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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, 
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 Nachtegaal 18, 3191 DP Hoogvliet
telefoon: 06-52 89 62 75
e-mail: ledenadministratie@npvr.nl
www.npvr.nl
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Gelukkig hebben wij een geweldige op-

volger gevonden in de persoon van Petra 

van den Berg, die als aspirant-bestuurslid 

de taken van Dora overneemt. De nodige 

voorbereidingen voor deze overdracht zijn 

in gang gezet. 

Petra verzorgt vanaf l januari al het ver-

sturen van verjaardagskaarten naar de le-

den (wat wij weer in ere hebben hersteld) 

en ze heeft samen met Joke Damsma in 

december voor u allen de cadeautjes in-

gepakt en de kerst/nieuwjaarskaarten ge-

schreven en verstuurd. 

Ik wens u alle goeds toe. 

Marcel Melkert

waarnemend voorzitter

3

jaren. Wellicht is het zelfs mogelijk om in 

september een bootreisje te houden. 

De vakantiereis naar Benidorm zal he-

laas ook dit jaar nog niet plaatsvinden. 

Voorlichtingsbijeenkomsten voor nieuwe 

en bestaande nierpatiënten moeten dan 

ook weer opgestart worden, en zo zijn er 

meerdere zaken, zoals het opstarten van 

patiëntenraden in de ziekenhuizen. Ook 

het bestuur is bijna een jaar niet bij elkaar 

geweest en dat is ook geen goede zaak. 

In 2020 zijn er 25 % minder transplanta-

ties geweest, dat betreft ook niertrans-

plantaties. 

Ook in onze vereniging zijn er nierpati-

enten die een donor hebben, maar helaas 

nog niet getransplanteerd kunnen wor-

den. Voor sommigen is de transplantatie 

keer op keer uitgesteld, met na elke keer 

weer nieuwe onderzoeken, dus u begrijpt 

dat dit voor hen grote spanningen met 

zich meebrengt. Ook hier zal een inhaal-

slag gemaakt moeten worden. 

Tevens zijn er ook leden, waarvan ope-

raties vanwege corona zijn uitgesteld. 

Schroom niet, als u wat mankeert, om een 

afspraak te maken met uw huisarts om al-

les met hem/haar te bespreken.

Ook de dialysepatiënten hebben het 

zwaarder dan anders, alles moet volgens 

protocol en vrijwilligers mogen tijdens de 

dialyse geen bezoekje aan de dialysepati-

enten brengen.

Hoe fijn zou het zijn als wij u allen, op 

korte termijn, in andere, vrolijke omstan-

digheden kunnen ontmoeten. Zodra er 

weer activiteiten zijn, houden wij u op 

de hoogte via mail, brief en website. Hou 

nog even vol. 

Dora de Lange
Na ruim 20 jaar neemt Dora de Lange eind 

maart afscheid als bestuurslid van Nierpa-

tiëntenvereniging “Rijnmond”. Dora was 

verantwoordelijk voor de ledenadminis-

tratie en heeft dit werk met hart en ziel 

gedaan. Als bestuur zijn wij haar daarvoor 

zeer erkentelijk. 

Vanwege corona kunnen wij geen groots 

afscheid van haar nemen, haar wens is dan 

ook om dit in kleine kring te doen. 

Als ik dit opschrijf is het 20 januari, 
en afgelopen week is er wat sneeuw 
gevallen en daarna veel herfstachtige 
regenbuien met sterke windvlagen. De 
meeste winkels en horecagelegenheden 
zijn nog gesloten. 

Nederland zit in een lockdown vanaf half 

december, die inmiddels verlengd is tot 2 

maart. In Engeland is een aantal weken 

geleden een variant van het virus opgedo-

ken, die meer besmettingen veroorzaakt 

en het land in grote problemen brengt. De 

ziekenhuizen kunnen de patiënten bijna 

niet meer aan. In Nederland zijn ook al 

besmettingen geconstateerd met deze 

Engelse variant, de autoriteiten maken 

zich hierover ernstige zorgen en vrezen 

Engelse toestanden. Er is enige tijd druk 

gedebatteerd over het instellen van een 

avondklok om de besmettingen te beteu-

gelen, en inmiddels is die ingevoerd.

 

Het wordt er allemaal niet leuker op, maar 

het moet om het coronavirus te bestrij-

den. 

Inmiddels is men in januari begonnen met 

het vaccineren van verpleegkundigen, de 

meest kwetsbaren in onze samenleving, 

verzorgenden in de verpleegtehuizen en 

huisartsen. De regering heeft een vac-

cinatieplan opgesteld, waarin is opge-

nomen wanneer wie in aanmerking komt 

voor vaccinatie. Als u aan de beurt bent 

ontvangt u een uitnodiging. 

Men krijgt tweemaal een vaccinatie. De 

tijd tussen toediening van het eerste en 

het tweede vaccin is afhankelijk van het 

soort vaccin. Alles is afhankelijk van de 

levering van de vaccins. Nederland heeft 

zo’n 58 miljoen vaccins besteld bij diverse 

leveranciers, niet alle vaccins zijn nog 

goedgekeurd. Verwachting is dat eind van 

dit jaar iedereen gevaccineerd is. 

Hopelijk komt er na april/mei, als ook de 

thuiswonende ouderen gevaccineerd zijn, 

weer de ruimte om meer dingen te gaan 

doen. Mogelijk kunnen wij als nierpatiën-

tenvereniging weer de nodige activiteiten 

voor u plannen voor de rest van het jaar. 

Hoe mooi zou het zijn als wij een Alge-

mene Ledenvergadering met allerlei leuke 

activiteiten kunnen houden, zoals andere 

Van de bestuurstafel
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hebben we noodgedwongen op papier 

gehouden, en we hebben nu een waarne-

mend voorzitter in de persoon van Mar-

cel Melkert, omdat Frits Hagenaar zich 

wegens gezondheidsproblemen terugge-

trokken heeft. Het is erg fijn dat we een 

nieuwe voorzitter hebben, en hij zou ook 

dolgraag allerlei zaken willen oppakken, 

maar hij weet zich daarbij behoorlijk ge-

remd door alles met wat corona te maken 

heeft.

Ongelukkigerwijs zijn er nog geen licht-

puntjes aanwezig die wijzen op een weer 

normaler zijnde wereld.

 

En alsof dat allemaal niet genoeg is, heeft 

ook Dora de Lange het bestuur meege-

deeld dat ze wil gaan stoppen, na 20 jaar 

de ledenadministratie te hebben gedaan 

voor onze vereniging. Marcel gaat in zijn 

‘Bestuurstafeltje’ daar ook al op in, dus ik 

beperk me tot: Veel dank, Dora, en moge 

het je in alle opzichten goed gaan! 

Gelukkig heeft het bestuur onze vrijwil-

liger Petra van den Berg bereid gevonden 

de ledenadministratie onder haar hoede 

te nemen, zodat dat onderdeel van onze 

vereniging weer in goede handen is.  

De afgelopen week maakte ik kennis met 

het Duitse bedrijf Diazipp. Dit bedrijf is 

opgericht door een dialyseverpleegkun-

dige, Anja Brendel, die er tegenaan liep 

dat dialysepatiënten vaak geen geschikte 

kleding hadden om aan te trekken naar de 

dialyse. Zij heeft toen een kledinglijn op-

gezet met o.m. slimme ritssluitingen erin, 

en waarbij het ook mogelijk is de kleding-

stukken op maat te laten (ver)maken. In 

dit blad treft u een artikel aan over het 

bedrijf, niet om hun verkoop te bevorde-

ren, maar om u te wijzen op de mogelijk-

heden die er zijn om voor dialysepatiën-

ten geschikte kleding te kunnen kopen. En 

ook al koopt u geen kleding van Diazipp, 

misschien brengen de kledingstukken u 

zelf op ideeën die u bij uw eigen kleding 

kunt toepassen. 

Redactiepraat
Terwijl ik dit stukje schreef moest ik den-

ken aan het stuk poëzie dat in het juni-

nummer 2020 van ons blad was opgeno-

men. Het stuk, met de titel ‘Maar de lente 

wist het niet’, gaat er over dat in de na-

tuur alles zijn gang gaat, terwijl de hele 

wereld in rep en roer is vanwege corona. 

Voor het grootste deel klopt de inhoud van 

het gedicht nog steeds met de werkelijk-

heid, zij het dan dat er niet meer geklapt 

wordt voor zorgpersoneel, dat er meer en 

scherpere maatregelen zijn gekomen, en 

dat er eind januari rellen waren. 

Wie had overigens gedacht (ook niet de 

alleroudsten onder ons die mogelijk nog 

een deel van de tweede wereldoorlog heb-

ben meegemaakt), dat hij ooit nog eens 

in vredestijd met een avondklok te ma-

ken zou krijgen?  Maar helaas klopt ook 

het eind van het gedicht niet, omdat het 

daar gaat over de dag waarop de premier 

de boodschap brengt dat alles achter de 

rug is...

Enfin, u weet hoe de wereld er thans uit-

ziet: somber, dreigend, met vaccinatie-

programma’s die rammelen, vaccinaties 

die niet geleverd kunnen worden, zorgper-

soneel dat op z’n achterste benen loopt, 

enzovoort. 

Ik hoop van harte dat u, als lezer, nog niet 

te maken heeft gekregen met het corona-

virus, en als dat wel zo zou zijn, dat u dan 

herstellende bent of al helemaal hersteld 

bent. 

Blijf alstublieft alle voorzorgsmaatregelen 

nemen die u kunt nemen, zowel voor uzelf 

als voor uw medemensen, want alleen zo 

houdt u het virus buiten de deur. Onder-

schat de ernst van het virus ook niet, 

want juist onze groep mensen (nierpati-

enten, getransplanteerden en alle andere 

mensen die een chronische ziekte hebben) 

is heel erg kwetsbaar. 

Voor ons als vereniging heeft de corona-

crisis ook nog steeds behoorlijke conse-

quenties. De Algemene Ledenvergadering 

Verder treft u in dit nummer een inkijkje 

aan in het leven van jonge dialysepatiën-

tjes, geschreven door onze redacteuren 

Thea en Els. Zij gaan in hun bijdrage in 

op alles waarmee jonge nierpatiënten te 

maken krijgen.

Ook ons lid Peter Hamerslag heeft ons 

blad weer verrijkt met een bijdrage, hij 

schrijft over emoties die we als mensen 

hebben, en waar we verstandig mee om 

moeten gaan.

En ook onze voorzitter Marcel heeft het 

toetsenbord van zijn laptop net zo lang 

bewerkt tot er weer een column was ont-

staan, die gaat over oppeppers, iets waar 

we in deze vervelende tijd wel behoefte 

aan hebben.

Ook treft u in ons blad een stukje aan over 

de nieuwe dialysefaciliteit in Het Nieuwe 

Weergors in Hellevoetsluis. Deze faciliteit 

is in de plaats gekomen van het onder ve-

len van u bekende Cape Helius, dat per 

15 januari jl. gesloten is. Over het hoe en 

waarom leest u in dit blad.

Dan heb ik nog een onderwerp wat inmid-

dels tot de vast onderdelen van een re-

dactiepraatje hoort: Wanneer mogen wij u 

begroeten als redacteur? Iedereen die wel 

zou willen schrijven, maar dat om welke 

reden toch niet aandurft, zal door de re-

dacteuren geholpen en begeleid worden. 

En met een dergelijke stevige steun in de 

rug durft u het toch wel aan? Ik hoop dat 

mijn mailbox verstopt raakt van alle aan-

meldingen! 

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 

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-

De kopij voor het volgende nummer van Levenslijn
dient uiterlijk 1 mei 2021 bij de redactie te zijn ingeleverd.
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Soms helpt praten niet

dringen woorden niet door

vinden goedbedoelde zinnen

toch geen gehoor.

Soms moet je ook zwijgen

kan stilte alles zeggen

vertellen je ogen genoeg

om alles uit te leggen.

Soms zijn er geen woorden

voor het verzachten van de smart

het enige dat helpen kan

is spreken met je hart.

Hans Nouwens

maal aan het werk bent voor de vereni-

ging, onvermoede talenten en mogelijk-

heden aan...

Denk niet: alle bestuursfuncties zijn in-

middels (weer) vervuld, mij hebben ze 

niet nodig, want als nierpatiënten zijn 

we een kwetsbare groep mensen. Het is 

steeds ons streven geweest om voor elk 

bestuurslid een vervanger te hebben, 

maar door de helaas geringe belangstel-

ling daarvoor is dit nog niet gelukt. 

Tenslotte wens ik u allen sterkte toe in 

deze nare tijd, waarin de lockdown, de 

avondklok en nog veel meer ongemak ons 

leven lijken te bepalen. 

Het rondwarende virus zorgt nog steeds 

voor angst, onrust en onzekerheid, en, 

niet in het minst, helaas ook voor besmet-

tingen die dan weer tot de ziekte corona 

leiden. We hopen dan ook dat u door het 

lezen van ons blad even de werkelijkheid 

van alledag kunt vergeten. 

Tenslotte wens ik u allen alle goeds toe 

voor wat betreft uw gezondheid, die zo 

gemakkelijk plotseling achteruit kan gaan 

door bijvoorbeeld het coronavirus. Er is 

inmiddels al weer sprake van een moge-

lijke derde golf aan besmettingen, maar 

ik hoop 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. 

Jan Zoutendijk 

Spreken 
met je hart 

5
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Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”
Uw actieve vereniging voor en door nierpatiënten

In verband met het vertrek van onze huidige penningmeester, in de loop van dit jaar, zijn wij op korte termijn op zoek naar een

penningmeester m/v

Zijn/ haar taken zullen bestaan uit:  

• Beheren van de financiën; 

• Inning van de contributie;

• Zorgdragen voor een nauwkeurige boekhouding;

• Begroting boekjaar opstellen in overleg met overige leden Dagelijks Bestuur;

• Jaarlijkse subsidieaanvraag in overleg met Dagelijks Bestuur bij de Nierstichting indienen; 

• Binnen drie maanden, na einde boekjaar, financieel jaarverslag opstellen en bespreken in het Dagelijks Bestuur en versturen 

naar de Nierstichting; 

• Verslag en benodigde stukken overleggen aan een onafhankelijke kascontrolecommissie, die bestaat uit twee leden van de ver-

eniging;

• Onderhoud incidenteel contact met de Nierstichting; 

• Periodiek overleg met leden van het Dagelijks Bestuur;

• Periodiek overleg met de leden van het voltallige bestuur;

• In de Algemene Ledenvergadering (ALV), welke eenmaal per jaar wordt gehouden, toelichting geven aan de leden bij het bespre-

ken van de jaarcijfers. 

De penningmeester vormt, samen met de secretaris en de voorzitter, het Dagelijks Bestuur. 

De penningmeester wordt in de ALV gekozen door de leden en benoemd voor maximaal een periode van drie jaar en kan zich daarna 

opnieuw kandideren. 

Wij zoeken een vrijwilliger voor deze functie die zich betrokken voelt bij het werk van de Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”. Het 

betreft een onbetaalde functie, maar uiteraard worden gemaakte onkosten vergoed. 

Heeft u interesse, neem dan contact op met waarnemend voorzitter Marcel Melkert voor meer informatie en/of een vrijblijvend 

gesprek. U kunt hem bereiken via e-mail melkedio@kpnmail.nl of telefoon, 06-33 38 80 87. 

leden voor de kascontrolecommissie
Conform ons reglement benoemt de Algemene Ledenvergadering (ALV) een kascontrolecommissie van twee personen. 

Op onze oproep voor nieuwe leden in de speciale editie van Levenslijn ter gelegenheid van de ALV is geen reactie gekomen. 

De kascontrolecommissie onderzoekt rekening en verantwoording van het bestuur van het afgelopen jaar, zoals de verslaglegging 

van de financiële jaarcijfers en kan, indien gewenst,  inzage krijgen in alle onderliggende stukken. De commissie brengt schriftelijk 

verslag uit van haar bevindingen aan de Algemene Ledenvergadering. 

De kandidaten moeten lid zijn van NPVR en mogen geen bestuursfunctie binnen de vereniging hebben. De benoeming is voor een 

periode van twee jaar.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met waarnemend voorzitter Marcel Melkert.

U kunt hem bereiken via e-mail, melkedio@kpnmail.nl of telefoon, 06-33 38 80 87.

Oproep!

Tevens zijn wij op zoek naar
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Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”
uw actieve vereniging voor en door nierpatiënten

Voor ons blad Levenslijn, dat vier keer per jaar verschijnt, zoeken wij

redactieleden

Onze vereniging zou dolgraag in contact komen met mensen die ons bij ons werk willen helpen, 

omdat we ‘handjes’ tekort komen.

Wie zoeken wij:

Nierpatiënten, partners of naaste familieleden van nierpatiënten die zich willen inzetten voor onze vereniging.

Waarom zoeken wij redacteuren?

Wel, dat is heel simpel: Onder onze redacteuren zijn altijd wel nierpatiënten te vinden, die vanwege hun lichamelijke 

omstandigheden extra kwetsbaar zijn, waardoor ze niet altijd die stukken kunnen schrijven die ze in gedachten hadden. 

Daarnaast neemt onze redacteur Yvonne afscheid van haar mederedacteuren, omdat de combinatie van het werk als redac-

teur, naast het vele werk wat zij voor onze verenging als secretaris doet, haar teveel wordt.

 

Vandaar dus onze oproep (inmiddels is het toch wel een noodoproep geworden!) aan u allen om u aan te melden als redac-

teur. U hoeft absoluut geen journalist te zijn (geweest), geen bovengemiddeld taalgevoel te hebben, geen afgestudeerd 

Neerlandicus te zijn etc. etc., nee, u hoeft het alleen maar leuk te vinden om af en toe iemand te interviewen of een 

stukje te schrijven over een onderwerp wat u of (andere) nierpatiënten bezighoudt. 

U krijgt alle nodige hulp van de andere redacteuren om het ‘vak’ onder de knie te krijgen.

Ook als u als lezer een mooi verhaal heeft over uzelf, over een vakantie die prachtig of juist rampzalig was, over uw ziekte 

en/of over het omgaan daarmee: bel ons, mail ons, en we komen langs om uw verhaal te noteren als u zelf geen kans ziet 

om het op te schrijven!

Hopelijk loopt de redactionele mailbox over van uw verhalen, gedichten, opmerkingen etc.!

Wat verwachten wij van u:

• Dat u op vrijwillige basis in een enthousiast team van redactieleden een bijdrage wilt leveren aan de inhoud van ons 

blad Levenslijn;

• Dat u bereid bent om alleen of met een andere redacteur een interview te houden met o.a. nierpatiënten, verpleeg-

kundigen, artsen e.d., of dat u op verzoek of op eigen initiatief schrijft over ontwikkelingen in de nier(patiënten)

wereld. 

 Maar ook als u een mooi gedicht kent of er zelf een geschreven heeft kan dat een mooie bijdrage aan ons blad zijn;

• Dat u eventueel als contactpersoon wilt fungeren voor één van de ziekenhuizen in de regio Rijnmond;

• Dat u de redactievergaderingen zoveel mogelijk bijwoont, die (in een normale situatie) viermaal per jaar gehouden 

worden; 

• Dat u zich positief inzet voor onze vereniging, maar waarbij wel geldt dat u voor de werkzaamheden niet betaald 

wordt. Alle gemaakte onkosten echter, zoals reiskosten, worden vergoed. 

Komt u onze redactie versterken?

Voor informatie kunt u contact opnemen met onze eindredacteur, Jan Zoutendijk, telefoon 0186-69 22 04, of per e-mail: 

redactie@npvr.nl

Dringende oproep!
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Vele mensen moeten wekelijks dialyse 
of chemotherapie ondergaan, en voor 
de dialysepatiënten is daarmee gemid-
deld 12 uur per week gemoeid. 
Deels gebeurt dat met een half ontbloot 
bovenlichaam, waarvoor veel patiënten 
zich generen. Ook zien zij het als een 
inbreuk op de privésfeer.

Met name de dialysepatiënten hebben het 

daarnaast ook koud, omdat de tempera-

tuur van de dialysevloeistof waarmee hun 

bloed gespoeld wordt, wat lager is dan de 

eigen lichaamstemperatuur. 

Het jonge Duitse bedrijf Diazipp biedt met 

praktische, passende en individuele kle-

ding uitkomst.

Waarom deze kleding 
De oprichtster van het bedrijf, Anja Bren-

del, heeft 14 jaar als dialyseverpleegkun-

dige gewerkt, en heeft in die periode vele 

ervaringen verzameld van dialysepatiën-

ten over wat zij prettig vinden, wat hen 

goed doet tijdens de behandeling en wat 

hen bezighoudt. Om iets te doen aan de 

steeds terugkerende problemen op het 

gebied van kleding heeft zij uiteindelijk 

Diazipp opgericht. 

Diazipp presenteert op haar site haar col-

lectie truien, vesten, shirts en ook onder-

hemden, passend bij het seizoen en daar-

naast doelmatig op de behoeften van de 

patiënten toegesneden. Het is de kleding 

aan te zien dat deze ontworpen is om het 

verblijf van patiënten op de dialyseafde-

ling wat te vergemakkelijken.

De kleding is eigentijds en is in vrolijke, 

maar ook wat terughoudender kleuren ver-

krijgbaar, geheel conform de wens van de 

patiënten. Het mooie aan de kleding is 

dat op het eerste gezicht niet zichtbaar is 

welke doelgerichte bijzonderheden in de 

producten verborgen zijn. 

 

Verborgen aangebrachte ritssluitingen
Vele kledingstukken zijn met ritsen uitge-

rust, die voor een groot deel verdekt in 

het kledingstuk verwerkt zijn. Door het 

gebruik van de ritsen is het mogelijk dat 

de naalden in de arm of in de hals worden 

gestoken zonder dat men een arm uit de 

mouw hoeft te worstelen. Alleen de rits 

hoeft te worden geopend om de toegang 

tot de plaats vrij te maken waar de naal-

den ingestoken moeten worden. De rest 

van het bovenlichaam en de armen blijven 

bedekt en dus aangenaam warm. 

Bescherming van shunts
In het assortiment van Diazipp zijn ook 

banden opgenomen die de shunts be-

schermen, en ook deze worden op maat 

De oprichtster van Diazipp, Anja Brendel

Gemakkelijke kleding voor dialysepatiënten
gemaakt. Ze zijn uiterst elastisch en vol-

gen perfect de contouren van de arm. 

Deze banden zijn ook verkrijgbaar in leer, 

en deze worden in twee lagen gemaakt.

De eerste laag bestaat uit zacht elastisch 

lycra, dat zich perfect om de huid vormt. 

De tweede laag is uit zacht ecologisch leer 

gemaakt. 

Kwaliteit
Men hecht bij Diazipp grote waarde aan de 

kwaliteit van het materiaal. De stof van 

de kledingstukken heeft een hoog gehalte 

aan katoen, en sommige artikelen zijn 

uit eco-katoen vervaardigd. De kleding is 

afkomstig uit EU-landen, en de gekwalifi-

ceerde naaiers en naaisters die de kleding 

aan de wensen van de patiënt aanpassen, 

zijn allen in Duitsland gevestigd. 

Overigens: Diazipp biedt ook de mogelijk-

heid aan dat kleding volledig op maat ge-

maakt wordt.

Het lastige aan- en uittrekken blijft pa-
tiënten bespaard
Oprichtster Anja Brendel vergemakkelijkt 

met haar producten het leven van de pa-

tiënten.

“Deze mooie vesten zien er niet alleen 

chic uit, maar zijn buitengewoon prak-

tisch. Ze zitten perfect, en zijn zacht en 

aangenaam voor de huid. Ze zijn zo dun 
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dat ze gemakkelijk in bed aan te trekken 

zijn, en zijn heerlijk warm’. 

“Eindelijk is nu het rillen aan de machine 

voorbij”, zegt een van de patiënten. Een 

andere zegt: “Het lastige aan- en uittrek-

ken van kleding blijft mijn vader (en het 

zorgpersoneel) nu bespaard. De kleding-

stukken hebben een zeer hoge kwaliteit 

en omdat ze individueel gemaakt worden, 

passen ze perfect”.

Weer een andere patiënt geeft aan: “Ein-

delijk geen moeizame capriolen meer met 

de mouw, maar even de ritssluiting naar 

beneden trekken en is er veel plaats voor 

het aanprikken van de shunt”. 

Ook verpleegkundigen hebben voordeel 
bij de kleding van Diazipp
De fabricage van het onderhemd is tot op 

het kleinste detail doordacht. Het verwis-

selen van verband en daarbij steriel te 

werk te gaan is nu kinderspel dankzij de 

extra aangebrachte knopen aan de schou-

ders van het hemd. De ritssluiting blijft 

ook na veelvuldig wassen prima functio-

neren, en ook de stof raakt niet tussen 

de rits. Ook de echtgenote van een dialy-

sepatiënt heeft een veilig gevoel bij het 

Gemakkelijke kleding voor dialysepatiënten

aan- en uitkleden van haar man, omdat zij 

van het begin af aan bang was voor de 

katheter in het gebied van de borst.  

“Een behoorlijke verlichting van de werk-

belasting, perfect doordacht, en ook ziet 

de kleding er prima uit”, zegt een ver-

pleegkundigen uit een dialysekliniek in 

Ludwigsburg. 

Wie zichzelf of zijn/haar verpleegkundigen 

het leven wil vergemakkelijken op de dia-

lyseafdeling, kan daarvoor bij Diazipp te-

recht. Of het nu gaat om een onderhemd, 

T-shirt, overhemd, trui of vest, de mooie, 

gemakkelijke en doelmatige kleding van 

Diazipp voorkomt lastige handelingen bij 

de dialyse of bij het toedienen van een 

infuus bij bijvoorbeeld chemotherapie. 

U kunt zien wat het bedrijf te bieden 

heeft op www.diazipp.de. 

Nog een tip: op de homepage ziet u het 

kopje Diazipp Shop, en als u daarop klikt 

opent er zich een nieuw blad, met daarop 

ook weer keuzemogelijkheden, waaronder 

een knop Restposten. Op die pagina treft 

u kleding aan die in de uitverkoop is of die 

om andere redenen met korting gekocht 

kan worden. 

Bron: Der Nierenpatient, Redaktionsbüro 

Kluge, www.diazipp.de

Jan Zoutendijk
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Emoties!
In deze tijd van corona komt het woord 

‘emoties’ in allerlei vormen naar buiten.

Velen worden geconfronteerd met emo-

ties, die ze zelf niet uitzoeken en die je 

meestal overkomen. Onverwachts.

Het is bepaald niet makkelijk om die emo-

ties te beheersen.

Vaak zijn het emoties van woede, boos-

heid of groot verdriet.

Vaak is het ook zo dat je in eerste instan-

tie niet weet om te gaan met die emoties.

Je belast er anderen mee, terwijl het 

slechts jouw emoties zijn.

Hoe emoties ‘te lijf’ te gaan is bepaald 

niet een bekende formule.

De een ondergaat ze zonder uiterlijk ver-

toon, de ander krijgt ze niet onder con-

trole.

Vaak is het goed je emoties even een 

plaatsje te geven, en te proberen daar op 

een later moment op terug te komen. Mak-

kelijk gezegd, maar doe het maar eens….

In mijn geval probeer ik de emoties even 

te laten voor wat het is en er een nachtje 

over te slapen. Dat klinkt als een bekende 

oplossing, maar vaak werkt het ook.

De dag erop kom je tot de conclusie dat 

je emoties van gisteren zijn omgezet in 

‘gevoelens’.

Hoe ga je dan met die gevoelens om.

Ook hiervoor is wederom geen bestaande 

wet, maar het is wel het moment dat je op 

een iets nuchterder wijze de emoties van 

gisteren omzet in gevoelens van vandaag.

Onze bestuursleden Joke (links op de 

foto) en Petra hebben in december 400 

kerst- en nieuwjaarskaarten geschreven 

en verstuurd namens de NPVR aan alle 

leden en relaties.

Zoals als sommige leden al gemerkt heb-

ben, heeft het bestuur besloten om met 

ingang van dit jaar weer een verjaardags-

kaart te sturen naar alle jarige leden. 

Door omstandigheden hebben wij dit 

afgelopen jaar niet kunnen realiseren. 

Wij weten dat het door onze leden altijd 

erg gewaardeerd werd, en we zijn blij dat 

Petra van den Berg, die eind maart de 

ledenadministratie gaat verzorgen, deze 

taak op zich heeft genomen. 

Mocht u onverhoopt geen kaart krijgen 

als u jarig bent, stuurt u dan een e-mail 

naar: ledenadministratie@npvr.nl

Kaartje in de brievenbus

Zelf heb ik een leefregel, die mij vaak 

helpt: Accepteer wat is.

Daar moet je best even over nadenken, 

maar doe het en probeer ernaar te leven.

Vanuit een emotie-vol leven kunnen we 

best verder met goede gevoelens.

Sterkte!

Peter Hamerslag
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Oppepper
Column

Een oppepper, een ouderwets Nederlands 

woord dat bijna niet meer gebruikt wordt.

Het is een middel waardoor je meer 

(lichamelijke) energie of kracht krijgt, 

vaak moet iemand anders je die geven, 

maar je kan ook jezelf een oppepper geven. 

Wanneer heb je een oppepper nodig? 
- Als je alleen of verdrietig bent

- Als je iets moeilijks moet verwerken

- Als je moe, lusteloos of uitgeput bent

- Als je het even niet meer ziet zitten

- Als je een slecht humeur hebt

- Als, als, als … er zijn zoveel zaken te bedenken, het overkomt je gewoon…

Wanneer krijg je een oppepper?
- Als je beste vriend of vriendin onverwachts langskomt

- Als iemand een bloemetje stuurt met een vrolijke tekst

- Als je buurkinderen oliebollen komen brengen

- Als je een telefoontje krijgt van iemand waar je het niet van verwacht

- Als je denkt: er komt geen sneeuw meer, en opeens wordt je in een witte wereld wakker

- Als jij je zelf eens een lekker drankje inschenkt

- Als je buren je uitnodigen om bij hen te komen eten

- Als je luistert naar je lievelingsmuziek

- Als je eens met iemand een mooie wandeling gaat maken 

- Als je uitgenodigd wordt voor een avondje uit

- Als je kleinkinderen plotseling voor de deur staan (die moet je dan wel hebben) 

- Als het regent en ineens begint de zon te schijnen

- Als je toch iets lekkers bij de koffie neemt, ook al ben je aan de lijn

- Als je begint in een boek, wat zo spannend is, dat het nog dezelfde dag uit moet

- Als je eindelijk een uitnodiging krijgt voor de corona-vaccinatie

- Als je eens lekker kan uitslapen

- Als je goed nadenkt kan je zelf nog vele dingen opnoemen die je wellicht het 

 afgelopen jaar als oppepper hebt ervaren. 

Want in deze coronatijd ben je het af en toe wel zat en heb je behoefte aan een oppepper!

Iedereen heeft wel eens een oppepper nodig!!!

Marcel 
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Maasstad Zieken-
huis opent nieuwe 
dialyselocatie in 
Hellevoetsluis

Waarom een nieuwe faciliteit?
Van verschillende kanten bereikte ons als 

vereniging de vraag waarom Cape Helius 

gesloten is, maar dat er op vrijwel de-

zelfde plaats een nieuwe dialysefaciliteit 

geboden wordt.

We vroegen daarnaar bij Cees Vijfhuizen, 

manager van de dialyseafdeling in het 

Maasstad Ziekenhuis. Hij vertelt daarover 

het volgende.

“In de periode dat Cape Helius bestond, 

hebben we de dialysepopulatie zien ver-

anderen. Enerzijds zijn er steeds meer 

patiënten zorgbehoeftig en kwetsbaar, 

waarbij tijdens de dialyse aanvullend on-

derzoek of aanvullende behandeling in de 

vorm van bijv. een bloedtransfusie dient 

plaats te vinden.

Het Spijkenisse Medisch Centrum en het 

Maasstad Ziekenhuis kunnen hier in voor-

zien, maar Cape Helius niet.

Anderzijds zien we dat er in toenemende 

mate ook landelijk voor de stabiele pati-

enten een beweging naar thuisdialyse in 

gang is gezet. 

Niet alle patiënten beschikken echter over 

voldoende ruimte hiervoor of willen dit.  

De mogelijkheid om kleinschalig met dia-

lyse door te gaan in Hellevoetsluis wordt 

nu geboden in Het Nieuwe Weergors.

We zijn gestart met twee patiënten uit de 

regio die hier gedialyseerd kunnen wor-

den. 

Dit kan uitgebreid worden tot maximaal 

acht patiënten”.

 

De doelstelling van deze kleinere locatie 

(de ‘hub’ genoemd, een Engels woord met 

Het dialysecentrum van het Maasstad 
Ziekenhuis opent een derde locatie, en 
wel in Hellevoetsluis, in polikliniek ‘Het 
Nieuwe Weergors’, dus naast de eigen 
locatie in Rotterdam Zuid en de locatie 
Spijkenisse Medisch Centrum. 

Van Cape Helius naar Het Nieuwe Weer-
gors
Polikliniek ‘Het Nieuwe Weergors’ bestaat 

al wat langer, en is een initiatief van het 

Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland 

en de huisartsen in Hellevoetsluis. 

Het ziekenhuis zit daar samen met de 

huisartsen onder één dak, en specialis-

ten van het Van Weel Bethesda Ziekenhuis 

houden er spreekuur. Zo hoeven patiënten 

die bijvoorbeeld een afspraak hebben met 

een specialist Voorne-Putten niet meer af. 

Mocht het nodig zijn, dan gaan ze alsnog 

naar het ziekenhuis in Dirksland, waar ze 

door dezelfde specialist worden behan-

deld.

In deze kliniek heeft het Maasstad Zieken-

huis nu ruimte gehuurd om opnieuw dia-

lysefaciliteiten te kunnen bieden, nu Cape 

Helius per 15 januari jl. gesloten is. 

De locatie Hellevoetsluis heeft twee dia-

lyseplaatsen, waar per week acht patiën-

ten in de regio Hellevoetsluis gebruik van 

kunnen maken, zodat ze dichter bij huis 

veilig kunnen dialyseren.

Op de nieuwe locatie zal geen gebruik 

meer kunnen gemaakt van vakantiedia-

lyse. Patiënten die daarvan gebruik wil-

len maken worden doorverwezen naar De 

Banjaard in Kamperland.

verschillende betekenissen, in dit verband 

betekent het ‘overstapstation’, dus vanuit 

de kliniek naar huis) is dat men dialysepa-

tiënten uit de regio die stabiele dialyses 

ondergaan, hier kan behandelen en dat 

men hier dialysepatiënten kan voorberei-

den op de thuisdialyse.

Opening 

De opening van de hub in Hellevoetsluis is 

op 18 januari 2021, vanwege alle corona 

maatregelen, rustig gevierd, in aanwe-

zigheid van de teamleider van het dialy-

secentrum van het Maasstad Ziekenhuis, 

Cees Vijfhuizen.

Op deze dag zijn patiënten welkom gehe-

ten en werden zij getrakteerd op koffie 

met gebak.

Zoals gezegd kunnen op de nieuwe dia-

lyselocatie patiënten dialyseren die in 

de overgang zitten van dialyseren in het 

ziekenhuis naar thuisdialyse, maar er kun-

nen ook patiënten terecht die thuis niet 

de mogelijkheid hebben om te dialyseren. 

“Er wordt met dezelfde protocollen en 

procedures gewerkt als in het dialyse-

centrum in het Maasstad Ziekenhuis en in 

Spijkenisse Medisch Centrum”, vertelt Iris 

Verberk, nefroloog in het Maasstad Zie-

kenhuis. “Patiënten uit de buurt van Hel-

levoetsluis kunnen op deze locatie blijven 

dialyseren of worden hier voorbereid op 

thuisdialyse.”

Zorg dichterbij huis
De dialysebehandeling wordt uitgevoerd 

door een gespecialiseerde verpleegkun-
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dige van Thuisziekenhuis Nederland in 

opdracht van een nefroloog van het Maas-

stad Ziekenhuis, die ook eindverantwoor-

delijk is voor de behandeling. De nefro-

loog is altijd bereikbaar voor vragen of 

problemen rond de behandeling, en neemt 

regelmatig contact op met de patiënt en 

de verpleegkundige, zowel telefonisch 

of fysiek, als via beeldbellen. “Hierdoor 

worden ziekenhuisbezoeken in Rotterdam 

of Spijkenisse zo veel mogelijk beperkt 

en vervangen door zorg dichterbij huis. 

Door de reistijd te verminderen, houden 

onze patiënten meer tijd over voor andere 

dingen, hetgeen hun kwaliteit van leven 

verhoogt”, legt Iris Verberk uit.

Meer mens
“Wij zijn trots om samen met het Maas-

stad Ziekenhuis mensen in Zeeland en in 

regio Rotterdam de mogelijkheid te bieden 

om dichterbij huis te kunnen dialyseren. 

Dat scheelt hen veel reistijd en kan hen 

voorbereiden op dialyseren thuis. Samen 

met het Maasstad Ziekenhuis zorgen wij 

ervoor dat patiënten zich minder patiënt 

en meer mens kunnen voelen”, aldus Peter 

de Lange, bestuurder van Thuisziekenhuis 

Nederland.

Jan Zoutendijk, met dankzegging aan Cees 

Vijfhuizen voor de verstrekte informatie

Dialysereizen 

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

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

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

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

Nieuwe website - Nieuwe bestemmingen 
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de opleiding voor transplantatieverpleeg-

kundige. 

Opgroeien en ontwikkelen
Een kind is in de groei, dat betekent dat 

er vaak aanpassingen nodig zijn. Het kind 

heeft door de nierziekte meestal weinig 

eetlust. Dat maakt dikwijls voeding via 

een neussonde noodzakelijk, zodat er 

voldoende calorieën binnen komen om te 

kunnen groeien. Soms moet er (na trans-

plantatie) zo’n twee liter water per dag 

gedronken worden. Dat is heel veel en 

soms moeilijk voor een kind. Dan wordt er 

wordt dus gebruik gemaakt van een sonde 

als het echt niet lukt. Een baby braakt 

heel gemakkelijk, dus dit is ook een uitda-

ging. Dikwijls moeten er ook groeihormo-

nen worden toegediend door middel van 

een dagelijkse injectie. Het is niet gemak-

kelijk voor ouders om een kind met een 

nierziekte te hebben. 

Er komt heel veel bij kijken, want de psy-

chologische ontwikkeling van het kind 

moet ook goed verlopen. Bij een jong kind 

bepalen de ouders heel veel en dragen zij 

de verantwoording. Maar ook een nierziek 

kind komt in de puberteit en gaat zich 

losmaken van de ouders om zelfstandig te 

worden, zoals ieder opgroeiend kind. De 

Er is een groep nierpatiënten die weinig 
aandacht krijgt in Levenslijn en dat zijn 
de kinderen. Ouders van de kinderen 
kunnen lid worden van onze nierpati-
entenvereniging, maar in onze bijeen-
komsten komen we deze mensen weinig 
tegen. 

Wij zochten naar een mogelijkheid om aan 

deze groep aandacht te schenken. Door 

bemiddeling van Denise Beck (zie het in-

terview met haar in het septembernummer 

2020) konden we een  afspraak maken met 

Caro Fonkert en Katinka van Linschoten. 

Zij zijn verpleegkundig consulenten bin-

nen de kindernefrologie in het Sophia 

Kinderziekenhuis. 

Zij wilden ons graag vertellen over de be-

geleiding van kinderen met nierziekten.

Wij waren welkom op de afdeling perito-

neaaldialyse. Het was te merken dat we in 

een kinderziekenhuis waren, want al gauw 

kwam er een nieuwsgierig manneke met een 

neussonde binnenwandelen. Dat was niet de 

bedoeling, en aan de hand van de verpleeg-

kundige werd hij weer weggeleid.

Begeleiding
De taak van Caro en Katinka is het be-

geleiden van ouders en kinderen, zowel 

thuis als in het ziekenhuis. Zij konden ons 

veel vertellen over deze begeleiding. Hun 

werk is heel veelomvattend. 

De behandeling vindt zo veel mogelijk 

thuis plaats, dat is niet anders dan bij 

een volwassen patiënt. Gelukkig komen 

kinderen met nierziekten weinig voor. Het 

bijzondere aan de begeleiding van een 

kind met een nierziekte is dat het zich 

moet ontwikkelen en opgroeien tot een 

zelfstandige volwassene. En ze zijn nier-

patiënt.  

De begeleiding start al voor de behan-

deling, als de nierfunctie van het kind 

achteruit gaat.  Caro en Katinka zijn het 

laagdrempelige aanspreekpunt voor peri-

toneaaldialyse en na transplantatie. Om 

hun werk te kunnen doen hebben zij di-

verse opleidingen gedaan, te beginnen 

met de opleiding tot verpleegkundige, de 

kinderaantekening, dialyseopleiding en 

ouders zijn vaak heel beschermend en het 

loslaten van het kind kan heel lastig zijn. 

Er komt veel vertrouwen bij kijken dat het 

kind zijn of haar eigen verantwoording op 

zich neemt.

Peritoneaal dialyse
Bij het verslechteren van de nierfunctie 

komt dialyse in beeld. De peritoneaal-

dialyses die kinderen ondergaan vinden 

iedere nacht thuis plaats. Waar een vol-

wassene bij buikspoeling kan volstaan 

met vier maal per dag wisselen zou het bij 

een kind wel tien maal per dag nodig zijn. 

Het kind heeft nog een lange nachtrust, 

dus tijdens het slapen is er lang tijd om 

te spoelen. Bij het naar bed gaan wordt 

het kind aangesloten en bij het opstaan 

weer losgekoppeld van de machine. Over-

dag gaat het gewoon naar school. Hij of 

zij kan een redelijk normaal leven leiden. 

De behandeling vindt dus ‘s nachts plaats 

met behulp van een cycler. Een apparaat 

dat naast het bed staat regelt dat de dia-

lysevloeistof op tijd in en uit de buikholte 

loopt. Ouders leren hoe ze moeten aan-

sluiten op de cycler en hoe ze eventuele 

problemen met de machine kunnen ver-

helpen. ‘s Nachts is er, indien nodig, altijd 

iemand bereikbaar van de dialyseafdeling 

in het ziekenhuis.

Een inkijkje in de kindernefrologie in het Sophia Kinderziekenhuis

Caro en Katinka
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Een inkijkje in de kindernefrologie in het Sophia Kinderziekenhuis
Transplantatie
Natuurlijk is de allerbeste behandeling 

een transplantatie. Het streven is om dat 

zo vroeg mogelijk te doen, dus nog voor 

er gedialyseerd moet worden. Dat is vaak 

al heel jong mogelijk: op de leeftijd van 

anderhalf tot twee jaar en bij een gewicht 

van twaalf kilo kan dit soms al. Het vraagt 

wel veel extra zorg. Heel vaak is een van 

de ouders donor, maar de nier moet wel 

in de buik passen. Tijdens de screening 

vooraf wordt dit o.a. uitgebreid onder-

zocht. Als moeder donor is geeft het de 

complicatie dat ze dan een tijdje uit de 

roulatie is en er niet voor het kind kan 

zijn. De bloeddruk van een volwassene is 

veel hoger dan van een kind. Een trans-

plantatie is dus een uitdaging en vraagt 

andere aandacht dan bij een volwassen 

ontvanger.

Het leuke is dat kinderen zo veerkrachtig 

zijn. Na de transplantatie knappen kin-

deren snel op. Ze doen gewoon en gaan 

weer snel spelen. Kort na de operatie wil-

len sommige kinderen al op de trampoline 

dansen en het valt niet mee om ze dan 

rustig aan te laten doen. 

Kinderen onder de zestien jaar die op de 

wachtlijst staan voor een nier krijgen 

voorrang, gemiddeld staan ze er anderhalf 

jaar op, hoewel er ook uitschieters zijn 

van vier jaar. 

Team
Er staat een heel team om ouders en kind 

heen. Dat team bestaat uit: de nefroloog, 

verpleegkundigen, diëtist, psycholoog, 

pedagogisch medewerker en een medisch 

maatschappelijk werker. Een ouder en 

kind zien dus veel verschillende mensen.

Er wordt gebruik gemaakt van educatieve 

voorzieningen voor thuis en op school. 

Bij problemen, bijvoorbeeld als er vaak 

verzuimd moet worden, wordt er meege-

dacht over de beste oplossing. Het advies 

is om zoveel mogelijk gewoon naar school 

te gaan. Soms wordt een schooljaar ver-

deeld over meer jaren, zodat er elk jaar  

een paar vakken worden gedaan. 

Er is ook thuisbegeleiding mogelijk door 

een klassenassistent, of er kan een online 

verbinding mogelijk gemaakt worden als 

kinderen veel in het ziekenhuis liggen om 

zo toch contact te houden met de klas.

Vanzelfsprekend is er op alle leeftijden 

een andere benadering nodig. Bij kleuters 

is bijvoorbeeld het omgaan met angst een 

groot aandachtspunt. Als het kind wat ou-

der is, is  het uitleggen van het hoe en 

waarom van het dieet belangrijk. Er is al-

tijd overleg mogelijk met het team dat om 

het kind en de ouders heen staat. Altijd is 

er het kind en de ouders. 

De kindernefrologie is een totaal andere 

wereld dan die van volwassenen. 

Transitie naar volwassen behandeling
In het Sophia ziekenhuis wordt veel aan-

dacht besteed aan het overgangstraject 

naar de volwassenheid om ouders en kind 

bewust te maken van het proces van op-

groeien en zelfstandig worden. Vanaf 16 

jaar wordt er gesproken met het kind al-

leen, zonder ouders erbij. 

Wat gaat er goed en wat nog niet? 
De overstap naar het centrum voor vol-

wassenen is vaak groot. Het is een andere 

wereld. Caro en Katinka vertellen dat dit 

proces zo goed mogelijk moet verlopen. 

Eenmaal per jaar gebeurt dit. De kinde-

ren gaan alvast kennismaken aan de ‘over-

kant’. Alle kinderen die in een bepaald 

jaar 18 worden krijgen veel voorlichting 

van artsen hoe het daar gaat en wat zij 

doen. 

Ze brengen al een keer een bezoek aan de 

dialyseafdeling in het Erasmus MC en leren 

de verschillende mensen kennen waar ze 

mee te maken krijgen.

Het is belangrijk om goed afscheid te ne-

men van iedereen waarmee de kinderen 

tot nu toe te maken hebben gehad. Alle 

medewerkers komen daarvoor langs. Ze 

hebben alle ins en outs meegemaakt in het 

Sophia en verhuizen nu naar de volwassen 

afdeling Nefrologie in het Erasmus.

Er was veel te vertellen over de kinder-

nefrologie, en we danken Caro en Katinka 

hartelijk voor hun medewerking aan dit 

artikel, zodat we u een inkijkje kunnen 

geven in hun werk in de kindernefrolo-

gie. We maken natuurlijk nog een fraaie 

foto van beide dames om in Levenslijn te 

plaatsen. 

We hopen in de toekomst op meer verha-

len uit het Sophia Kinderziekenhuis.

Thea Meijer en Els van Dijk

Oefenpop

Aanpassing kamer
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waarnemend voorzitter is per 1 november 

2020, met instemming van het volledige 

bestuur, Marcel Melkert aangesteld. Petra 

van den Berg heeft zich na de ALV van 

2019 aangemeld als nieuw bestuurslid.

De formele benoeming van Marcel Melkert 

en Petra van den Berg volgt tijdens de 

eerstvolgende fysieke algemene ledenver-

gadering.

Het financieel jaarverslag is overzichte-

lijk vermeld in de extra Levenslijn met 

als titel De Algemene Leden Vergadering, 

evenals het verslag van de kascontrole-

commissie. Deze commissie, bestaande uit 

de heren Jan Vrakking en Marcel Melkert, 

heeft de boeken gecontroleerd en in orde 

bevonden. 

Patiëntenraden
Bijna alle dialysecentra die aangesloten 

zijn bij de NPVR hebben een patiënten-

raad.

De patiëntenraad in het Albert Schweit-

zer ziekenhuis is nog steeds niet actief. 

Het Albert Schweitzer ziekenhuis geeft de 

voorkeur aan spiegelgesprekken. Hierover 

is het bestuur in gesprek met hen, wij zijn 

wel aanwezig bij de spiegelgesprekken. 

De Elysekliniek in Gorinchem heeft tevens 

nog geen patiëntenraad, men is bezig om 

een patiëntenraad op te zetten voor alle 

Elyseklinieken. We worden op de hoogte 

gehouden hoe dit verder gaat verlopen.

De leden die deelnemen aan een pati-

entenraad komen minimaal een keer per 

kwartaal bijeen voor overleg met de lei-

ding van het desbetreffende dialysecen-

trum.

In iedere patiëntenraad die bij onze ver-

eniging aangesloten is, participeert mini-

maal één van onze bestuursleden. 

De bijeenkomsten van de patiëntenraden 

zijn vooral bedoeld om de kwaliteit van 

de dialyse te bewaken en, waar nodig en 

mogelijk, te verbeteren. Daarnaast kun-

nen onderwerpen als faciliteiten voor de 

patiënten aan de orde komen als daartoe 

aanleiding bestaat.

Zaken die de mogelijkheden van een pa-

tiëntenraad overstijgen, komen bij het 

bestuur van onze patiëntenvereniging te-

recht. Gekeken wordt of hier anderen bij 

Jaarverslag 2020
Dit jaarverslag is anders dan wat u van ons 

gewend bent te lezen. Door de coronacri-

sis moesten we bijna al onze activiteiten 

annuleren, desondanks hebben we ge-

tracht er het beste van te maken. 

We missen het contact met onze leden en 

de overige nierpatiënten en zorgverleners 

enorm. Laten we hopen dat dit het eerste 

en laatste jaarverslag is waar zo vaak in 

staat ‘geannuleerd’ of ‘kon geen doorgang 

vinden’...

Onze vereniging in cijfers 
Onze vereniging, Nierpatiëntenvereniging 

”Rijnmond”, afgekort tot NPVR, telde op 

31 december van het verslagjaar 416 le-

den/nierpatiënten, waarvan 338 volledige 

leden, 54 familieleden van nierpatiënten 

evenals 24 donateurs. 

Nieuwe leden, opzeggingen en overleden 

leden zijn in de aantallen verwerkt.

Algemene ledenvergadering 

De algemene ledenvergadering konden we 

door de coronacrisis niet op de gebruike-

lijke manier houden in het bekende Van 

der Valk hotel in Ridderkerk. We hebben 

diverse malen overlegd met het Van der 

Valk hotel, maar gezien de maatregelen 

was een algemene ledenvergadering voor 

een dermate grote groep niet mogelijk. We 

hebben het zo lang mogelijk uitgesteld in 

de hoop dat we alsnog een fysieke ALV 

zouden kunnen houden. Uiteindelijk is het 

een schriftelijke algemene ledenvergade-

ring geworden via een speciale editie van 

Levenslijn.

Hierin zijn de volgende mededelingen ge-

daan:

• De contributie voor komend jaar blijft 

ongewijzigd;

• Gezocht: leden voor de kascontrole-

commissie, want conform de statuten 

mogen de beide leden van de kascon-

trolecommissie slechts twee jaar als 

zodanig dienstdoen; 

• Oproep: meld u aan als bestuurslid/

redacteur/vrijwilliger;

• Geef uw e-mailadres door.

De bestuurssamenstelling moest noodge-

dwongen in november aangepast worden 

wegens ziekte van Frits Hagenaar. Als 
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betrokken dienen te worden of dat het op-

genomen dient te worden met de organi-

satie van het desbetreffende ziekenhuis.

Na het ingaan van de eerste lockdown zijn 

de vergaderingen van de patiëntenraden 

geannuleerd. Vanaf 11 maart kwamen we 

de ziekenhuizen niet meer in. Wel konden 

we te allen tijde telefonisch of per e-mail 

overleggen met de ziekenhuizen, mochten 

er vragen of problemen zijn.

Het Maasstad Ziekenhuis heeft vanaf 30 

november jl. de patiëntenraad weer ge-

start.

Het Franciscus Gasthuis en Franciscus 

Vlietland heeft besloten de patiëntenraad 

op te heffen. 

Het is een eenzijdig besluit waarin de 

Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond” niet 

gekend is en waarover we nog in discussie 

zijn. Door veelvuldige personeelswisselin-

gen en de coronacrisis staat deze discus-

sie op een zeer laag pitje, maar het blijft 

een aandachtspunt waarmee we verder 

gaan.

Patiëntenuitje
Het patiëntenuitje kon dit jaar niet door-

gaan. Gezien de grootte van onze vereni-

ging was het onmogelijk een ieders veilig-

heid te garanderen.

Nierdialoogavonden
In 2020 hebben deze niet plaatsgevon-

den in het Maasstad Ziekenhuis. Het is 

nog niet bekend wanneer er weer gestart 

wordt met de nierdialoogavonden. 

De organisatie van deze avonden vindt 

vanuit het Maasstad Ziekenhuis plaats. 

Groepsvoorlichtingsavonden
Afgelopen jaar, 2020, hebben we geen 

groepsvoorlichtingsavonden bijgewoond 

omdat deze niet plaats konden vinden.

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

ven over dialyse, transplantatie en on-

derwerpen die hiermee te maken hebben, 

zoals voeding, medicijnen etc. 

Daarbij participeert het bestuur van de 

NPVR in de organisatie van en de deel-

name aan deze avonden, onder meer door 

met een vertegenwoordiging van het be-

stuur aanwezig te zijn.

Tijdens de bijeenkomsten is er altijd een 

tafel met informatiemateriaal voor nier-

patiënten en hun familieleden aanwezig.

De opkomst per nierdialoog-/groepsvoor-

lichtingsavond varieert qua aantal be-

langstellenden, wat enigszins afhankelijk 

is van het te behandelen onderwerp.

Verenigingsblad ‘Levenslijn’

Dit jaar hadden we ieder kwartaal ook 

weer een uitgave van ons fraaie vereni-

gingsblad ‘Levenslijn’.

Ieder kwartaal waren we in de gelegen-

heid om de patiënten van waardevolle 

informatie te voorzien met een grote ver-

scheidenheid aan onderwerpen. 

Het blijkt steeds weer een inspirerend blad 

te zijn voor nierpatiënten en hun naasten, 

mede door de nuttige en concrete inhoud 

van de artikelen. 

Ook onder de artsen en verpleegkundigen 

die zich met de behandeling van nierziek-

ten en nierpatiënten bezighouden, heeft 

het blad zich een vaste plaats verworven.

De redactie van Levenslijn heeft wel drin-

gend behoefte aan redacteurs en aan 

feedback van lezers.

Dit jaar hebben we tevens een speciale ex-

tra Levenslijn uitgegeven, geheel gewijd 

aan de Algemene Leden Vergadering. Deze 

is naar al onze leden verstuurd. Wij heb-

ben er als bestuur voor gekozen om deze 

editie niet op de website te plaatsen.

Themamiddagen
Helaas werd ook de geplande themamid-

dag met de NVN (Nierpatiënten Vereniging 

Nederland) geannuleerd.

World Kidney Day
Zoals voorgaande jaren hebben wij in bij-

na alle aangesloten centra gebak af mo-

gen geven.

Bij Elysekliniek Gorinchem was dit wegens 

de coronamaatregelen niet toegestaan. 

Het Albert Schweitzer ziekenhuis had dit 

jaar zelf wat georganiseerd met trakta-

ties, zodat men liever geen gebak had. In 

overleg met het ASz hebben wij tasjes van 

de NPVR afgegeven die men op de dialyse-

afdeling heeft gevuld met voorlichtings-
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folders / recepten voor de patiënten.

Dit jaar stonden we niet met voorlich-

tingskramen bij de ziekenhuizen vanwege 

de coronamaatregelen, maar we hebben 

wel in Levenslijn aandacht aan World Kid-

ney Day besteed.

Filmmiddag
We hadden de filmmiddag dit jaar graag 

vaker willen organiseren, maar ook deze 

activiteit is dit jaar niet doorgegaan we-

gens de coronacrisis.

Nieuwjaarsreceptie
Als opnieuw ingevoerde activiteit hebben 

we op 18 januari een nieuwjaarsreceptie 

georganiseerd in partycentrum Het Spek-

takel te Zwijndrecht.

Onder het genot van een hapje en een 

drankje konden we met elkaar terugblik-

ken op 2019 en het glas heffen op het 

nieuwe jaar. De receptie werd door be-

hoorlijk wat mensen bezocht.

Bestuur
Wij hebben nog steeds geen voltallig be-

stuur, we missen een voorzitter en een 

aantal bestuursleden.

Het dagelijks bestuur bestaat uit drie 

nierpatiënten wat dus wel inhoudt dat we 

als dagelijks bestuur kwetsbaar zijn. We 

missen een tweede voorzitter, een tweede 

penningmeester en een tweede secretaris; 

bij onverwachte ziekte geeft dit ernstige 

problemen.

Helaas bleek dit gedurende 2020 toen 

onze interim-voorzitter Frits Hagenaar 

een zware operatie moest ondergaan, 

waarvan hij nog steeds herstellende is. 

Met instemming van het voltallig bestuur 

heeft Frits Hagenaar aan Marcel Melkert 

gevraagd of hij vanaf 1 november 2020 

zijn taken over wilde nemen. Vanaf 1 no-

vember 2020 is Marcel Melkert waarne-

mend voorzitter.  

Na de algemene ledenvergadering van 

2019 heeft Petra van den Berg zich aan-

gemeld als aspirant bestuurslid; zij zal 

vanaf april 2021 de ledenadministratie 

overnemen.

Dus, mensen, meld u vooral aan!

Het huidige bestuur bestaat uit:

Dagelijks bestuur
Frits Hagenaar, interim voorzitter

(tot 1 november 2020, vanaf die datum 

heeft hij het voorzitterschap overgedra-

gen wegens gezondheidsproblemen)

Marcel Melkert, waarnemend voorzitter

(vanaf 1 november 2020)

Ivonne Versnel, penningmeester

Yvonne Kant, secretaris

Algemeen bestuur
Joke Damsma, bestuurslid

Angelique de Snaijer, bestuurslid

Dora de Lange, ledenadministratie

Petra van den Berg, aspirant-bestuurslid

Diversen
• Door onze vereniging werd deelgeno-

men aan ondersteuning, bijscholing 

van het bestuur, en diverse overleg-

structuren: 

- Besturenoverleg met de regionale  

 nierpatiëntenverenigingen en de NVN; 

- Ondersteuning bij de bijscholing van  

 huisartsen met de nieuwe richtlijnen  

 voor nierpatiënten;  

- Ondersteuning van de themamiddag  

 ‘Zelfmanagement’ van het Albert  

 Schweitzer ziekenhuis;

• Alle leden hebben in maart een infor-

matiebrief ontvangen betreffende het 

coronavirus, deze brief is ook op de 

website van NPVR geplaatst.

• De vakantie naar Spanje kon helaas 

niet doorgaan. Indien mogelijk wordt 

dit weer te zijner tijd opgepakt.

• Daar wij qua activiteiten niet veel 

voor de leden hebben kunnen doen 

heeft de Nierpatiëntenvereniging Rijn-

mond een presentje gestuurd naar de 

leden als eindejaarsattentie. Tevens 

heeft ook iedereen een kerstkaart ont-

vangen, en zijn we aan het eind van 

het jaar weer gestart met het verstu-

ren van verjaardagskaarten.

Namens het bestuur,

Yvonne Kant 

secretaris
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Waarom een WKD?
Met WKD willen we mensen bewust ma-

ken van het belang van onze nieren en de 

frequentie en de impact van nierziekten 

terugdringen.

We doen dit door:

•	 Mensen bewust te maken van het be-

lang van gezonde nieren en tevens de 

frequentie en de impact van nierziek-

ten (en bijbehorende gezondheids-

problemen) terug te dringen.

•	 Preventie: risicogroepen tijdig scree-

nen. Risicogroepen zijn mensen met 

bijvoorbeeld diabetes, hoge bloed-

druk of hart- en vaatziekten. De na-

tionale zorgautoriteiten en de me-

dische professionals hebben daarin 

een belangrijke rol. Als chronische 

nierziekten tijdig ontdekt worden, 

kunnen complicaties en sterfgeval-

len door chronische nier- én hart- en 

vaatziekten verminderd worden.

•	 Een gezonde levensstijl, zoals vol-

doende bewegen en weinig zout eten, 

te stimuleren.

•	 Het belang van orgaandonatie be-

nadrukken. Een niertransplantatie is 

immers nog steeds de beste oplossing 

bij nierfalen.

Wat is WKD?
Wereld Nieren Dag (World Kidney Dag) 

wordt jaarlijks op de tweede donderdag 

in maart georganiseerd. Het voornaamste 

doel is bewustwording te creëren over het 

belang van gezonde nieren en de frequen-

tie en de impact van nierziekten (en bij-

komende gezondheidsproblemen) terug te 

dringen. Dit jaar wordt WKD op 11 maart 

gehouden, en is het thema: Leef gezond 

met nierziekte. 

World Kidney Day is een gezamenlijk ini-

tiatief van de ‘International Society of 

Nephrology’ (ISN) en de ‘International Fe-

deration of Kidney Foundations’ (IFKF). In 

Nederland is de ‘Nierpatiënten Vereniging 

Nederland’ (NVN) de initiatiefnemer.

Welke activiteiten?
Regionale nierpatiëntenverenigingen en 

andere (gezondheids)organisaties or-

ganiseren op deze dag activiteiten als 

voorlichting op scholen, kookworkshops, 

informatiestands en voorlichtingsbijeen-

komsten of lezingen. Zo willen ze zo veel 

mogelijk mensen informeren over het be-

lang van een gezonde leefstijl en gezonde 

voeding om nierschade te voorkomen. 

Door corona zal het aantal activiteiten 

echter tot een minimum zijn terugge-

bracht, naar alle waarschijnlijkheid. Nor-

maliter wordt er ook in ‘onze’ ziekenhuizen 

aandacht aan WKD besteed door de NPVR, 

door middel van een informatiestand waar 

leden van ons bestuur voorlichting geven 

over de punten die hierboven genoemd 

staan.  

Helaas is het ook voor onze vereniging, nu 

al voor het tweede jaar, vanwege corona 

niet mogelijk om voorlichting te geven in 

de ziekenhuizen.

Wereld Nierendag 2021
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Ingrediënten:
• 600 gram aardappelen 

• ½ groene kool of 

 400 gram gesneden groene kool 

• 1 dunne prei 

• 1 eetlepel vloeibare margarine 

• ca. 150 ml halfvolle melk 

• nootmuskaat 

Bereiding: 
• Schil de aardappelen en kook ze in 

 weinig water gaar

• Maak de kool schoon en snijd hem 

 in smalle repen

• Maak de prei schoon en snijd hem 

 in dunne ringen 

• Verwarm de margarine en roerbak 

 hierin de groene kool en de prei in 

 een paar minuten gaar

• Verwarm de melk 

• Maak van de gare aardappelen met 

 de hete melk, peper en nootmus-

 kaat een puree

• Meng de geroerbakte groente er 

Recept

door en strooi er nog wat nootmuskaat 

over.

Menusuggestie: 
Lekker met blokjes gebakken tofu. 

Hiervoor heb je nodig:

• 150 gram tofu 

• gerookt paprikapoeder 

• eetlepel vloeibare margarine

Kruidenwijzer tip:
maak de stamppot op smaak met gember, 

komijn, koriander en oregano.

Ierse stamppot voor twee personen

Bereidingstijd: ca. 30+ minuten.

Ingrediënten over? 
Kool: Verpak een stuk kool in plastic 

folie en bewaar het nog 3-5 dagen in de 

koelkast. Maak er een koolsalade van, 

bijvoorbeeld met een yoghurtdressing.

Voedingswaarden per persoon  incl. 
menusuggestie:
495 kcal energie, 20 gram eiwit, 60 gram 

koolhydraten (waarvan suikers 5 gram), 

15 gram vet (waarvan verzadigd vet 3 

gram), 15 gram vezels, 0,3 gram zout.
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Wist u dat..?
• Wij er ondertussen ook genoeg van hebben om er niet op uit te kunnen?

• Wij ons desondanks netjes aan de regels houden?

• Wij ook met smart wachten op de vaccinaties?

• We hopen dat we in maart weer wat ruimte krijgen voor leuke dingen?

• De lente toch weer in aantocht is?

• De lente niet geblokkeerd kan worden?

• De bomen weer groen worden als u dit leest?

• We hopen dat we elkaar weer eens kunnen ontmoeten?

• We weer ons best gedaan hebben om een mooi blad te maken?

• De uitnodiging nog steeds geldt om uw verhaal in Levenslijn te vertellen?

• We in de zomer mogelijk weer een afspraak kunnen maken voor een interview?

• U altijd contact met ons hierover kunt opnemen?

• We u vooral gezondheid toewensen?

21



22

Levenslijn · 21e jaargang · maart 2021

22

ZORGELOOS OP VAKANTIE EN DIALYSEREN

+34 965 862 208
www.zorghotelspanje.nl

Een telefoontje en uw vakantie en dialyse zijn geregeld!

BENIDORM - SPANJE

atenzeldam@clinicabenidorm.com
Astrid ten Zeldam

tel. 0034 639 312 615
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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’

Dat kan! 

Er is altijd ruimte voor nieuwe adverteerders en hun advertenties. 

Ons blad verschijnt in een oplage van 700 exemplaren, en wordt verspreid onder onze ca. 

400 leden, de overige exemplaren worden ter inzage, maar ook als meeneemexemplaren 

neergelegd in huisartsenpraktijken, poliklinieken van ziekenhuizen etc.    

Onze vereniging hanteert een zeer soepel plaatsingsbeleid. Zo kunt u bijvoorbeeld in 

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

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

Na een jaar kunt u opzeggen, dus u zit nooit lang vast aan een advertentiecontract. 

Voor informatie: Neem contact met ons op via redactie@npvr.nl

De advertentietarieven gelden voor het plaatsen van vier advertenties van hetzelfde 

formaat in Levenslijn gedurende een jaar.

Formaten en prijzen:  

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

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

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

Uw advertentie in ons blad?

Adverteren

  helpt
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Dr. Michiel Betjes (1963) werkt in het 
Erasmus MC als sectorhoofd Nefrologie 
en Transplantatie. Hij studeerde genees-
kunde in Amsterdam aan de UvA. 
Hij is gepromoveerd bij de Vrije Univer-
siteit op het immuunsysteem in de buik-
holte van peritoneale dialysepatiënten.

Daarnaast heeft hij onderzoek gedaan 
naar HIV-infectie aan de Rockefeller Uni-
versity in New York bij Ralph Steinman 
(Nobelprijswinaar in 2012).
Het nierdonatie-bij-levenprogramma heeft 
zijn bijzondere belangstelling. 

Waarom is nefrologie zo’n mooi vak?
De nier is een prachtig ingewikkeld or-
gaan en een goede functie is belangrijk 
om gezond te blijven. De behandeling 
van nierziekten vraagt daarom vaak om 
complexe, uitdagende besluitvorming. 
Met name ook voor niertransplantatie en 
auto-immuunziekten is kennis van de im-
munologie vereist en dat heeft mijn bij-
zondere belangstelling. Kortom, nefrolo-
gie is een veelzijdig en boeiend vak om 
in te werken.

Wat vind je het belangrijkste je werk?
Ik vind het belangrijk om de voormalige 
sectoren nefrologie en transplantatie zo 
goed mogelijk samen te laten gaan in de 
nieuwe afdeling Nefrologie en Transplan-
tatie. De twee takken zijn continu met el-
kaar in verbinding. Iemand met een zeer 
slechte nierfunctie zal een behandeling 
moeten kiezen om in leven te kunnen blij-
ven, transplantatie of dialyse. Wanneer 
een nieuwe nier niet goed functioneert 
belandt iemand ook op de dialyse. Het is 
daarom belangrijk dat de twee afdelingen 
goed op elkaar ingespeeld zijn.

Wat maakt u het meest en wat het minst gelukkig in uw werk?
Patiënten met een moeilijk probleem toch 
kunnen helpen en nierfunctie laten be-
houden. 
Het minst gelukkig word ik van trage be-
sluitvorming.

Tien vragen aan nefroloog dr. Michiel Betjes
Welke gebeurtenis heeft in uw loop-
baan de meeste indruk op u gemaakt?
Tijdens een dialysebehandeling overleed 
een jonge vrouw door een hartstilstand. 
Volledig onverwacht en een grote schok 
voor de familie, verpleging en artsen.

Op welke prestaties in uw werk bent u het meest of juist het minst trots?
Het meest op het opzetten van een eigen 
onderzoekslijn naar vroegtijdige veroude-
ring van het afweersysteem bij patiënten 
met nierfalen. Dit was nog niet eerder 
ontdekt en lijkt een belangrijke factor te 
zijn bij veelvoorkomende problemen zoals 
infecties en verhoogd risico op kanker 
na niertransplantatie. Ik doe alles met 
veel inzet en het een lukt beter dan het 
andere. Het opzetten van een regionaal 
kenniscentrum voor glomerulonefritis is 
bijvoorbeeld niet van de grond gekomen.

Wat zijn belangrijke ontwikkelingen en uitdagingen?
Bij de dialyseafdeling zijn er belangrijke 
nieuwe ontwikkeling geweest. Zo zijn er 
nieuwe dialysetechnieken ontwikkeld die 
het mogelijke maken om door de bloed-
groep heen te transplanteren en is de zorg 
voor de vaattoegang sterk verbeterd. Qua 
transplantaties willen we de stijgende lijn 
in het aantal voortzetten. Daar kan goede 
voorlichting bij helpen, bijvoorbeeld door 
het ‘Nierteam aan huis’. Vooral de oudere 
groep (65+) die wacht op een nier groeit 
momenteel hard. De jongere groep dialy-
serenden neemt juist af, mede doordat zij 
vaak een levende donor vinden. Voor ou-
deren is dit vaak wat lastiger. 
Vaak is te zien dat in de om-
geving van ouderen minder 
mensen zijn die een nier 
kunnen afstaan. Alleen 
personen die een goede 
algemene conditie 
hebben, mogen 
een operatie 
ondergaan 
voor een
nierdonatie. 

Ouderen hebben over het algemeen wat 
meer kwaaltjes. Dit kan een probleem vor-
men voor donatie. Dat neemt niet weg dat 
ouderen die wel fit genoeg zijn, een nier 
kunnen doneren! Natuurlijk bieden kinde-
ren vaak aan om een nier te doneren aan 
een van hun ouders. 
Maar niet iedere ouder vindt het makkelijk 
om dat aanbod te accepteren.

Waar zou meer of juist minder onder-
zoek naar gedaan moeten worden?
Meer naar chronische afstoting van het 
niertransplantaat en minder naar de 
draagbare kunstnier.

Als u minister van Volksgezondheid was,
wat zou u dan als eerste veranderen?
De Wet op orgaandonatie.

Welke belangrijke boodschap wil je aan patiënten meegeven?
Patiënten denken vaak dat andere mensen 
nooit een nier zouden afstaan. De geef-
bereidheid van mensen om een vriend of 
kennis te helpen, blijkt echter behoorlijk 
groot als ze eenmaal weten wat er aan de 
hand is. Zo zie je ook de opkomst van de 
anonieme donoren, die een nier geven 
zonder er iets voor terug te krijgen. Een 
belangrijke boodschap van mij is dan ook 
dat patiënten met hun omgeving moeten 
praten over hun nierziekte en de gevolgen 
hiervan.

Ten slotte: waar bent u en wat doet u over tien jaar?
Over 10 jaar ben ik nog steeds actief in de 
nefrologie en mentor van jonge getalen-
teerde nefrologen.

Bron: Dit stukje ‘Uitgeperst’ is 
een compilatie van informa-

tie op www.niernieuws.nl 
en www.niertrans-

plantatie.info

Uitgeperst
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Nier kan na acute 
schade soms toch 
getransplanteerd 
worden

Uitgeperst

Door Gerard Kok

Veel donornieren van overleden dono-
ren worden meteen afgeschreven omdat 
de donor acuut nierfalen (Acute Kidney 
Injury - AKI) had. Recent Amerikaans 
onderzoek suggereert echter dat een 
aantal van deze afgeschreven donornie-
ren nog goed getransplanteerd hadden 
kunnen worden.

Door Shanty Sterke 

Wat is het beste moment om te starten 
met dialyseren? Over deze vraag boog 
Cynthia Janmaat zich in haar promotie-
onderzoek. Op 25 november j.l. verde-
digde ze haar proefschrift waarin ze be-
schrijft hoe ze dichter bij een antwoord 
komt.

In de praktijk blijkt regelmatig dat er 

patiënten zijn met een heel slechte nier-

functie, die daar nog nauwelijks last van 

hebben. Terwijl andere patiënten met 

een minder slechte nierfunctie juist meer 

symptomen ervaren. Er is dus een discre-

In Amerika staan ongeveer 95.000 mensen 

op de wachtlijst voor een donornier. Per 

jaar vallen ongeveer 9.000 wachtenden af, 

omdat zij overlijden, of te veel achteruit 

gaan om nog een nier te ontvangen. Een 

aantal van deze mensen had misschien 

geholpen kunnen worden als er meer do-

nornieren beschikbaar waren geweest.

Eén van de manieren waarop men in Ame-

rika probeert het aantal beschikbare nie-

ren te vergroten, is door meer potentiële 

donornieren geschikt te bevinden voor 

transplantatie, mits het risico op proble-

men na transplantatie binnen de perken 

blijft. Nieren van overleden donoren met 

AKI zijn bijvoorbeeld nieren waarvan het 

risico soms te hoog wordt ingeschat. Van 

alle donornieren wordt ongeveer 18% 

niet geschikt bevonden voor transplan-

tatie, maar voor nieren van overleden 

donoren met AKI is dat 30%.

Volgens onderzoekers van het 

Johns Hopkins Institute kan 

een substantieel gedeelte 

van de deze afgeschre-

ven donornieren veilig 

worden ingezet. Zij kop-

pelden 6.722 donornieren van overleden 

donoren met AKI aan evenzoveel donor-

nieren van overleden donoren zonder AKI. 

Beide groepen deden het ongeveer even 

goed; patiënten met een AKI-donornier 

gingen niet eerder dood, noch werd hun 

nier vaker afgestoten. Wel duurde het voor 

hen doorgaans iets langer voordat het do-

nororgaan voldoende functioneerde.

Het onderzoek suggereert dus dat de cri-

teria om donornieren van overleden do-

noren met AKI geschikt te bevinden voor 

transplantatie kunnen worden versoepeld, 

zodat minder nieren hoeven te worden af-

geschreven. Daarmee komen meer nieren 

beschikbaar voor transplantatie, en kun-

nen meer nierpatiënten worden gered. 

Aangezien men in de VS verwacht dat de 

wachtlijst voor donornieren de komende 

jaren zal groeien, omdat de groeiende 

groep diabetespatiënten ook meer nier-

patiënten zal opleveren, is het van groot 

belang manieren te vinden waarmee het 

aantal beschikbare donornieren wordt ver-

hoogd.

Bron: JAMA Network Open/Niernieuws.nl

Verandering van symptomen 
belangrijk voor start dialyse

pantie tussen enerzijds de nierfunctie en 

anderzijds het aantal symptomen en de 

last die patiënten ervaren. Een groots op-

gezet onderzoek waaraan veel patiënten 

meedoen, met uiteenlopende nierfuncties 

en ook een hele range aan symptomen-

last, willekeurig verdeeld over groepen 

die wel of niet starten met dialyse, zou 

antwoord kunnen geven op deze vraag.

Het wetenschappelijk bewijs uit een der-

gelijke goed opgezette zogeheten geran-

domiseerde studie geldt als sterk. Maar 

met zo een verscheidenheid aan patiën-

ten en symptomen is een gerandomiseerd 

onderzoek in dit geval eigenlijk niet te 
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Door Gerard Kok

Roken is niet alleen slecht voor je lon-gen, maar ook voor je nieren. Inmiddels zijn er voldoende onderzoeken die een verband tussen roken en een verslech-terende nierfunctie aantonen. 

Volgens twee medewerkers van het me-disch centrum van de Universiteit Gent (België) roept dit resultaat twee vragen op. Allereerst, wat is het biologische mechanisme achter de verslechterende nierfunctie? En ten tweede, waarom lij-ken nefrologen nog zo weinig te doen om nierpatiënten te helpen stoppen met ro-ken?

In een recent artikel proberen de Gen-tenaren beide vragen te beantwoorden. Ten bewijze van de eerste vraag noemen zij een groot aantal bevindingen, varië-rend van een aantal moleculaire processen in de nieren waarvan inmiddels bekend is dat zij negatief beïnvloed worden door roken, tot de vaststelling dat baby's van rokende moeders een grotere kans hebben op nierproblemen later, omdat hun nieren niet helemaal zijn volgroeid.

De tweede vraag presenteren zij als een vervolgvraag op het eerste antwoord: als bewezen is dat roken slecht is voor je nie-ren, waarom lijken behandelaars van nier-patiënten dan nog zo weinig te doen om patiënten te helpen stoppen? Dat er niet voldoende wordt gedaan blijkt volgens de auteurs bijvoorbeeld uit het gegeven dat 

Stoppen met roken ook beter voor je nieren
ongeveer de helft van alle transplanta-tiecentra rokende nierpatiënten gewoon transplanteert. Ter ontkrachting van deze bewering: mij werd wel vroeg in de be-handeling duidelijk verteld dat ik moest stoppen met roken (tenminste als ik rook-te, wat ik niet deed, dus ik weet niet hoe goed ik begeleid zou zijn; daarnaast ben ik natuurlijk ook maar een steekproefs-grootte van 1, en ik ben ook niet getrans-planteerd). De auteurs suggereren in hun conclusie dat de farmaceutische industrie hier mede debet aan is, omdat zij liever hun producten dan een verandering van levensstijl zouden promoten.

Misschien... maar het niet onderbouwen van deze laatste claim is wel een beetje een zwaktebod. Desalniettemin vermoed ik, evenals de schrijvers, dat het uitein-delijk beter voor de rokende nierpatiënt is om te stoppen met roken, en als ze daarbij begeleiding en hulp nodig hebben, om ze dat dan aan te bieden. Verder is wellicht een interessante vraag of landen met een streng anti-rookbeleid minder gevallen van nierproblemen te melden hebben. Dit BBC-artikel claimt bijvoorbeeld dat er, 10 jaar na de invoering van het strenge anti-rookbeleid, in Ierland 25% min-der gevallen van kanker, en 10% minder hartaanvallen voorkomen. Misschien zijn vergelijkbare cijfers ook te bepalen voor nierziekten.

Bron: Nephrology Dialysis Transplantation, via niernieuws.nl 

doen. Daarom gebruikte Janmaat gege-

vens uit observationele studies. Dat zijn 

onderzoeken waarbij gegevens van pati-

enten worden verzameld. De patiënten 

krijgen de gebruikelijke behandeling en er 

wordt geen behandeling toegewezen door 

de arts of onderzoeker.

Er zijn veel observationele studies met 

nierpatiënten gedaan. En op de afdeling 

klinische epidemiologie in het Leids Uni-

versitair Medisch Centrum, waar Janmaat 

haar onderzoek deed, waren veel data 

al beschikbaar. 'Daar heb ik gebruik van 

mogen maken', vertelt Janmaat. 'Om het 

probleem op te lossen dat je niet zoveel 

behandelarmen (groep deelnemers aan 

het onderzoek die dezelfde behandeling 

krijgen - red) kan hebben in de klini-

sche praktijk, hebben we gekeken hoe 

we met data uit observationele studies, 

een gerandomiseerde studie kunnen 

nabootsen'. Daarbij komen allerlei me-

thodologische aspecten kijken die het 

ingewikkeld maken. Zo kunnen resul-

taten vertekend zijn door de manier 

waarop een observationele studie is 

opgezet. Janmaat heeft gekeken hoe 

je bepaalde vormen van vertekening 

kunt oplossen.

Wat heeft de patiënt aan deze ken-

nis? Alhoewel het proefschrift vooral 

een methodologische insteek heeft, 

kan Janmaat toch een vertaling naar 

de praktijk maken. Als je namelijk op 

één moment in de tijd kijkt, dan is 

er geen verband tussen het aantal 

symptomen en hoe snel de nierfunc-

tie achteruit gaat. Maar, een grotere 

toename in ernst en aantal sympto-

men in de loop van de tijd, hangt 

wél samen met een snellere nierfunc-

tiedaling. Dus, als de symptoomlast die 

een patiënt met een slechte nierfunctie 

ervaart, over de tijd gemonitord zou wor-

den, dan helpt dat om te bepalen wanneer 

de dialyse kan starten. Deze informatie 

zou het liefst ook meegenomen worden in 

een toekomstige studie naar het optimale 

startmoment om met dialyse te starten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Diabetesverpleegkundige  tel.: 010-7040567, diabetesteam@erasmusmc.nl

 Geestelijke Verzorging  tel.: 010-7034616

Maasstad Ziekenhuis
Postbus 9100, 3007 AC Rotterdam, www.maasstadziekenhuis.nl

• Bezoekadres
 Maasstadweg 21,
 3079 DZ Rotterdam tel.: 010-2911911
 Dialyseafdeling tel.: 010-2913000
 Secretariaat dialyse tel.: 010-2913060, secdia@maasstadziekenhuis.nl
 Poli Nefrologie: tel.: 010-2913920
 PD verpleegkundige tel.: 010-2911292
 Dialysezaal of ’s avonds tel.: 010-2913044

 Medisch Maatschappelijk Werk
 Ton van Kooy tel.: 010-2911209, kooyt@maasstadziekenhuis.nl
 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

Spijkenisse Medisch Centrum, afdeling Dialyse
Dialysedagen: maandag, woensdag, vrijdag.

• Bezoekadres
 Ruwaard van Puttenweg 500, 3201 GZ Spijkenisse, Telefoon 0181-65 88 88.
 Contactpersoon is de heer C. Vijfhuizen, op woensdag bereikbaar op genoemd telefoon-

nummer, via de receptie. 
 Zijn telefoonnummer op de overige weekdagen is 010-291 23 97.

HUB Maasstad Ziekenhuis Hellevoetsluis
Het Nieuwe Weergors
Dialysedagen: maandag, woensdag, vrijdag.

• Bezoekadres
 Vliet 4, 3224 HE Hellevoetsluis, telefoonnummer (via receptie) 0181-32 21 77. 
 Contactpersoon is de heer C. Vijfhuizen, op woensdag bereikbaar op telefoonnummer 

0181-65 88 88, via de receptie. 
 Zijn telefoonnummer op de overige weekdagen is 010-291 23 97.

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

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
 Overzicht bungalowparken in  

combinatie met dialyse www.bungalowparkoverzicht.nl  zoek op nierdialyse
 Vakantie en dialysemogelijkheden  www.vakantiedialyse.eu
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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 |

Als lid van onze vereniging ontvangt u ons blad ‘Levenslijn’, maar u bent dan automatisch ook lid van de Nierpatiënten Vereniging 
Nederland, van deze vereniging ontvangt u het blad ‘Wisselwerking’. 

Opsturen naar:
Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”, p/a Nachtegaal 18, 3191 DP Hoogvliet of per e-mail naar: ledenadministratie@npvr.nl

VOOR OPMERKINGEN OF VRAGEN: INFO@NPVR.NL




