 komkommer

•	4 blaadjes gelatine

•	1 eetlepel citroen- of limoensap

•	1 takje verse munt of ½ theelepel 

gedroogde munt

•	2 eetlepels mayonaise

•	2 eetlepels crème fraîche

•	gemalen peper uit de molen

•	200 gram garnalen

•	bieslook

Bereiding:
•	  Schil de komkommer en snijd de kom-

kommer overlangs doormidden.  

Schraap er met een theelepel de zachte 

kern met pitjes uit.

•	  Pureer de stukken komkommer in een 

keukenmachine en meet er 300 gram 

van af.

•	  Week de gelatineblaadjes 10 minuten 

in koud water.

•	  Breng 100 ml water aan de kook; haal 

de pan van het vuur en roer er het 

citroen- of limoensap door.

•	  Knijp de gelatine goed uit en los het al 

roerende op in het water.

•	  Hak de verse munt fijn.

Recept

•	  Roer de munt met de mayonaise en de 

crème fraîche door de komkommerpu-

ree.

•	  Voeg peper naar smaak toe.

•	  Schep de komkommermousse in éénper-

soonsvormpjes (bijvoorbeeld timbaal-

tjes of kleine kopjes) die ingesmeerd 

zijn met een paar druppels olie.

•	  Laat de komkommermousse een paar 

uur opstijven in de koelkast.

•	  Opdienen: stort de komkommermousse 

in het midden van een bord en leg de 

garnalen om de mousse. Maak zo vier 

bordjes.

•	  Strooi er tot slot wat gehakte bieslook 

over.

Voedingswaarde per persoon:
11 g eiwit, 1,37 g zout (550 mg natrium), 

150 mg kalium, 180 mg fosfaat.

Hoofdgerecht: Kabeljauw in bladerdeeg 

voor twee personen, bereidingstijd ca. 

30 minuten.

Ingrediënten:
•	  2 plakjes bladerdeeg

•	  100 gram kabeljauw

•	  peper

•	  40 gr boursin

Bereiding:

•	  Rol de ontdooide stukjes bladerdeeg 

uit tot ongeveer het dubbele formaat. 

•	  Leg de stukjes vis erop, bestrooi met 

peper en leg de boursin erop. 

•	  Bevochtig de randen van het deeg met 

water. 

•	  Vouw de punten van het deeg over het 

midden zodat uw een enveloppe krijgt 

en druk de randen goed aan. 

Suggestie voor een kerstmenu met drie gangen
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•	  Leg de pakketjes op een ingevet 

bakblik in het midden van een voorver-

warmde oven van 180 graden en bak ze 

bruin en gaar in 15 à 20 minuten.

Voedingswaarde per portie:
13 g eiwit, 300 mg natrium, 150 mg 

kalium per persoon.

Tip: Lekker met sla.

Dessert: kwarktoetje met perzik voor één 
persoon, bereidingstijd 10 minuten.

Ingrediënten:
•	scheutje limonade

•	100 gram magere kwark

•	3 eetlepels havermout

•	1-2 halve perziken op siroop uit blik

Bereiding:
•	Laat de perziken uitlekken.

•	Doe een scheutje limonade in een glas.

•	Doe hier de magere kwark bovenop.

•	Als derde laag wordt de havermout 

toegevoegd.

•	Snijd de perziken in schijfjes en ver-

deel deze over de kwark en de haver-

mout.

•	Om te garneren kunnen er eventueel 

andere fruitsoorten worden gebruikt, 

zoals stukjes kiwi, aardbei of rode 

besjes.

Voedingswaarde per portie:
12 g eiwit, 0,11 g zout (45 mg natrium), 

290 mg kalium, 150 mg fosfaat.

Bronnen: www.niernieuws.nl en www.

nierstichting.nl
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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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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’

Wist u dat..?
• Wij hopen dat u nog steeds niet besmet bent met het coronavirus?

• Wij u allen veel sterkte wensen tijdens deze pandemie?

• Wij hopen dat er zo snel mogelijk een goed werkend vaccin gevonden wordt?

• Nu er maar weinig door kan gaan, er goed gebruik gemaakt kan worden van 

het internet?

• U bijvoorbeeld de webinars van de NVN kunt volgen via internet?

• U daarvoor niet op reis hoeft?

• De wetenschapsdagen gewoon thuis bijgewoond konden worden?

• U de themadagen van de NVN nog terug kunt zien via de website van de NVN?

• De algemene ledenvergadering ook op die manier bijgewoond kan worden?

• U zich daarvoor kunt aanmelden via de mail of via de website?

• Wij u dat van harte aanbevelen?

• Wij hopen dat wij u ergens in de toekomst weer kunnen ontmoeten?

• We daar naar uitkijken?

• We u allen veel gezondheid en sterkte wensen?
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Het Refaja ziekenhuis 
is niet meer...

had een capaciteit van ca. 125 bedden. Ter 

gelegenheid van de ingebruikstelling op 

5 september 1958 werd het bezocht door 

Hare Majesteit de Koningin. Aanvankelijk 

was het de bedoeling een grote vleugel 

aan 'Refaja' te bouwen. Bij bespreking van 

dit plan bleek echter dat de medische en 

maatschappelijke ontwikkeling inmiddels 

een totale nieuwbouw hoogst wenselijk 

hadden gemaakt.

Diakonessenhuis Refaja
Begin 1965 is overeenstemming bereikt 

met de Gemeente Dordrecht over de aan-

koop van 6,3 ha grond aan de Reeweg 

Zuid te Dordrecht, gelegen aan de rijks-

weg Rotterdam-Breda. De plaats waar het 

ziekenhuis zou worden gebouwd, werd Van 

der Steenhovenplein genoemd, naar de in 

1922 benoemde voorzitter van de Vereeni-

ging, onder wiens stimulerende leiding de 

eerder genoemde moeilijkheden uit de pe-

riode 1922-1925 waren overwonnen.

Op 18 december 1967 heeft de toenma-

lige burgemeester, de heer Mr. J.J. van der 

Lee, de eerste paal voor het nieuwe Di-

akonessenhuis Refaja geslagen. Vanaf 27 

november 1970 werd het huis geleidelijk 

in gebruik genomen, waarna het op 4 juni 

1971 officieel werd geopend door H.K.H. 

Prinses Margriet. Het ziekenhuis stond 

op de plaats die later, toen het Albert  

Schweitzer ziekenhuis werd opgericht, 

Amstelwijck heette.  

Albert Schweitzer ziekenhuis
Het Albert Schweitzer ziekenhuis bestaat 

sinds 1 januari 1999 en is ontstaan uit 

een fusie tussen het Drechtsteden Zieken-

huis en het Merwedeziekenhuis.

Het ASz kende aanvankelijk twee locaties, 

Amstelwijck en Dordwijk. In 2008 is be-

gonnen met de uitbreiding van de locatie 

Dordwijk, die mede beoogde de locatie 

Amstelwijck op termijn te kunnen sluiten 

en alle functies hiervan te integreren met 

Dordwijk. Twee ziekenhuislocaties binnen 

de stad Dordrecht werd echter te veel ge-

acht voor een efficiënte bedrijfsvoering 

en patiëntenlogistiek. Op Amstelwijck 

waren om diezelfde reden de klinische 

Het Refaja ziekenhuis in Dordrecht 
wordt nu eindelijk gesloopt om plaats 
te maken voor een nieuwbouwwijk.
Vele dialysepatiënten hebben daar drie 
keer per week hun dialyse gehad. De 
laatste dialyse was in 2015, daarna gin-
gen de patiënten naar de vergrote dia-
lyseafdeling in het Albert Schweitzer 
ziekenhuis.  

Hoe het allemaal begon
Op 3 mei 1910 werd de 'Vereeniging voor 

Diaconessenarbeid in Dordrecht en om-

streken' opgericht. Er was toen nog geen 

sprake van een ziekenhuis. Het werk be-

trof eenvoudige wijkverpleging, waarvoor 

diaconessen werden aangetrokken en uit-

gezonden.

Omstreeks 1912 werd een klein zieken-

huis ingericht in de Oudehovenstraat te 

Dordrecht. In feite was dit niet meer dan 

een woonhuis met enkele bedden. In de 

volksmond werd het 'Diaconessenhuis' ge-

noemd. Dit woonhuis bleek als ziekenhuis 

al snel te klein. Daarom is in 1919 een gro-

ter huis in de Prinsenstraat aangekocht. 

In 1923 moest dit (zieken)huis - er waren 

toen al 23 bedden - worden gesloten we-

gens grote financiële moeilijkheden. De 

Vereeniging bleef wel bestaan!

Op 1 oktober 1925 trad de diacones zuster 

Cor van Glabbeek (later besturend zuster) 

in dienst van de Vereeniging. Zij woonde 

samen met een dienstbode in het pand aan 

de Prinsenstraat. Ze zag in het huis al snel 

een goede exploitatiemogelijkheid. In 

overleg met het toenmalige bestuur nam 

zij patiënten op. In de daarop volgende 

jaren groeide het huis in de Prinsenstraat, 

na aankoop van belendende percelen, ver-

bouwingen en vernieuwingen, uit tot een 

ziekenhuis met ca. 175 bedden.

Ziekenhuis Refaja
Aangezien het Diaconessenhuis in verband 

met de situering niet verder kon worden 

uitgebreid, werd in 1956 een kantoorge-

bouw aan de Bellevuestraat in Dordrecht 

aangekocht en verbouwd tot interne kli-

niek, het Ziekenhuis Refaja. Dit ziekenhuis 

afdelingen (verpleegafdelingen) al eerder 

gesloten. 

De locatie had hierdoor rond de eeuw-

wisseling al de functie van onderzoeks-, 

poliklinisch en dagbehandelcentrum ge-

kregen.

Te koop
Tussen 2010 en 2017 werden fasegewijs 

alle poliklinieken, operatiekamers/dagbe-

handeling en onderzoeksafdelingen over-

geheveld naar Dordwijk. 

In november 2016 werd onder grote be-

langstelling van (oud-)medewerkers, pati-

enten en pers de locatie Amstelwijck offi-

cieel gesloten. De laatste zorgactiviteiten 

stopten er eind juni 2017. In 2018 zijn de 

gronden en opstallen verkocht en overge-

dragen aan ontwikkelaar ABB Bouw, die er 

woningen gaat bouwen in het plan 'Am-

stelwijck Park'.

Om die reden werd er in oktober een be-

gin gemaakt met het slopen van de ge-

bouwen, waarvan u op de bijgaande foto’s 

een impressie ziet. 

Bron: Internetsite Albert Schweitzer zieken-

huis 
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Dialysereizen 

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

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

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

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

Nieuwe website - Nieuwe bestemmingen 

Vele dialysepatiënten hebben een of 
meerdere collega-dialysepatiënten, het 
komt voor dat patiënten echte maatjes 
van elkaar zijn, zeker als ze al geruime 
tijd samen dialyseren. Als dan je maatje 
komt te overlijden, dan geeft dat veel 
verdriet - bij een volgende dialyse is hij 
of zij er niet meer en jij moet verder 
met je leven.

Dat overkwam ook Ria de Graaf (69 jaar) 

die haar dialysemaatjes zag als vriendin-

nen. 

Lief en leed werd gedeeld, ze hadden 

samen veel lol, letten op elkaar, belden 

privé of kwamen bij elkaar over de vloer. 

Thuis bij Ria op bezoek in Sliedrecht, liet 

ze duidelijk doorschemeren dat elke dag 

dat zij naar de dialyse moet, zwaarder is 

dan voorheen. Tot op heden heeft ze nog 

geen ander maatje getroffen. De corona-

periode maakt het ook niet gemakkelijker, 

ze mist met name ook de bezoekjes van 

vrijwilligster Henny Jongbloed.

In mei jl. zijn bij Ria buttonholes aange-

maakt, omdat ze bij het aanprikken in de 

bovenarm altijd pijn had. Het mooie is dat 

Ria verliest in korte tijd twee dialysevriendinnen 
zij zich nu zelf kan aanprikken. Tijdens 

de vakantiedialyse in Zwolle is het daar 

nog niet gelukt, ze hadden niet de juiste 

(stompe) naalden.  

In het gesprek vertelde Ria dat ze al da-

gen bezig was geweest op iets op papier 

te zetten. 

Het gaf haar veel emoties, maar ze was 

toch blij dat zij wat van haar af kon schrij-

ven - een herinnering aan haar vriendin-

nen Siska en Elly.

Hierbij het persoonlijk geschreven ver-
haal van Ria de Graaf
In april 2012 kreeg ik te horen, dat ik 

moest gaan dialyseren. Dat was wel even 

schrikken, en ik wist niet wat mij te wach-

ten stond.

In het Albert Schweitzer ziekenhuis, lo-

catie Dordwijk, ben ik begonnen op dins-

dag-, donderdag- en zaterdagmiddag. Op 

een gegeven moment moest ik naar loca-

tie Amstelwijck, waar ik het niet naar mijn 

zin had. Ik was blij dat ik weer naar Dord-

wijk kon, daar zat ik op dezelfde dagen 

op zaal 3. Ik heb toen gevraagd of ik op 

andere dagen kon en dan in de ochtend, 



23

Levenslijn · 20e jaargang · december 2020

Ria verliest in korte tijd twee dialysevriendinnen 
omdat wij nogal eens een weekend naar 

de camping in Epe gingen.

Siska
Op een gegeven moment kon ik op maan-

dag-, woensdag- en vrijdagochtend op 

zaal 1.

Daar heb ik Siska leren kennen. Omdat wij 

een keer per jaar een dag met de boot-

reis van de NPVR meegingen, vroeg ik aan 

Siska: “Ga ook eens mee, dat is best ge-

zellig”.

Dus werd zij ook lid van de NPVR. Ook de 

beide partners Theo en Willem konden 

goed met elkaar opschieten. Theo vroeg 

“wat doen jullie met de kerst”, “nou we 

zijn gewoon thuis” zei ik. Er werd ge-

vraagd “kom dan een dag bij ons”, dat 

hebben wij toen gedaan.

Tegen de kerstdagen gingen we ook met 

z’n vieren naar Intratuin en we kochten 

altijd wat. 

Ook zijn we naar Brabant geweest naar een 

tuincentrum. Theo en Siska zijn ook een 

paar keer bij ons op de camping geweest. 

We gingen lekker in het bos wandelen naar 

het pannenkoekenhuis De Ossenstal. Daar 

hebben Siska ik een lekkere sorbet op en 

de heren wat anders. 

Elly
In 2017 kwam Elly ook bij ons op de zaal, 

zij heeft toen gevraagd aan de verpleeg-

kundige of ze bij ons mocht zitten.

Dus zaten wij met z’n drieën bij elkaar, we 

waren echt een vriendinnenclubje, en ze 

hoefden ons echt niet uit elkaar te zetten. 

Siska en ik zaten altijd de zender TLC te 

kijken, Elly las luisterboeken. 

Op een keer kwam Siska ’s ochtends met 

een flinke kleur op haar wangen. Ik vroeg 

haar wat er was. “Ik heb wat koorts”, zei 

ze. Wij waren toen nog niet op de zaal.

Ik ben toen naar de verpleging gegaan om 

dat te zeggen. Zij werd gelijk naar binnen 

gebracht, de volgende dag moest zij naar 

het ziekenhuis, daar heeft ze een paar we-

ken gelegen. Ik belde haar op een middag 

hoe het ging, “gaat wel”, zei ze, “maar 

vanavond krijg ik geen bezoek omdat Theo 

ziek is”.

Toen Willem thuiskwam, vertelde ik hem 

dat. “Bel de Drechthopper maar, wij gaan 

vanavond”. Siska keek wel er wel van op 

dat wij kwamen, en om halfacht gingen 

we weer naar huis.

Wij hebben best wel veel lol gehad met 

zijn drieën. Toen ik jarig was zei Elly: “Als 

je gebak in huis hebt, dan komen wij van-

middag”, maar ik dacht dat het een gein-

tje was. Om een uur of drie ging de bel en 

ja hoor, daar stonden Elly en Marcel voor 

de deur. Het was best gezellig, alleen jam-

mer dat Siska en Theo er niet waren. 

Eind oktober ging Elly achteruit, maar zij 

bleef met volle moed verder gaan.

Op een donderdagochtend, eind oktober, 

werd ik gebeld door Siska, ze vertelde mij 

dat Theo was overleden. Theo was haar al-

les, zelf kon ze niet veel. Zij wilde thuis 

blijven wonen en werd dus overgeleverd 

aan de thuiszorg, drie keer op een dag. 

Met z’n vieren zijn wij nog naar de begra-

fenis van Theo geweest.

Elly had altijd gezegd “Als ik met een am-

bulance naar de dialyse moet, ga ik niet 

meer”.

Marcel had zaterdag Siska en mij gebeld, 

dat het steeds slechter met Elly ging.

Op maandagochtend werd Elly op een 

brancard op zaal gebracht. Ze had eerst 

een gesprek met de arts, zij had besloten 

dat het haar laatste dialyse zou zijn. Toen 

ik klaar was met de dialyse, moest ik af-

scheid nemen van Elly, nou dat viel niet 

mee om een vriendin te verliezen.

Siska en ik bleven samen over, het was 

niet gemakkelijk.

Op een zondagmorgen is Siska thuis uit 

haar rolstoel gevallen, bij het pakken van 

de telefoon.

Zij heeft anderhalf uur op de vloer gele-

gen, voordat de thuiszorg kwam en haar 

zo vond. Siska werd naar het ziekenhuis 

gebracht, daar bleek dat haar shunt-arm 

op twee plaatsen gebroken was. ’s Maan-

dags heeft zij nog gedialyseerd, maar op 

woensdag bleef haar plek leeg, ik vroeg 

nog aan de verpleegkundige wanneer ze 

zou komen, ze vertelden dat ze iets later 

zou komen. Maar even later kwam Anja, 

de maatschappelijk werkster, mij vertellen 

dat Siska niet meer verder wilde. Dat was 

de tweede domper in mijn dialyseleven. 

‘s Middags, na de dialyse, ben ik in het zie-

kenhuis afscheid van Siska gaan nemen.

Nou, dat viel niet mee, in korte tijd heb ik 

twee vriendinnen verloren. Ik kan er nog 

heel slecht over praten zonder tranen in 

mijn ogen. Ik mis ze nog iedere dag, met 

de troost dat zij rustig zijn ingeslapen. 

Marcel Melkert
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Het carillon van de Oude Kerk in Voorburg
Ditmaal een verhaal over een onderwerp 
wat eigenlijk helemaal niets met nie-
ren, nierziekten, nierpatiënten etc. te 
maken heeft. Af en toe geeft dat niets, 
dat maakt de inhoud van ons blad weer 
een beetje luchtig, dat hebben we af en 
toe wel nodig om een beetje afstand 
te kunnen nemen van onze ziekten en 
zorgen. 

Waarom dan toch dit verhaal in Levenslijn 

staat?

Welnu, dat is niet zo moeilijk. Wie wordt 

er niet vrolijk van als hij door een stad 

loopt als de beiaardier vrolijke klanken 

uitstrooit over de stad, via het carillon 

wat hij of zij bespeelt? Vaak worden dan 

bijvoorbeeld vaderlandse liederen, of be-

werkingen van klassieke muziekstukken of 

popmuziek gespeeld, er zit vaak voor elk 

wat wils bij.  

Beiaardier Gerda Peters
Nu wil het geval dat uw redacteur een dag 

in de week een orgelmaker helpt, die op 

dit moment met de restauratie van het or-

gel in de Oude Kerk in Voorburg bezig is.

Op zo’n dag waren we bezig op de orgel-

galerij toen we opeens gestommel op de 

orgeltrap hoorden. Er kwam een dame naar 

boven, die niet bij ons op de orgelgalerij 

moest zijn, maar die het hogerop zocht, 

namelijk naar de ruimte waarin de speel-

tafel van het carillon staat opgesteld.

Even terzijde: bijzonder daarbij is dat 

speeltafel hoger staat dan het carillon 

zelf, hetgeen een bijzondere constructie 

vereist van het mechaniek waarmee de 

afzonderlijke klokken van het carillon be-

diend worden.

Nieuwsgierig als een goede redacteur is, 

klom uw redacteur met de orgelmaker ach-

ter de mevrouw aan via enge steile trap-

pen, zonder al te veel mogelijkheden om 

je aan vast te houden. De mevrouw bleek 

de beiaardier van de Oude Kerk van Voor-

burg te zijn, Gerda Peters. Zij vertelde ons 

van alles over het carillon, dus ook een 

stuk geschiedenis, en ook wat specifieke 

dingen over het carillon in Voorburg dat 

zij, als vaste beiaardier sinds 2011, regel-

matig bespeelt.

Geboren en getogen in het centrum van 

Haarlem zijn beiaard- en orgelklanken 

Gerda Peters met de paplepel ingegoten. 

Gerda is aan het Sweelinck Conservatori-

um Amsterdam afgestudeerd voor orgel en 

kerkmuziek. Vervolgens heeft zij met goed 

gevolg het staatsexamen piano afgelegd. 

In 2008 slaagde zij voor haar diploma 

Master of Music in Carillon aan de Neder-

landse Beiaardschool (NBS) te Amersfoort 

(faculteit muziek van de Hoge School voor 

de Kunsten te Utrecht). Gerda Peters is 

stadsbeiaardier van Almere, Beverwijk en 

Voorburg. Zij vervangt regelmatig collega 

beiaardiers en geeft door heel Nederland 

en in het buitenland concerten. Samen 

met Sarina Brouwer (saxofoon) vormt zij 

een duo. Tevens heeft zij een privé leer-

lingenpraktijk in de Bollenstreek. 

Op haar website: www.gerdapeters.nl 

vindt u meer informatie over deze enthou-

siaste beiaardier.

Techniek
Tijdens ons bezoek aan Gerda Peters in de 

ruimte waar de speeltafel staat opgesteld, 

vertelde zij ons eerst iets over de geschie-

denis van het carillon, ook wel beiaard of 

klokkenspel genoemd. 

Een beiaard, carillon of klokkenspel is een 

met een klavier bespeelbaar muziekinstru-

ment. Een beiaard bestaat uit ten minste 

23 gegoten bronzen klokken in vaste op-

hanging, afgestemd in chromatische volg-

orde (dat wil zeggen, in halve tonen) die 

men samen harmonisch kan laten klinken. 

Gewoonlijk bevindt het instrument zich in 

een toren. In torens kan het instrument 

zowel bespeeld worden door middel van 

een klavier, met houten stokken en pe-

dalen die zijn aangesloten op klepels, als 

door een automatisch speelwerk. Iemand 

die een beiaard bespeelt, heet beiaardier 

(m/v) of ook wel klokkenist, hoewel dit 

tegenwoordig ook de functionaris kan zijn 

die de technische installaties onderhoudt.

De toetsen van de speeltafel zijn houten 

stokken die gegroepeerd zijn als de toet-

sen van een piano. Men spreekt ook wel 

van witte en zwarte toetsen, hoewel de 

stokken niet gekleurd zijn. De beiaardier 

bespeelt de toetsen met de pink van zijn 

losjes gebalde vuisten, of, als hij twee 

toetsen tegelijk wil indrukken, met duim 
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Het carillon van de Oude Kerk in Voorburg
en vingers. Meestal is er ook een pedaal, 

dat met de voeten wordt bespeeld. 

Door een toets iets terug te laten komen 

en weer aan te slaan klinkt de klok op-

nieuw. Zo is het mogelijk een klok snel 

herhaaldelijk te laten klinken (tremolo). 

Als de klokken in een galmende ruimte 

hangen zijn de aparte aanslagen nauwe-

lijks meer van elkaar te onderscheiden, en 

lijkt het alsof de klok continu in trilling 

is.

Als een toets zo ver mogelijk wordt in-

gedrukt komt de klepel net niet tegen de 

klok. Om de klok te laten klinken moet de 

toets met enige kracht worden aangesla-

gen. De klepel valt dan direct weer terug, 

ook als de toets ingedrukt blijft, zodat de 

klok vrij kan klinken. Voor iedere bespe-

ling moeten de draden worden afgeregeld, 

omdat deze door temperatuurwisseling 

krimpen of uitrekken.

De handmatige bespeling is in onze tijd bij 

voorkeur mechanisch via een stokkenkla-

vier. Hierdoor kan de beiaardier nuances 

in zijn spel leggen die met automatisch 

spel, of met een elektrische verbinding 

zoals met een keyboard, niet zo goed mo-

gelijk zijn. Er bestaan ook automatische 

systemen die piano en forte (zachter en 

harder qua geluidsvolume) kunnen spelen 

op de klokken. De ware musicus prefereert 

een stokkenklavier wat rechtstreeks me-

chanisch is aangesloten op de klepels in 

de klokken.

Het gewicht van een klok hangt samen 

met de toonhoogte. Een klok die acht keer 

zo zwaar is, is een octaaf lager. De totale 

massa van een chromatische beiaard is 

ruim zes keer de massa van de zwaarste 

klok en deze waarde is nauwelijks afhan-

kelijk van het aantal klokken. 

Een beiaard is daardoor vaak transpone-

rend. De laagste toets is meestal een C, 

maar klinkt bijvoorbeeld als B (lager, dus 

zwaarder) dan wel D, Es of G (hoger, dus 

lichter). Dit deed en doet men uit econo-

mische overwegingen dan wel om ruimte 

te besparen.

De beiaard is het zwaarste van alle be-

staande muziekinstrumenten: bij de 

grootste exemplaren kan het gewicht van 

de klokken alleen al oplopen tot 100 ton. 

De grootste concentratie van beiaarden 

is van ouds (en nog steeds) te vinden in 

de Lage Landen: Nederland, België en het 

Noordwestelijke deel van Frankrijk.

Het woord carillon is een verbastering van 

quadrillon. In dat woord is het getal vier 

te herkennen. Het betekende oorspronke-

lijk een wekkering of voorslag, vier klok-

jes die een melodietje speelden om de 

uurslag aan te kondigen. 

Omdat de burgers in vroeger eeuwen niet 

van tevoren wisten (ze hadden immers 

geen horloge) wanneer de klok zou slaan, 

moesten ze worden ‘verwittigd’ om het 

aantal slagen te tellen. Dit verwittigen 

gebeurde door een ‘voorslag’ van enkele 

kleinere klokjes. 

Het uitbreiden van die voorslag tot meer-

dere klokken van verschillende toonhoog-

te gaf de mogelijkheid kleine melodieën 

ten gehore te brengen. Als die klokken 

werden verbonden met een stokkenkla-

vier, waarop men manueel kon spelen, was 

er sprake van een beiaard of carillon.

Geschiedenis
De eerste geschriften die bekend zijn be-

treffende een beiaard dateren uit 1510. In 

de periode daarna was er een ontwikke-

ling dat rijkere steden hun belforten (mid-

deleeuwse wachttorens) en kerktorens 

niet alleen voor het oog verfraaiden, maar 

ook een nieuw geluid toevoegden aan de 

torenklokken. 

In de jaren daarna waren er diverse evo-

luties die ervoor zorgden dat het carillon 

steeds meer mogelijkheden kreeg, qua 

klank en techniek. 

Begin 16e eeuw raakte de techniek in de 

grote Vlaamse steden verspreid, vanaf de 

tweede helft van de 16e eeuw sloeg de 

‘mode’ ook aan in de Noordelijke Neder-

landen. 

Uit stadsrekeningen blijkt dat er met het 

bestellen van een beiaard vaak prestige 

gemoeid was. Het bleef wel een typisch 

instrument van de lage landen en Noord-

Frankrijk. 

De beiaarden van vóór 1800 zijn vrijwel 

allemaal gestemd in de middentoonstem-

ming. 

De basis voor die stemming wordt dan ge-

vormd door de toonhoogte van de C op het 

klavier. Het spelen op een beiaard in mid-

dentoonstemming uit de 17e of 18e eeuw 

geeft beperkingen in de muziekkeuze. Op 

zo'n instrument kan de meeste muziek van 

latere tijd vaak toch gespeeld worden, en 

klinkt deze volgens de kenners zelfs veel 

fraaier; soms echter moet hiervoor eerst 

de muziek worden getransponeerd om in 

de zuivere toonsoorten van deze stem-

ming te komen. Moderne muziek krijgt bij 

uitvoeren op oude, reine stemmingen een 

extra dimensie.

De muziek wordt genoteerd op twee no-

tenbalken, zoals voor andere klavierin-

strumenten. 

De bovenste balk is voor het manuaal, de 

onderste voor het pedaal. Er wordt ge-

bruikgemaakt van een viool- en een bas-

sleutel.

In de loop van de voorbije eeuwen werd 

de techniek steeds meer verfijnd: het aan-

tal klokken nam toe, verbeteringen in de 

overbrengingstechniek, en het aanbren-

gen van een ‘speeltrommel’ om de tijd 

automatisch aan te geven. Bijna alle bei-

aarden in Nederland en België zijn naast 

een handspel ook ingericht om de tijd 

met de klokken automatisch te melden 

met een korte melodie. Vanaf de 16e eeuw 

gebeurde dat door middel van een speel-

trommel, een grote cilinder van ongeveer 

anderhalve meter doorsnee met 40 tot 

over de 100 verticale sporen rondom. Aan 

de buitenkant van deze cilinder of trom-

mel worden metalen pinnen (nootjes) ge-

zet die door een helper aan de binnenkant 

worden vastgeschroefd; dit wordt verste-

ken genoemd. Er bestaan nootjes in ver-

stelbare vorm: deze werden op een liniaal 

tegen de trommel gezet en vastgedraaid, 

waarna de trommel werd doorgedraaid 

naar het volgende te maken akkoord. Op 

welke plek dat akkoord moet komen is tij-

dens het versteken te zien op een wijzer-

werk naast de trommel. Dit systeem van 

schuifnootjes kwam rond 1900 in gebruik. 

Op het moment dat de trommel door het 

uurwerk in beweging wordt gebracht, til-

len de nootjes de tuimelaars op die in ver-

binding staan met de hamers aan de bui-

tenkant van de klokken. De hamers voor 
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het automatische spel zijn onafhankelijk 

van de klepels voor handmatig spel bin-

nen in de klok. Er zijn vaak meer hamers 

op één klok om een snelle repetitie op de-

zelfde toon mogelijk te maken. De hamers 

worden opgevangen door een bladveer zo-

dat ze de klok na het slaan niet afdempen.

Hoe vaker muziek moest klinken, hoe 

meer horizontale rijen of maten van ‘ga-

ten gevuld met nootjes of pennen’ een 

speeltrommel moest bevatten: hoe meer 

klokken de beiaard telde, hoe meer verti-

cale sporen de trommel telde. Het bouwen 

(vaak ook het gieten) van zo'n omvangrij-

ke trommel met bijbehorende in te schroe-

ven nootjes werd een specialiteit op zich. 

Het versteken van de nootjes om een an-

dere melodie te laten horen was dus een 

heel karwei; soms met twee of drie man 

meerdere dagen in de toren. Meestal was 

dit ook de taak van de stadsbeiaardier; hij 

maakte ook het arrangement van het nieu-

we repertorium. Met zijn pennen (‘enen’) 

en gaatjes (‘nullen’) programmeerde hij zo 

eigenlijk de oudste vorm van een compu-

ter. Hij moest zowel horizontaal, het sa-

menklinken van akkoorden, als verticaal, 

het ritme en verloop van de melodie, in 

de gaten houden, daarbij rekening hou-

dend met de technische beperkingen van 

het instrument en de snelheid waarmee de 

trommel afgesteld was bij het draaien. In 

de 17e eeuw met relatief kleine beiaarden 

was het nog gebruikelijk de melodie om 

de twee maanden te wijzigen naargelang 

de gelegenheid, dikwijls met melodieën 

bij het bijbehorende kerkelijke feest of 

tijdvak. In de protestantse gewesten werd 

meestal een psalm op het hele uur gezet. 

Er werd alleen een uitzondering gemaakt 

in tijden van strenge vorstperiodes. 

Het versteken van de melodie werd op het 

einde van de 18e en zeker in de 19e eeuw 

op veel plaatsen verwaarloosd en terugge-

bracht tot één versteek (vaak in de stille 

week voor Pasen) per jaar, dit mede omdat 

het zo'n omvangrijk werk was. (Begin 21e 

eeuw wordt in Nederland op de meeste 

oude trommels tweemaal per jaar versto-

ken in voor- en najaar.)

Omdat het carillon dag en nacht op ie-

der tijdstip van het uur dezelfde melodie 

speelt, weten de mensen zonder klok te 

kijken hoe laat het is. Na het hele uur-

spel geeft de bourdon (de zwaarste klok 

in de toren) de slagen voluit voor het bij-

behorende uur. Op de halve uren gaat dat 

ook zo, maar dan op een lichtere klok. Dit 

systeem van tijdmelding noemt men de 

Hollandse slag. De speelwerken spelen al 

sinds de 16e eeuw dag en nacht.

Tegenwoordig geschiedt automatisch ca-

rillonspel bij nieuw gebouwde instrumen-

ten haast altijd door elektromagnetisch 

werkende hamers of klepels, die bestuurd 

worden door een computerprogramma. 

Vroeger ook wel door een soort draaior-

gelboek, een ponsband. 

Een modern computergestuurd systeem 

werkt met luchtpistons op het beiaard-

klavier; dit noemt men een pneumaat of 

carillair. Voordeel hiervan is dat er geen 

dure hamers nodig zijn; bovendien zou het 

mogelijk de bespeelbaarheid van het stok-

kenklavier beter in vorm houden. Een na-

deel is dat de stalen draden door tempe-

ratuurwisselingen uitzetten en krimpen, 

zodat het handmatig afregelen noodzake-

lijk blijft (bij handbespeling doet de bei-

aardier dat voordat hij begint met spelen). 

Dit nalaten kan schade veroorzaken. Deze 

pneumaat of carillair hoeft niet te wor-

den verwijderd om de klokken handmatig 

te bespelen; de pistons zitten achter de 

lessenaar.

Het is met deze moderne systemen een-

voudiger dan bij de vroegere speeltrom-

mels om een andere melodie in te stellen 

- men hoeft alleen de melodieën in het 

computerprogramma te vervangen of op 

een keyboard in te spelen en daarna bij te 

werken op het computerscherm. Het gaat 

tegenwoordig bij sommige systemen zelfs 

zo ver dat de beiaardier deze werkzaam-

heden thuis kan verrichten, waarna de 

gegevens via een telefoonverbinding (mo-

dem) naar de computer in de toren worden 

gezonden. Hij hoeft er dus niet eens de 

trap in de toren voor te beklimmen. Ook is 

een voordeel bij het computersysteem dat 

daarbij de oude melodieën niet verloren 

gaan, wat bij het versteken van een speel-

trommel wel het geval is.

Met de Franse Revolutie kregen de bei-

aarden, vooral in de Zuidelijke Nederlan-

den, een zware klap. Vele klokken werden 

geroofd, omdat de kerkelijke goederen 

in beslag werden genomen, al was hier-

tegen verzet van de bevolking. In tijden 

van oorlogen probeerde men klokken te 

verstoppen, of de klokken van de beiaard 

los te koppelen, zodat ze als ‘luidklok’ be-

houden konden blijven. Veel door de vij-

and geroofde klokken werden gebruikt om 

versmolten te worden voor de oorlogsin-

dustrie; brons was schaars in oorlogstijd. 

Dit gebeurde ook nog tijdens de Tweede 

Wereldoorlog in heel Nederland. In Bel-

gië werden de meeste beiaarden gespaard 

van vordering, wel gingen veel luidklok-

ken naar de oorlogsindustrie in Hamburg. 

Na de oorlog bleken nog veel klokken uit 

Nederland en België opgeslagen, dus niet 

versmolten te zijn, waardoor behoorlijk 

wat klokken teruggegeven konden worden 

aan hun eigenaren. 

In het noorden verminderde ook het 

aanzien van de beiaard in de 19e eeuw. 

Behalve het reeds vermelde (te) omslach-

tige versteken van de melodieën, werd 

het aantal bespelingen van vier keer tot 

eenmaal per week teruggebracht, meestal 

tijdens de weekmarkt. 

Bespelingen werden geschrapt, niet alleen 

omdat de beiaardmuziek als ‘frivool’ werd 

ervaren, maar ook omdat het bespelen van 

een beiaard als (te mijden) ‘zware arbeid’ 

werd bestempeld, wat niet geheel onte-

recht was: slecht onderhouden beiaarden 

vergden inderdaad heel wat fysieke in-

spanningen bij het bespelen, soms na een 

vermoeiende torenklim. In de Noordelijke 

Nederlanden werd het aantal bespelingen 

meestal terug gebracht tot één per week 

op de marktdag, en het versteken, wat tot 

dan elke maand gebeurde, werd terug ge-

bracht tot één of twee maal per jaar. 

Vanaf eind 19e eeuw, met de neogotiek, 

kreeg de beiaard meer aanzien terug. 

Het klokkenspel, de beiaard, ontwikkelde 

zich ook meer en meer als een zelfstan-

dig instrument, los van torenuurwerken of 

kerken. Meestal was het een prestigepro-

ject van rijke edellieden, of mecenassen 

(een mecenas is iemand die kunstenaars 

financieel steunt). 

Een goed voorbeeld is de beiaard in het 

stadhuis van Rotterdam uit 1920, ge-

schonken door rijke inwoners, de gebroe-

ders Van Ommeren van het gelijknamige 

havenbedrijf. Het stadhuis bleef bij het 

bombardement op Rotterdam in 1940 ge-

spaard, de klokken werden echter door de 

Duitsers geroofd. Na de oorlog kwam er 
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een nieuw instrument. Een ander voor-

beeld is een reizende beiaard, die op een 

wagen is geplaatst, zodat hij kan mee-

rijden in optochten of folkloristische 

stoeten en concerten kan geven op elke 

gewenste locatie. Er zijn ook demonta-

bele reizende beiaarden gebouwd die in 

een aanhanger kunnen worden vervoerd. 

Reizende carillons zijn meestal eigendom 

van een klokkengieterij of particulier. 

Sommige gerenommeerde beiaardiers, on-

der wie Boudewijn Zwart, Frank Steijns en 

in Vlaanderen Koen van Assche, bezitten 

zo'n instrument. Deze laatste spreekt van 

een 'bronzen piano'.

Na deze algemene inleiding over het in-

strument en de ontwikkelingen die het in 

de loop van de tijd doormaakte, wordt het 

tijd om naar het carillon van de Oude Kerk 

in Voorburg te gaan kijken.

Het Voorburgse carillon is ondergebracht 

in de toren van de Oude Kerk in het his-

torische centrum. De toren dateert uit het 

einde van de dertiende eeuw en bestaat 

uit een twintig meter hoge vierkante 

onderbouw, die wordt bekroond met een 

achtkantige spits, die eveneens twintig 

meter hoog is. Bijzonder is dat deze spits 

geheel opgemetseld is, al is dat van bui-

ten niet te zien omdat het dak in 1539 

bekleed werd met leien.

De beiaard in Voorburg 
In vroeger tijden hebben in de toren on-

getwijfeld klokken gehangen, maar daar-

over is niets bekend. De oudste klok, die 

nu nog aanwezig is, stamt uit 1781. Het is 

een werkstuk van Johannes Maritz, weegt 

230 kg en heeft een doorsnee van 72 cm. 

In de Tweede Wereldoorlog werd hij ge-

vorderd en in 1944 met zo’n 200 andere 

klokken weggevoerd. Het schip ‘Hoop op 

Zegen’, dat het transport uitvoerde, liep 

echter op een dijk van de in aanleg zijnde 

Nood-Oostpolder en zonk. Na de oorlog 

kon het schip worden gelicht en werden 

de klokken teruggegeven aan de oorspron-

kelijke eigenaren.

Ter vervanging van een tweede klok, die 

niet terugkwam, werd in 1948 door de fir-

ma Van Bergen uit Heiligerlee de huidige 

uurslag klok gegoten. 

Met een doorsnee van meer dan een meter 

en een gewicht van 810 kg is deze basklok 

de zwaarste in de toren. Het opschrift 

luidt:

De klokkentoon, zo bruut gesmoord 1943

zij mocht niet langer blijven zwijgen

Weer wordt haar klare roep gehoord,

Weer kan haar lof ten hemel stijgen 1948

In aansluiting op de basklok schonk de 

Voorburgse bevolking drie klokken die 

in 1967 door de firma Eijsbouts in Asten 

werden gegoten. Sindsdien laten deze vier 

klokken elk kwartier een voorslag horen. 

In de toren vermeldt een bronzen gedenk-

plaat:

Ter gelegenheid van de voltooiing van de 

restauratie van deze kerk zijn door de om-

wonenden 3 luidklokken geschonken, waar-

door een klokkenspel ontstond.

(Fis bestaande klok, nieuw A, B en Cis)

Voorburg Maart 1968.

Alle vijf hierboven genoemde klokken zijn 

ook in gebruik als luidklok.

Het carillon
In 1984 heeft de Frans Mortelmans Stich-

ting de Voorburgse gemeenschap een bei-

aard geschonken. Hiervoor goot de firma 

Eijsbouts vierendertig klokken. Samen 

met de bestaande voorslag van vier klok-

ken ontstond toen een carillon van 38 

klokken.

Op de tweede bronzen plaat in de torenhal 

staat te lezen:

Kerstavond 1984 kreeg deze toren een bei-

aard door uitbreiding van de aanwezige 

luidklokken met 34 klokken geschonken 

aan de gemeente Voorburg door de Frans 

Mortelmans Stichting, ter herinnering aan 

zijn stichter Franciscus Gomarus Mortelmans 

(Rotterdam 1889 – Voorburg 1964)

In 2005 schonken de Voorburgse Rotary-

clubs een extra basklok, de 39ste, met als 

opschrift:

Ik ben geschonken ter gelegenheid van 60 

jaar bevrijding en 100 jaar Rotary door de 

Rotaryclubs Voorburg en Voorburg-Vliet

De vier andere basklokken hebben naast 

een randversiering eveneens een op-

schrift:

Klok 1:

Ik beier ter herinnering aan Frans Mortel-

mans stichter van “De Frans Mortelmans 

Stichting” (1889 – 1964)
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Bij het verzenden van de extra editie van Levenslijn die u in november jl. door de brie-

venbus heeft gekregen met als onderwerp de Algemene Ledenvergadering (ALV), is er 

per abuis aan de leden die, bijvoorbeeld met een partner, een familielidmaatschap 

hebben, maar één exemplaar van de extra editie verstuurd. 

Stel dat u met uw partner een familielidmaatschap heeft, dan hoort u in principe 

per persoon een extra editie te krijgen. U moet dit vergelijken met de situatie 

waarin er een normale  Algemene Ledenvergadering gehouden zou worden, waar u 

beiden naar toegaat. U mag dan allebei stemmen, desnoods ook nog de één voor en 

de ander tegen, dus hoort u ook beiden een extra editie te krijgen. 

Helaas is echter het adressenbestand alleen uitgedraaid op de namen van de 

‘hoofdleden’, dit is meestal de patiënt van de beide familieleden, alsmede op 

die van de ‘enkele’ leden. 

Nu is dat in dit geval geen groot probleem, omdat u nu toch niet hoeft te stem-

men, en als dat weer wel mag, kunt u als familieleden weer persoonlijk naar de 

ALV komen, iets waarvan wij vurig hopen dat dat in 2021 weer mogelijk is!

Wij menen u met deze mededeling van dienst geweest te zijn, we vonden het correct 

om u e.e.a. even toe te lichten. 

Jan Zoutendijk 

Mededeling inzake toesturen 
extra editie Levenslijn 

Klok 2:

Ik beier ter herinnering aan Cornelia van 

der Zwan, Echtgenote van Frans Mortelmans 

(1902 – 1983)

Klok 3:

Ik beier als één van de 34 klokken die “De 

Frans Mortelmans Stichting” aan Voorburg 

als beiaard schonk

Klok 4:

Ik beier “heel omringd van trotsche hoven” 

over Voorburg (citaat uit “De Nederlandsche 

Stad- en Dorpbeschrijver” van L. van Ollefen 

uit 1793)

De dertig volgende klokken dragen namen 

van buitenplaatsen - een buitenplaats, 

hofstede of landhuis is een (zomer)verblijf 

voor rijke stedelingen - uit de omgeving 

van Voorburg, te weten Arentsburgh, Bij-

vliet, Blijenburg, Damsigt, Eemwijk, Esse-

steyn, Haagzicht, Heeswijk, Heldenburg, 

Hoekenburg, Hofwijck, Leeuwesteijn, De 

Loo, Middenburg, Middendorp, Nieuw-

Vronesteyn, Noordervliet, Opmijst, Reden-

burg, Rusthof Schoonoord, Sionslust, Son-

nenburgh, Starrenburg, Vliet en Burgh, 

Vreugd en Rust, Welgelegen, West-Duij-

vestein, Westenburg en Zijdervliet. 

Torenuurwerk
Op de tweede torenzolder bevindt zich 

in een houten kast het torenuurwerk. 

Het werd in 1886 vervaardigd door I.W.F. 

Volcke uit Den Haag. De aandrijving van 

het uurwerk gebeurt nu elektrisch. De 

oude onderdelen, zoals de gewichten en 

de slinger die nodig waren voor het op-

draaien van die gewichten, zijn bewaard 

gebleven. Op de kast is een messing plaat 

aangebracht waarop de volgende tekst is 

gegraveerd:

Het uurwerk is geschonken door Mevrouw de 

Wed. P.J. Veeneka, geb. de Groot en haren 

Zoon den Heer P. Veeneka, voorzitter van 

het College van Notabelen, als blijk van 

aandenken aan hun genoemden echtgenoot 

en vader, in leven Secretaris-Rentmeester 

der Kerkelijke goederen van 1839 tot 1851

Voorburg 13 november 1886

Tot zover het verhaal over het Voorburgse 

carillon. Ik hoop dat u het met plezier 

heeft gelezen, en dat uw algemene kennis 

weer opgefrist of aangevuld is. En als u 

weer eens een carillon hoort, weet u in elk 

geval wat er gebeurt in de klokkentoren, 

hoog boven stad of dorp, waar de beiaar-

dier dan weer zijn of haar best doet om u 

een glimlach op uw gezicht te brengen.

Jan Zoutendijk

Bronnen: Gerda Peters, folder ‘Carillon Voor-

burg’ van de ‘Stichting Vrienden van het ca-

rillon Voorburg’, diverse internetsites.
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Voor welke patiënten is het apparaat 

straks geschikt? 

En waarom laat de realisatie van een 

draagbare kunstnier en andere goede 

ideeën zo lang op zich wachten? U leest 

erover in het magazine!

De Nierstichting heeft in oktober een 
nieuw magazine uitgebracht over de 
draagbare kunstnier en ons verzocht om 
hierover wat te publiceren in Levens-
lijn.

Het blad is te bestellen bij de Nierstich-

ting door naar voorlichtingsmaterialen 

te gaan en dan naar beneden te scrollen, 

daar staat een link om hem te downloa-

den. Heeft u echter liever een gedrukt 

exemplaar, dan kunt u het formulier wat 

u daar ziet invullen en krijgt u het opge-

stuurd. Indien u niet beschikt over inter-

net maar desondanks het magazine graag 

ontvangt, neem dan even contact op met 

de secretaris van de NPVR en het wordt u 

toegestuurd. Hieronder vindt u de infor-

matie van de Nierstichting.

Voor wie is de draagbare kunstnier, 
waarom duurt de ontwikkeling zo lang, 
en hoe gaat het apparaat straks wer-
ken? De Nierstichting krijgt veel vragen 
over de ontwikkeling van de draagbare 
kunstnier. 
Daarom hebben ze een speciaal magazine 

gemaakt om zoveel mogelijk vragen te 

beantwoorden. Het blad is online te be-

kijken maar u kunt ook een gedrukt exem-

plaar bestellen. Ook start de Nierstichting 

met een e-nieuwsbrief over de draagbare 

kunstnier.

Dialyseren met een draagbare kunstnier 

buiten het ziekenhuis is een lang gekoes-

terde wens voor veel nierpatiënten. Al in 

de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn 

enkele veelbelovende draagbare kunstnie-

ren ontwikkeld. Maar bijna vijftig jaar la-

ter moet het merendeel van de dialysepa-

tiënten nog altijd drie keer per week naar 

het ziekenhuis of dialysecentrum. En lijkt 

op technologisch vlak de tijd stil te heb-

ben gestaan.

De Nierstichting startte in 2014 een 

maatschappelijke onderneming om deze 

innovatie nieuw leven in te blazen en 

geschikt te maken voor de nierpatiënten 

van nu. Een internationaal team van in-

genieurs werkt sindsdien intensief aan de 

realisatie van deze draagbare kunstnier.

Wat maakt deze kunstnier zo bijzonder? 

Via de site van de Nierstichting kunt u:

• De online uitgave draagbare kunstnier 

bekijken

• Een gedrukt exemplaar aanvragen

• Zich aanmelden voor de e-nieuwsbrief 

over de draagbare kunstnier

Yvonne Kant, secretaris

Magazine ‘De draagbare kunstnier’
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3131

Bioreactor als onder-
deel van kunstnier 
bij varken ingebracht

Uitgeperst

Door Gerard Kok

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

Het tekort aan donornieren is een groot 

probleem; in de Verenigde Staten staan 

100.000 nierpatiënten op de wachtlijst 

voor een nieuwe nier, terwijl er jaarlijks 

ongeveer 21.000 beschikbaar komen. Di-

alyseren is voor de patiënten die geen 

donornier krijgen maar een beperkte op-

lossing. Het is vermoeiend, en niet de ge-

hele nierfunctie kan worden overgenomen 

door dialyseren, zodat veel dialysepati-

enten binnen vijf jaar na aanvang toch 

overlijden. Daarom hebben wetenschap-

pers initiatieven ontplooid om zowel het 

tekort aan donornieren op te heffen, als 

dialyse overbodig te maken.

Eén van die initiatieven is The Kidney Pro-

ject ('Het Nier Project'), dat probeert dit 

doel te bereiken door een implanteerbare 

kunstnier te maken. De uiteindelijke 

kunstnier moet uit twee delen bestaan: 

een filter dat het bloed zuivert door 

het bloed door minutieuze poriën 

te leiden, en een bioreactor, 

die bestaat uit menselijke 

niercellen, en die de andere 

functies van een nier over-

neemt, zoals het regelen 

van de bloeddruk, en het 

op peil houden van de 

zoutbalans. Een belang-

rijk doel is ook dat het 

implantaat geen externe 

krachtbron (bijvoorbeeld 

batterijen) nodig heeft 

om te functioneren. Het nu 

geïmplanteerde prototype is ongeveer zo 

groot als een spel kaarten, en bevat alleen 

de bioreactor.

De bioreactor is voorzien van een coating 

van een siliconen membraan, dat ervoor 

zorgt dat cellen van het immuunsysteem 

niet bij de niercellen in de bioreactor kun-

nen komen. Het doel hiervan is om het ge-

bruik van immuunsysteemonderdrukkende 

medicijnen overbodig te maken. Deze me-

dicijnen hebben vervelende bijwerkingen, 

en zijn bovendien uiteindelijk schadelijk 

voor getransplanteerde cellen of organen. 

In VS is dat wellicht nog meer een pro-

bleem dan hier in Nederland, omdat deze 

medicijnen in de VS slechts drie jaar ver-

goed worden. Na deze drie jaar stoppen 

veel patiënten met het gebruik, waarna 

hun transplantaten versneld worden afge-

stoten.

Het implanteren van zo'n bioreactor in 

een groot zoogdier, die blijkt te werken 

zoals gehoopt, en zonder dat immuunsys-

teemonderdrukkende medicijnen nodig 

zijn, of dat er bloedpropjes worden ge-

vormd, is dus een mijlpaal op weg naar 

een implanteerbare kunstnier. De onder-

zoekers gaan zich nu richten op het ver-

groten van het aantal niercellen in de 

bioreactor, en het toevoegen van de com-

ponent die het bloed moet zuiveren.

Bron: ASN / Science Daily / Niernieuws.nl 
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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
 Tahnee van der Marel tel.: 010-2913418, marelt@maasstadziekenhuis.nl
 Renske Schelfhout tel.: 010-2913036, schelfhoutr@maasstadziekenhuis.nl
  (di, wo, do, vr)
  Antoinette van Krieken tel.: 010- 2913271, kriekena2@maasstadziekenhuis.nl
  (ma, wo, do) 

 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




