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Colofon
Redactieleden
Thea Meijer, Els van Dijk
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 wijzigen, in te korten of niet te plaatsen. Het ongeacht de vorm waarin dit gebeurt, overnemen van
welk deel ook van de inhoud van dit blad, is uitsluitend toegestaan na verkregen toestemming
van de redactie. De redactie is niet verantwoordelijk 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 /
penningmeester (lid DB)
Yvonne Kant, secretaris (lid DB)
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

Zorghotel Ciudad Patricia

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.
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Van de bestuurstafel
Feest?
Jawel, uw nierpatiëntenvereniging bestaat op 9 juli 2021 20 jaar, vandaar dat
wij eigenlijk een feestje moeten vieren!
Aan de ene kant mooi dat we al zo lang
bestaan, aan de andere kant jammer dat
we nog nodig zijn en nierziekten nog niet
genezen kunnen worden. Vanwege de coronamaatregelen is helaas niet van alles
mogelijk. Toch willen wij als bestuur dit
jubileum niet voorbij laten gaan zonder er
aandacht aan te geven.
Zo ontvangt u deze speciale Levenslijn,
waarin redactie en bestuursleden ruimschoots terugblikken op de tijd die achter
ons ligt, met mooie verhalen en foto’s.
Hopelijk kunt u uit de verhalen herinneringen ophalen, waar u blij van wordt.
Na ruim anderhalf jaar lockdown wordt het
tijd om ook voor de komende maanden
vooruit te kijken en te proberen activiteiten weer op te starten. Vanaf het voorjaar
zijn wij aan het brainstormen geweest met
als resultaat volop ideeën, waarvan wij er
enkele dit jaar hopelijk kunnen realiseren.
De meeste leden zullen bij verschijnen
van deze Levenslijn wel gevaccineerd zijn.
Vanwege de versoepeling van de maatregelen kan men ook weer wat meer bezoek
ontvangen en extra op bezoek gaan bij
familie en vrienden. Wellicht ook weer uit
eten gaan, theater, musea of bioscoop bezoeken, misschien zelfs vakantieplannen
maken.
Alles kan en mag weer, zal men denken,
maar er blijven toch nog heel veel regeltjes.
Zo zal het voor ons moeilijk zijn om de
geplande boottocht in september door te
laten gaan, omdat grote groepen (180 is
het minimale aantal om de tocht door te
laten gaan) nog niet in een kleine ruimte
bij elkaar mogen zijn. Ook is er nog een
anderhalve meter afstand die aangehouden moet worden. Tevens zal gevraagd
worden naar een negatieve test of bewijs
van vaccinatie. Voor getransplanteerde
leden is het nog onzeker in hoeverre de
vaccinatie werkt. Uw veiligheid en die van

ons blijft voorop staan bij het plannen
van activiteiten.
Wij denken er wel aan om op kleine schaal
in twee sessies op één dag een Algemene
Leden Vergadering te houden in het najaar. Of dat gaat lukken weten wij nog
niet, maar via Levenslijn, mail of post zullen wij u op de hoogte houden als de plannen concreter worden.

Marcel Melkert, waarnemend voorzitter /
penningmeester
Yvonne Kant, secretaris

Petra van den Berg heeft het werk overgenomen van Dora de Lange, en Marcel
Melkert, de waarnemend voorzitter, is inmiddels ook waarnemend penningmeester
doordat de penningmeester wegens persoonlijke omstandigheden haar functie
moest neerleggen.
De subsidieverantwoording voor de Nierstichting is de deur uit en ook de jaarcijfers zijn gereed en goedgekeurd door
de kascontrolecommissie. Wij beraden
ons nog over de wijze waarop wij hierover
gaan communiceren met de leden in het
najaar, hopelijk via een Algemene Leden
Vergadering.
Tevens zal er dit jaar ook gestemd moeten
worden over bestuursleden, die conform
het reglement moeten aftreden en zich
opnieuw beschikbaar willen stellen. Ook
kunnen de leden kandidaten (of zichzelf)
voordragen voor een bestuursfunctie.
Er heeft een afstemming tussen de ledenadministratie van onze vereniging en
die van de NVN plaatsgevonden. Ook de
financiële ledenadministratie heeft een
update ondergaan om zo veel mogelijk
fouten te voorkomen. Hoe meer leden een
e-mailadres hebben en dat ook aan ons
doorgeven, hoe sneller de communicatie
kan verlopen in ons beider belang.
Bij deze bedanken wij alle bestuursleden,
redactieleden en de vele vrijwilligers die
in de afgelopen twintig jaar veel vrije tijd
hebben gestoken in het werk voor Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”.
Hopelijk kunnen wij u dit jaar nog verrassen in het kader van ons 20-jarig bestaan.
Wij wensen u allen een zonnige en gezonde zomer toe, en spreken de wens uit,
u allen in het najaar, waar dan ook, persoonlijk te kunnen begroeten.
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Redactiepraat
Zoals u hopelijk al op de voorkant van dit blad hebt kunnen zien, ligt er voor u een bijzondere uitgave van Levenslijn, omdat onze vereniging medio dit jaar 20 jaar bestaat.
Daarover straks meer, maar ik wil u eerst een tweetal overlijdensberichten doorgeven. Op 4 februari jl. respectievelijk
21 april jl. zijn onze trouwe leden Willem Pilanen en Peter
Hamerslag ons ontvallen. Over beide leden treft u in dit blad
een ‘in memoriam’ aan. Door een aantal oorzaken is het ‘in
memoriam’ van Willem helaas in een later nummer van ons
blad geplaatst dan de bedoeling was.
In het stuk van Marcel over de mensen die hij in de afgelopen
jaren geïnterviewd heeft, ontkomt ook hij er niet aan om te
zeggen dat van alle mensen die hij gesproken heeft, er al een
behoorlijk aantal overleden zijn. Helaas is het een verdrietige werkelijkheid dat niet alle mensen oud worden, en dat
geldt in het bijzonder voor nierpatiënten...
Dit nummer bestaat dus, naast de onderwerpen die in ons
blad vaker aan bod komen, voor een groot deel uit terugblikken, herinneringen, een stukje geschiedenis van onze vereniging, dus voor elk wat wils.
In de meeste Levenslijnen die in de loop van de jaren verschenen zijn, waren het voornamelijk de redactieleden die
het blad vulden met hun bijdragen. In dit nummer nemen
ook alle bestuursleden een of meer bijdragen voor hun rekening, iets wat wij erg waarderen!
Veel ‘leesvoer’ dus, in dit nummer, over van alles en nog
wat. Voor de gelegenheid hebben we ook een prijsvraag(je)
opgenomen in dit nummer, met een drietal kleine prijzen als
aanmoediging om mee te doen...
Omdat het blad groter van omvang is dan anders, neem ik
de vrijheid om mijn bijdrage tot een minimum te beperken.
Wel wil ik nog even een nieuwtje kwijt, namelijk dat ik mijn
bijdrage aan Levenslijn ga beëindigen per 1 januari a.s., en
dat betekent weer dat het er voor de overige redactieleden
niet gemakkelijker op wordt om elk kwartaal weer een Levenslijn voor u samen te stellen. In ons blad treft u dan
ook (wederom) een advertentie aan waarin we redacteuren
vragen, en wellicht zit daar dan ook een toekomstige eind-/
hoofdredacteur bij. Mocht u nog nooit op dergelijke oproepen gereageerd hebben, dan is dit uw kans om daar eens
verandering in te brengen!
Ik wens u veel lees- en kijkplezier, en bestuur en redactie
zouden het leuk vinden als u ons liet weten wat u vindt van
dit nummer!
Jan Zoutendijk

De kopij voor het volgende nummer van
Levenslijn dient uiterlijk 1 augustus 2021
bij de redactie te zijn ingeleverd.
4

Een vriend
Vriendschap is zwijgen, niets zeggen,
Maar een arm om je schouders leggen.
Vriendschap is in iemands leven
Vreugde en verdriet samen beleven.
Vriendschap is durven tonen
Welke gevoelens in je wonen
Vriendschap is delen in iemands geluk,
Dus waak ervoor: maak dat niet stuk.
Vriendschap is niets vragen,
Maar gewoon helpen dragen.
Vriendschap is gewoon even bellen
Om de laatste nieuwtjes te vertellen.
Vriendschap zit in kleine dingen
Die je niet tot verplichtingen dwingen.
Aan echte vriendschap komt geen end,
Waar in de wereld je ook bent.
Heb je echte vriendschap gevonden,
Legt ze een pleister op je wonden.
Daarom is het zo fijn
Om echte vrienden te zijn.
www.gedichtenstad/annepeters
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In het zonnetje...
Dora bedankt
Op 1 januari 2002 werd Dora lid bij
Nierpatiëntenvereniging "Rijnmond",
haar man Arie vond het wel wat voor
haar, hij was toen dialysepatiënt in het
Maasstad Ziekenhuis.
Dora deed allerlei klussen zoals licht administratief werk, stickers uitdraaien (wel
duizenden adresstickers heeft zij uitgeprint in de loop der jaren) en hapjes en
drankjes verzorgen bij de bestuursvergaderingen.
In de loop der jaren ging ze steeds meer
verantwoordelijk werk krijgen, omdat zij
de complete ledenadministratie onder
haar hoede kreeg. In die tijd ging het
allemaal nog primitief, met de computer
kwamen steeds meer nieuwe technieken
die zij allemaal moest beheersen.
Er waren nauwe contacten met de Nierpatiëntenvereniging Nederland om gegevens
uit te wisselen.
Zeer accuraat was zij met het invoeren van
nieuwe leden, het wijzigen van gegevens
van leden en het uitschrijven van leden.
Bij het overlijden van een lid stuurde ze
een condoleancekaart naar de familie, wat
altijd zeer op prijs werd gesteld.
Buiten al deze administratieve werkzaamheden organiseerde zij samen met andere
bestuursleden patiëntenreisjes, want die
zijn er heel wat geweest de afgelopen jaren.
Dora zorgde ervoor dat voor alle bijeenkomsten, via mail of brief, een uitnodiging werd gestuurd naar alle leden en als
de leden niet snel reageerden, stuurde zij
een herinnering.
Dora hield ervan om op de achtergrond
haar dingen te doen, ze staat niet graag
in de belangstelling. Na veel aandringen
vindt zij het wel goed dat dit stuk over
haar geschreven en gepubliceerd wordt in
Levenslijn.
Dora was getrouwd met Arie de Lange,
die thuis bij zijn ouders in de groenten en
fruit werkte. Later, na hun trouwen, zijn
ze een eigen bedrijf begonnen, eerst in
groenten en fruit, maar dat werd later omgezet naar een bloemenkwekerij. Het was

altijd druk en flink aanpoten.
Uit het huwelijk zijn twee kinderen geboren, een zoon en een dochter, en inmiddels heeft Dora ook drie kleinkinderen.
Grappig is dat zoon en dochter en schoonzoon alle drie op dezelfde dag jarig zijn.
Haar man Arie hield Dora goed bezig, zij
deed veel werk voor de kerk, bejaardenwerk en onze vereniging. Arie werd behoorlijk ziek, maar wilde er eigenlijk niets
van weten. Uiteindelijk heeft hij tien jaar
in het Claraziekenhuis buikspoeling gedaan en daarna aan de hemodialyse.
In die tijd kwam er veel op Dora neer, zo
ook een verhuizing naar het appartement
waar zij nu woont. Toen Dora en Arie er
kwamen wonen, konden ze uitkijken op de
Spijkenisserbrug, prachtig was dat! Maar
toen kwam een gebouw met grote parkeergarage voor de schouwburg, weg uitzicht! Zij moest extra donkere gordijnen
kopen om het licht van de koplampen van
de auto’s die de parkeergarage ’s avonds
laat verlieten, tegen te gaan.
Afscheid
In mei is Dora 79 jaar geworden, maar:
ouderdom komt met gebreken, en met
name het werken op de computer deed
haar ogen geen goed. Dora heeft al jaren
aangegeven dat zij wilde stoppen, maar
elk jaar weer dacht ze: nu nog even niet.
De coronaperiode zorgde ervoor dat de
contacten steeds minder werden. Geen
fysieke bijeenkomsten met leden of vergaderingen van het bestuur, soms ook bij
haar thuis, dus een mooie gelegenheid om
per 1 april te stoppen, schreef zij mij op
7 januari.
Tijd voor een afscheidsfeestje dus, na
bijna 20 jaar actief te zijn geweest voor
NPVR.
Maar helaas, ten eerste wilde Dora dat beslist niet en, ten tweede, het mocht ook
niet vanwege corona.

Rond een uur of 11 (wij moesten eerst nog
een stief kwartiertje voor de Spijkenisserbrug wachten) kwamen wij binnen (uiteraard met mondkapje op). Afscheid betekent dat wij een taart bij ons hadden voor
bij de koffie, een grote bos bloemen, een
paashaas van chocolade (daar is Dora gek
op), een enveloppe met inhoud namens al
haar collega’s van de vereniging en, last
but not least, de gouden speld van Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”.
Het had allemaal niet nodig geweest,
maar toch was zij bijzonder blij dat wij
geweest zijn.
Bescheidenheid siert de mens Dora de
Lange.
In dit jubileumnummer wil het bestuur
Dora, als verrassing, eens extra in het
zonnetje zetten, omdat zij vanaf de start
van onze vereniging heeft meegewerkt
aan de opbouw daarvan.
Dora, geniet nog vele jaren van kinderen
en kleinkinderen, het is je gegund!
Marcel Melkert
waarnemend voorzitter

Op woensdag 24 maart jl. was de overdracht van Dora’s werkzaamheden aan Petra van den Berg, en ik was er ook bij om
te kijken of het allemaal wel goed ging,
maar dat was natuurlijk niet de reden.

5

20 jaar

Levenslijn

· 21e jaargang · juli 2021

Wanneer kunnen we weer?
Dat is een vraag, die ik mezelf regelmatig stel en die ik ook vanuit de deelnemers of toekomstige deelnemers terughoor.
Wanneer ga je weer?
Hiermee wordt bedoeld de vakanties naar
het buitenland, die de afgelopen jaren
door mijzelf georganiseerd werden.
Vroeger was dit Antalya, Turkije. De laatste jaren zijn we naar Benidorm in Spanje
gegaan.
Helaas konden we de laatste twee jaar,
vanwege de Covid-19 pandemie, niet meer
gaan.
De reis van 2020 is in dat jaar nog tweemaal uitgesteld, en nu zijn er helemaal
nog geen nieuwe plannen gemaakt.
Eerst maar wachten totdat alles ‘veilig’ en
weer open is...
Voor nu zijn het alleen de herinneringen
aan de vele vakanties…..
Voor mij eerst een aantal jaren met Joop
den Breems naar Turkije, via Corendon.
We zaten in verschillende hotels, het ene
nog luxer dan het andere. Dit waren echter geen zorghotels, dus we hebben soms
wel wat meegemaakt hier. Wel was er een
dokterskamer in deze hotels.
Wat hebben we een plezier gehad in deze
hotels, elke avond heerlijke buffetten, de
eerste paar avonden aten we ons helemaal
vol. Maar we kwamen er snel achter, dat
als we door bleven eten, we allemaal 5
kilo aankwamen.
Wat kunnen ze daar lekker eten klaarmaken, en hoe ze het eten opdienden, en wat
voor kunstwerken ze van het eten maak-

6

ten, het was super mooi om te ervaren!
Wij wilden ook altijd met zijn allen eten,
het liefst aan één tafel of dicht bij elkaar.
De obers hadden dit al snel door (met behulp van wat fooi), zodoende was er voor
ons elke avond een mooie tafel gedekt
met de drankjes al ingeschonken.
De excursies in Turkije waren ook altijd
uitdagend. Shoppen daar is al een uitdaging, overal word je geclaimd om naar
binnen te komen, hier konden we met zijn
allen ook heel goed mee omgaan. We hadden allerlei leuke uitspraken bedacht om
hier onderuit te komen.
Ook leuk voor mij was het moment dat ik
een 85-jarige mevrouw duwde in de rolstoel in het centrum, maar mevrouw wilde
ook even zelf lopen, dus ze zei… ga jij
eens in de rolstoel zitten, ga ik duwen.
Nou….. we hadden een bekijks!
De rollators vonden ze in die tijd ook nog
erg bijzonder in Turkije, zodat we met
enige regelmaat de vraag kregen, of we ze
daar achter wilden laten.
En wat te denken van het dialysecentrum,
waar sommigen van ons op de eerste etage een plekje hadden voor dialyse? Een
lift ontbrak daar helaas...... Er kwamen
dan sterke broeders die onze mensen met
rolstoel en al oppakten en naar boven
droegen.
In de hotels hebben we ook van alles meegemaakt:
- Een douche in het bad, waardoor sommige mensen niet konden douchen
op hun kamer, en daarom maar in de
sauna gingen douchen.

-

-

Patiënten die zich ’s nachts niet lekker voelden, waar ik acuut naar toe
wilde, dus ik in mijn pyjama rennend
door het hotel, gelukkig kwam ik
niemand tegen….
Twee ambulances die ineens voor het
hotel stonden, terwijl er maar één
gebeld was... dit gebeurde in Turkije,
omdat je daar particuliere ambulances
en ziekenhuisambulances had.

Destijds gingen we ook nog met andere
verenigingen samen naar Turkije, ook eens
met een groep uit Amsterdam, dat was
soms erg gezellig, maar kon natuurlijk ook
wel eens botsen, Rotterdam-Amsterdam.
Op een gegeven moment werd het te onrustig in Turkije om daar nog veilig naar
toe te gaan, vonden wij als vereniging.
We zijn toen verder gaan kijken en toen
kwam Joop met het zorghotel in Benidorm, Ciudad Patricia.
Joop is zelf, als begeleider een paar jaar
naar dit hotel meegegaan.
In het laatste jaar dat Joop meeging, was
dat een bijzondere en emotionele reis.
Joop was toen al ziek, maar wilde per se
nog een vakantiereis meemaken, en ook
zijn zoon Daniël ging toen mee, maar dit
was inderdaad zijn laatste reis naar Benidorm. Het jaar erop ging zijn zoon Daniël met mij mee als begeleider. Oude herinneringen werden opgehaald en nieuwe
herinneringen werden er weer gemaakt.
Ciudad Patricia in Benidorm is een heerlijk hotel met mooie kamers en Nederlands
sprekende mensen. Er was 24-uurs zorg

20 jaar

aanwezig, en overdag ook een arts en een
fysiotherapeut.
De service was supergoed. Alles wat ik
altijd vroeg of wenste, kon bijna worden
uitgevoerd. We werden opgehaald vanaf
het vliegveld en alle excursies werden
verzorgd.
Eten en drinken was all-in en er werden
gezellige avonden georganiseerd. Voor
ons is het een heel fijn en vertrouwd hotel
geworden. Het is ook zeker aan te raden
als je alleen op vakantie wilt gaan, maar
het toch wat spannend vindt om zonder
medische zorg of juist wel met medische
zorg op vakantie te gaan.
Wij wilden in ieder geval niet meer anders
dan dit hotel. We hebben nog wel gekeken
voor alternatieven, maar dit hotel is wel
onze favoriet, qua gezelligheid, betrokkenheid, vakantiesfeer, eten en drinken,
zorgmogelijkheid en veiligheid. Wie weet,
ooit in de toekomst, als de vraag er is om
naar bijvoorbeeld een ander land te gaan,
kunnen we weer eens rondkijken.
In hotel Ciudad Patricia hebben we altijd
ons eigen privé dakterras, heel soms komen er ook andere mensen, maar meestal
is het alleen voor ons. Op dit dakterras
hebben we een jacuzzi, voor sommigen
wat moeilijk om erin te gaan, maar als je
er eenmaal inzit, wil je er niet meer uit…..
Onze ervaring is dat de ene er keurig in-

Levenslijn

zit en de ander languit het bad in beslag
neemt voor zichzelf (zie foto’s).
De bingoavonden zijn ook altijd erg gezellig, zelfs zo gezellig dat het meerdere
avonden werden en de prijsjes gekocht
werden door een paar vakantiegangers
zelf, om zo toch maar bingo te kunnen
spelen.
Onze bingomannen waren vaak de mannelijke begeleiders, die met mij meegingen…..zou dat komen omdat ze graag in
de belangstelling stonden?
De markt van Benidorm is één van de
favoriete uitjes, zodat de koffers op de
heenreis steeds leger werden, zodat er op
de markt flink ingekocht kan worden. Ook
de Spaanse zeep is een favoriet item dat
wordt ingeslagen.
Daniël den Breems en Johan Blaauw zijn
een aantal jaren meegegaan, samen met
mij als begeleiding. Ook wij hadden het
supergezellig. Je leert elkaar echt goed
kennen tijdens deze vakanties. Ook gingen er wel eens familie of kennissen mee,
de een wat jonger dan de ander….. Samen
zijn we als begeleiders en de wat jongere
familieleden/kennissen ook weleens ’s
avonds op stap geweest. Dit kon mooi,
omdat er in het hotel altijd 24-uurs zorg
aanwezig is, dus we konden met een gerust hart op pad.... En gelukkig kwamen
we weer veilig thuis.
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Ik zelf mis deze vakanties enorm, en ondanks dat het best intensieve vakanties
zijn, krijg ik er zoveel energie van. Je
ziet de deelnemers genieten, en ik leer de
mensen ook heel anders kennen dan wanneer ik ze bijvoorbeeld in het ziekenhuis
zie. De groep is ook altijd leuk, we lachen
met elkaar, zorgen voor elkaar en er worden ervaringen gedeeld op allerlei gebieden, medisch en niet-medisch.
Na de reizen houden we na een aantal
maanden altijd een reünie om foto’s uit te
wisselen, bij te kletsen en vooral plannen
te maken voor een volgende vakantie.
Als ik de vakantiedagen had, zou ik deze
reis graag weer tweemaal per jaar doen,
maar helaas lukt mij dit niet meer. Eenmaal per jaar houden we nu aan, de laatste jaren rond eind september, begin oktober, dan is het rond de 20 à 25 graden.
In mei zijn we ook wel geweest, maar dan
was het soms al weer te warm.
Mocht u meer informatie willen, dan kunt
u contact met mij opnemen. Helaas is er
nog geen datum voor een nieuwe reis. Ook
als u alleen op reis wilt naar dit hotel,
kunt u informatie bij mij inwinnen.
Angelique de Snaijer, bestuurslid
andesnaijer@live.nl
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Er was eens een vereniging…
...en die vereniging werd opgericht op 9
juli 2001, volgens de statuten.
Deze vereniging heette toen Nierpatientenvereniging Claralyse, een samentrekking van Claraziekenhuis, een onderdeel
van Medisch Centrum Rijnmond Zuid (de
meeste leden dialyseerden in het toenmalige Clara Ziekenhuis) en dialyse.
Op de oprichtingsdatum telde men al 62
leden!
Men pakte de zaken direct groots aan: het
bestuur telde acht leden, de redactie, inclusief eindredactie, vijf leden. Aantallen
om van te dromen, vandaag de dag!
Leuk om te vertellen is dat het besluit
van het ziekenhuis om geen soep meer te
verstrekken tijdens dialyses die rond het
middaguur plaatsvonden, min of meer de
aanleiding was om tot oprichting over te
gaan van een vereniging die de belangen
van nierpatiënten zou gaan behartigen.
Men had dus onmiddellijk een onderwerp
om er de tanden in te zetten.

belachelijk te maken, het gaat er slechts
om dat zaken zich vaak best wel laten beschrijven met een dosis humor, in de sfeer
van: Kijk eens hoe we dat -tig jaar terug
deden, dat gaat nu wel heel anders …..
slechts dat is het idee wat erachter zit.
Waarom nu een verhaal over elf jaar Levenslijn? Welnu, dat is enerzijds omdat
het alles bij elkaar een enorm artikel zou
gaan worden als ik de volle periode van
20 jaar ga beschrijven die achter ons ligt.
U zou het mij waarschijnlijk niet in dank
afnemen (dat doet u mogelijk nu al niet,
gezien de huidige lengte van mijn bijdrage) als ik u blijf vermoeien met allerlei
wetenswaardigheden, want er is uiteindelijk niets nieuws onder de zon, en de
geschiedenis herhaalt zich vaak.
Welnu, ik brand dan maar los....

Levenslijn geeft, in al die jaren, een beeld
van een tijdperk, een tijdperk waarin
sommige ontwikkelingen zich snel voordoen, andere verlopen dermate traag dat
de doorbraken die je had verwacht, nog
steeds op zich laten wachten. Een voorbeeld van die laatste ontwikkelingen is de
ontwikkeling van de draagbare kunstnier.
De verwachtingen waren hooggespannen,
maar tot een echte doorbraak op dat gebied is het helaas nog niet gekomen.
U kent de boekenserie ‘Het aanzien van ...’
toch wel? Daarin worden alle nieuwswaardige feiten in een bepaald jaar beschreven, zodat u over dat jaar een compleet
beeld heeft van alle gebeurtenissen. Welnu, over het aanzien van onze vereniging
wordt door Joke Damsma elders in dit blad
geschreven, het aanzien van ons blad Levenslijn neem ik voor mijn rekening.
Ik ga proberen een verhaal te maken over
elf jaar Levenslijn, met hoogte- en dieptepunten, en ik zal een serieuze toon
aanslaan als dat moet, en een licht prikkelende, spottende of ironische toon als
het kan. Daarbij is het absoluut niet de
bedoeling om mensen te kwetsen of zaken
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enburg, een verhaal over de niet meer verstrekte soep, een verhaal over de taken
van een dialysetechnicus, een verslag van
een bruiloft van een van de verpleegkundigen, een verhaal van een diëtiste, een
recept, een puzzel (type woordzoeker, dit
voor de fervente puzzelaars), een tweetal
tips voor nierpatiënten, een aanmeldingsformulier (in het Nederlands en in het
Turks), een advertentie, en dat was het
dan....
Aangekondigd werd dat in december van
dat jaar een nieuw blad zou gaan verschijnen, dus we gaan snel door naar die editie,
benieuwd als we zijn naar het vervolg....
Het tweede nummer van Claralyse
Het decembernummer van 2001 riep haar
lezers op de omslag al toe ‘Vrolijk Kerstfeest’, met daaronder een abstract soort
vliegende kerstman met denneboompjes
om hem heen en een klokje.
Hoe vrolijk het kerstfeest voor de redactie
is geweest, weet ik niet, maar de redactie
blijkt geslonken te zijn tot drie mensen,
en in het bestuur is de penningmeester
ook al vertrokken en opgevolgd door iemand anders.
In dit blad wordt ook de eerste nieuwjaarsborrel aangekondigd, op zaterdagmiddag 5 januari in de Groene zaal van het
Clara Ziekenhuis. Hoe groot de opkomst
was, is onbekend.
Verder in dit blad een kerstverhaal (hoe
verrassend!), een verhaal over de dialyseafdeling van Clara, en daaruit blijkt onder
meer dat er op de dialyseafdeling (jaja,
toen ook al) een tekort aan personeel is.
Niets nieuws onder de zon dus, de geschiedenis herhaalt zich.

Het eerste nummer van Claralyse, de
voorloper van Levenslijn, verscheen in
2001.
Waarschijnlijk in juli van dat jaar kwam de
eerste editie van de kersverse vereniging
uit, 20 bladzijden dik, op half A4 formaat.
Op de omslag prijkte een nauwelijks te
definiëren ‘iets’, links onderaan verbonden met iets wat veel weg had van een
nier, en het bevatte artikelen als een lang
voorwoord van de voorzitter, Ruud Rood-

De vereniging was in de periode tussen
juli en december 2001 kennelijk goed bezig geweest met fondsenwerving, want in
dit nummer stonden nu zeven advertenties! Daarnaast een forse kruiswoordpuzzel, een verslag van de Algemene Leden
Vergadering (ALV) van 18 september (twee
maanden na de oprichting, waarom dat
dan?) en wederom de nodige artikelen,
type voor elk wat wils.

20 jaar

Het derde nummer van Claralyse
Op de omslag van het eerste nummer van
2002 verschijnt nu een geschematiseerd
plaatje van twee nieren, die met aders en
slagaders verbonden zijn, en die via urineleiders leiden naar de blaas. Het blad
heet nu Informatie Bulletin, en de voorzitter meldt in zijn voorwoord dat er ook
op 29 november 2001 nog een ingelaste
ALV gehouden werd, maar het waarom
blijft onduidelijk. Hij noemt ook het initiatief van de Nierstichting om het vrijblijvende karakter van de bestaande wet op
de orgaandonatie om te zetten naar een
geen bezwaar systeem. Zoals u weet heeft
het daarna nog tot 2020 geduurd voor het
zover was....
Ook in dit blad weer voor elk wat wils qua
onderwerpen, waaronder het meest bijzondere in een reeks van jaren. Ik heb het
dan over de paastest, een aantal vragen
die, afhankelijk van een gescoord puntental, leidden tot de uitslag dat je een
zachtgekookt paasei bent, een beetje een
halfzacht gekookt eitje of een hard gekookt paasei. Misschien een idee om ook
eens in de eerste Levenslijn van 2022 te
plaatsen? Mocht u zich al jaren afvragen
in welke eiercategorie u nu toch valt, dan
is dit de kans om daar eindelijk eens achter te komen....
In dit blad ook enig klein leed: de drukker
biedt excuses aan vanwege het niet goed
plaatsen van de nietjes in sommige exemplaren van het blad....
De lezers die nu dreigen af te haken omdat
ze bang zijn dat ik ieder verschenen blad
ga bespreken, kan ik bemoedigen door te
zeggen dat de eerste drie verenigingsbladen
wat uitgebreider besproken zijn om te laten
zien welke ontwikkelingen er in het prille
begin waren. De bladen werden steeds voller
en afwisselender.
Vanaf dit punt ga ik me richten op onderwerpen uit ons blad die op de een of andere
manier opvielen, en ik zal alleen de leuke
en/of vermeldenswaardige zaken vermelden,
in de hoop dat u af en toe een glimlach niet
kunt onderdrukken....

Levenslijn

In het prille begin van het bestaan van
onze vereniging en haar blad zijn de artikelen overwegend kort... hadden we toen
redacteuren die kort van stof waren, of
kort aangebonden, of waren zij fysiek kort
van lengte? Wie het weet mag het (graag
in het kort!) even melden.
Voor Turkse leden/lezers werden sommige
artikelen vertaald in het Turks, iets wat
na ruim twee jaar niet meer gebeurde, mogelijk omdat dat kennelijk teveel tijd en
energie in beslag nam.
In deze eerste Claralyses werden ook foto’s geplaatst, in zwart wit, formaat 3 x 4
cm, en het is dat je weet wie erop staan
omdat er een onderschrift onder staat,
anders zou je het niet kunnen zien.
In 2002 was er aandacht voor het overlijden van Bart de Graaff, een van de meest
bekende nierpatiënten die Nederland gehad heeft. Hij was toen 35 jaar, en velen
kunnen zich hem, niet in het minst vanwege zijn karakteristieke gestalte, nog
voor de geest halen.
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dig, moet kunnen omgaan met computer,
vooral Word, en e-mail’. Vandaag de dag
vragen we in het meervoud om redacteuren, en hoeven ze niet eens stressbestendig te zijn....
Nog een opmerkelijke advertentie: Een
volleybalvereniging zoekt spelers, waarvan ik maar aanneem dat die voornamelijk
uit de hoek van verpleegkundigen e.d. komen, en minder uit die van de nierpatiënten....
In dit jaar vindt ook het eerste uitje
plaats wat door de vereniging georganiseerd was, naar de Biesbosch en Beekse
Bergen, met 80 patiënten en familieleden.
Het was blijkbaar het eerste officiële uitje
van de vereniging, daarvoor waren er ook
al uitjes, maar die waren dan blijkbaar op
initiatief van de afdeling georganiseerd.
Door samenwerking met het Vlietland Ziekenhuis (waaruit nieuwe leden komen),
wordt het wenselijk de naam van de vereniging te veranderen: Claralyse wordt
Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”.

In een advertentie van het Medisch Centrum Rotterdam Zuid worden dialyseverpleegkundigen gevraagd, waarbij vermeld
staat dat onze vereniging de oproep ter
uitbreiding van het personeelsbestand
ondersteunt. Dat gegeven moet voor sollicitanten een hele geruststelling geweest
zijn....
Onder de kop ‘Berichten voor nierpatiënten van overzee’ (kennelijk wordt er bedoeld dat het om berichten uit Amerika
gaat, en niet dat de nierpatiënten van
overzee kwamen) treffen we een berichtje
aan dat eruit springt:
Beenmergcellen kunnen succesvol worden
omgezet in niercellen, dus nieren kweken
uit eigen stamcellen (uit het beenmerg)
gaat mogelijk worden.
Nu, anno 2021, zijn dergelijke nieren toch
nog niet zover ontwikkeld dat deze in
mensen gebruikt kunnen worden.
De vereniging plaatst een advertentie
voor ‘een actief redactielid, stressbesten-

2003
Het blad heeft een wat ander jasje gekregen, we zouden vandaag de dag zeggen:
het ontwerp ziet er wat pittiger uit.
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Begin dit jaar zijn er 1308 nierpatiënten
die op een nier wachten, de gemiddelde
wachttijd bedraagt 4,5 jaar. Het tekort is
na invoering van de Registratiewet verder
opgelopen, het tegendeel dus van wat
met de wet beoogd werd.
De vereniging groeit wederom, per 1 januari 2004 zullen patiënten uit het Albert
Schweitzer ziekenhuis zich bij NPVR kunnen aansluiten.
Uit het verslag van de ALV van oktober
blijkt dat er 22 mensen aanwezig waren
gelukkig is dat aantal in de loop der jaren
alleen maar gestegen. De totale begroting
voor 2004 is EUR. 21.300,-. Ter vergelijking: voor 2020 was dat EUR. 48.000,-.
2004
Dit jaar wordt gestart met het project bewegen tijdens de dialyse.
Het jaarverslag over 2003 meldt 133 leden
en 64 donateurs.
Het patiëntenuitje ging dit jaar naar Tingieterij Rio, er was een vaartocht op de
Gouden Ham en tot slot een diner in Het
Wapen van Haarzuilens.
Vanaf oktober 2003 heeft onze vereniging
een eigen site.
In een van de Levenslijnen van dit jaar
staat een lijst met adressen voor CAPDwisselingen. Kris kras door het land zijn
er mogelijkheden daarvoor in musea, dierentuinen, pretparken, enz.
2005
Algemeen is er in 2005 een toenemende
onrust over de inhoud en gevolgen van
de nieuwe Zorgverzekeringswet, waarvan
men aanneemt dat die de groep van de
chronisch zieken e.a. onevenredig hard zal
treffen. Het eigen risico zal 255 euro gaan
bedragen.
Daar komt nog bij de zorgen over de nieuwe wet WMO die eraan komt, en waarvoor
dezelfde angsten leven als bij de Zorgverzekeringswet die per 1 januari 2006 ingaat.

10

Levenslijn

· 21e jaargang · juli 2021

De Nierstichting verwacht dat de implanteerbare kunstnier over 10-15 jaar functioneel kan zijn.
In het blad staat ook een reisverslag van
Bert Korpel. Bert is op 13 juli getransplanteerd, en op 17 augustus (!) stapt hij
doodleuk op de bus (!!) naar Santander,
Spanje (!!!).
Met kerst 2005 krijgen onze leden en alle
dialysepatiënten uit alle centra voor het
eerst een kerstattentie, een luxe agenda.
2006
Het eerste nummer van Levenslijn in dit
jaar is 48 pagina’s groot, een record!
Het vijfjarig bestaan van de vereniging
wordt gevierd op 10 juni 2006 met een
boottocht rond het eiland IJsselmonde
en door de Rotterdamse havens, met een
koud en warm buffet erachteraan. Er waren ca. 150 personen aanwezig.
In het jaarverslag over 2005 vinden we
het gegeven dat er dan 157 leden en 65
donateurs zijn.
De ALV van 2006 vindt voor het eerst
plaats op een boot tijdens een rondvaart,
en de opkomst is flink hoger dan het jaar
daarvoor.

Het patiëntenuitje ging in dit jaar naar de
Veluwe, met drie bussen, waar het Speelgoed- en Ambachtenmuseum in Terschuur
werd bezocht, met daarachteraan een
vaartochtje op het Veluwemeer.
Tegen het eind van het jaar doet er zich
een merkwaardig feit voor. Van het decembernummer van ons blad zijn er twee
uitvoeringen... elk met een eigen inhoud.
Nader onderzoek bracht aan het licht dat
het hier gaat om een ‘echte’ Levenslijn van
december 2006, tevens vanaf dat nummer
in een mooi nieuw jasje gestoken, en het
andere exemplaar bevat het binnenwerk
van het maartnummer van ons blad van
2006 in een nooit eerder gebruikte omslag
Laten we het maar een misdruk noemen....
2007
De inloopspreekuren in het MCRZ gaan
verdwijnen, de belangstelling is te zeer
teruggelopen, er komen nu voorlichtingsavonden.
In Levenslijn staat een stuk over een bijzondere verzameling die nefroloog Iza
van Riemsdijk heeft, te weten een verzameling van 1500 vliegenmeppers uit alle
landen en culturen.
Je vraagt je bij zo’n verzameling toch wel
af welk doel met die meppers gediend
wordt?

20 jaar
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Is het ter bestraffing van zorgmedewerkers, of om lastige patiënten een gerichte
mep te geven als ze vervelend zijn?

dat met name onder moslims veel vragen
bestaan over het al of niet toegestaan zijn
van orgaandonatie.

Als we nu eens via een ‘helicopterview’ op
ons blad neerkijken, dan zien we daar het
volgende beeld.

In dit jaar wordt er volop gebouwd, verbouwd, gerenoveerd etc. in/om vrijwel
alle ziekenhuizen in de regio.

In het laatste nummer staat een bijzonder verhaal over een dialyserende kapitein van een riviercruiseschip. In overleg
met zijn werkgever heeft hij een zodanig
vaarschema dat hij tweemaal per week in
Duitsland dialyseert, en als hij weer in
Nederland is dialyseert hij daar de derde
maal in die week.

Het blad startte als een schuchter periodiekje, en qua lay-out leek het bijna op
een gestencild blaadje. Het blad diende
als spreekbuis voor een vereniging die uit
persoonlijk idealisme opgericht was door
een aantal mensen die de belangen van
de nierpatiënten van het Clara Ziekenhuis
wilden behartigen.

In dit laatste nummer treffen we ook de
aankondiging aan van de start van het
nieuwe complex van het Erasmus MC, dat
naar verwachting in 2017 klaar zal zijn.
Als je zo’n aankondiging leest, denk je: Allemensen, dat gaat me een tijd duren……
en nu, er achteraf op terugkijkend, moet
je constateren dat die tijd voorbij gevlogen is en dat de nieuwbouw nu al weer
zo’n drie jaar in gebruik is.

In de loop van de jaren, en dat gold zeker
voor de beginjaren van zowel de vereniging als het blad, zat er een snelle stijging in het aantal pagina’s, de kwaliteit
van het blad, de verscheidenheid aan onderwerpen in het blad, enzovoort.
Er moet bij alle mensen die ooit, in welke
hoedanigheid en voor welke periode dan
ook, in het bestuur een functie hebben
uitgeoefend, veel idealisme aanwezig geweest zijn om volkomen belangeloos mee
te werken aan het oprichten en in stand
houden van onze vereniging.
Dat geldt natuurlijk ook voor de redactieleden die, vaak zonder een ter zake
doende professionele achtergrond, een
blad moesten maken waarin uiteindelijk
toch relevante, juiste, geschikte en vooral
leesbare informatie aangeboden moest
worden.
Uiteraard ging dat met vallen en opstaan.

2008
Het boek van André Bek, ‘Dansen in het
zand’, wordt besproken. Het gaat over de
moeilijkheden die hij en andere nierpatiënten ervaren in het dagelijkse leven.
De auteur is ook aanwezig met een lezing
op een themadag van de vereniging.
In Levenslijn wordt een nieuwe rubriek
geopend, Kids Kidney Corner, iets wat
toevallig (of niet) samenvalt met het feit
dat de Vereniging van Ouders van Nierpatiënten in het Sophia ziekenhuis (VONS)
samengaat met onze vereniging.
Eén verenigingslid had een zodanige hekel
aan het innemen van resonium, dat hij/
zij koekjes en gehaktballen gemaakt heeft
met resonium erin, om zo de smaak niet
te hoeven proeven, iets wat aardig gelukt
leek te zijn.
Er werd wel voor gewaarschuwd om de
koekjes en de ballen niet aan gezonde
mensen voor te zetten, dit om te voorkomen dat zij acuut hartproblemen zouden
kunnen krijgen vanwege een daling van
het kaliumgehalte in hun lichaam. …..
2009
In ons blad wordt het overlijden gemeld
van professor Kolff, drie dagen voor zijn
98ste verjaardag. Hij is vooral bekend geworden door de uitvinding van de kunstnier, die hij zelf ontworpen had met behulp onder meer overblijfselen van een
Duitse bommenwerper, een waterpomp uit
een T-Ford en cellofaan van de plaatselijke slager.
Jawel, aan zijn uitvinding heeft u uw leven te danken, als u hemodialyseert....
In ons blad staat in één van de nummers in dit jaar een zeer zinvol artikel
over ‘Islam en orgaandonatie’, geschreven
door een deskundige op dat gebied. Een
belangrijk onderwerp, omdat is gebleken

2010
Bekend wordt gemaakt dat op 1 maart
2011 de nieuwbouw van het Maasstad Ziekenhuis zal worden geopend op de nieuwe
locatie.
Medio 2010 is de eerste afdeling van het
Albert Schweitzer ziekenhuis verhuisd
naar de nieuwbouw.
Het project ‘Nierteam aan huis’ gaat van
start (voorlichting over nierdonatie aan
huis in kleine groepen, voornamelijk aan
niet-Westers nierpatiënten en hun familieleden), en zal voor de periode van
1 september 2009 tot 1 september 2011
gesponsord worden door de Nierstichting.
2011
Het 10-jarig lustrum van de vereniging
wordt gevierd, aan boord van het ‘ss Rotterdam’, bij het vieren van welke gelegenheid voorzitter Ruud Roodenburg afscheid
neemt als voorzitter.
Hij wordt opgevolgd door Joop den
Breems.
Ik ga nog even met u terug naar de periode
die achter ons ligt, in een poging een eind
aan mijn bijdrage te breien.
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Rubrieken kwamen, rubrieken gingen,
ideeën werden geopperd en soms ook
enige tijd uitgevoerd, maar kortere of
langere tijd daarna werden deze door de
realiteit (denk aan wetgeving e.d.) weer
opgeborgen.
Een veelgelezen rubriek als Personalia,
waarin vermeld werd welke artsen en
verpleegkundigen de dialyseafdelingen
binnenkwamen of juist verlieten, de huwelijken van medewerkers, de jubilea, de
geboorte van kinderen, door toedoen van
wetgeving werd daar een streep doorgehaald, omdat het vermelden van al die
feiten de privacy van de betrokkenen zou
aantasten.
Een rubriek als ‘Feiten en cijfers’, met
daarin vermeld de aantallen orgaandonaties e.d., heeft het ook niet gered.
Enerzijds begrijpelijk vanwege het hoge
gehalte aan dorre cijfers, anderzijds kon
het patiënten ook enigszins bemoedigen
als ze zagen dat bijv. het aantal niertransplantaties toenam, en daarmee het
aantal patiënten dat wachtte op een nier,
daalde.

Levenslijn

Andere rubrieken verschenen met horten
en stoten, zoals ‘De pen van….’ of ‘(Her)
kent u deze verpleegkundige?’ En zeker in
het begin werden jaarverslagen ook niet
opgenomen in ons blad.
Ons blad is in de voorbije jaren ook door
verschillende drukkers gedrukt, waarbij
het er steeds weer om ging om een zo
goed mogelijke kwaliteit voor een redelijke prijs te krijgen.
De laatste jaren zijn we wel heel blij met
onze drukker, Drukkerij Stout in Vlaardingen, omdat met name de samenwerking
daarmee uitstekend verloopt.
Ook de omslagontwerpen van Levenslijn
werden af en toe gewijzigd, waarbij de
omslagfoto’s vaak erg mooi waren. Een
groot deel ervan was ooit gemaakt door
oud-voorzitter Joop den Breems, die fotografie als hobby had.
Soms was zo’n foto best confronterend,
zoals die van het jongetje van drie jaar
oud, die je met een buikkatheter voor de
PD in een buggy ziet zitten. Tweeëneenhalf jaar daarna kreeg hij gelukkig een
nier van zijn vader.
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Wat ook overblijft als je door al die oude
Levenslijnen bladert, is een gevoel van
weemoed, vanwege de foto’s die je tegenkomt en waarop je nogal eens mensen
ziet staan die al sinds kortere of langere
tijd niet meer onder ons zijn... Velen van
u zullen die herinneringen ook wel hebben, aan de man of vrouw op een foto die
weleens naast u zat tijdens een ALV of op
de boot, tijdens het patiëntenuitje, maar
die er nu niet meer is.
Maar er resteert ook een gevoel van dankbaarheid, dat we er als vereniging, dat
durf ik toch wel te zeggen, toch meestal
in geslaagd zijn om waar te maken waarvoor onze vereniging opgericht is, te weten het behartigen van de belangen van
nierpatiënten. Dat gebeurt niet altijd
even professioneel en dat kan ook niet,
want we zijn niet allemaal professionals
op dat gebied, maar in elk bestuur dat
we als vereniging hebben gehad, zaten
mensen die dat doel steeds hebben willen
realiseren, en ik heb daar bijzonder veel
respect en waardering voor, dat mag best
weleens gezegd worden!
Jan Zoutendijk

Collecteweek Nierstichting
19-25 september 2021
De afgelopen tijd heeft u mogelijk ook
(weer) een mailtje gekregen van de
Nierstichting met daarin de volgende
inhoud:
Geachte heer, mevrouw,
Hopelijk gaat het goed met u en uw naasten. In het afgelopen jaar veranderde er
veel in onze samenleving. En was de collecteweek misschien wel harder nodig dan
ooit. Want nierpatiënten zijn in deze tijd
extra kwetsbaar. Ondanks dat we nog steeds
in een lastige periode zitten, houden we samen vol. En kijken we voorzichtig positief
vooruit naar de toekomst.
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We vinden het dan ook geweldig als we
(weer) kunnen rekenen op uw inzet voor
nierpatiënten tijdens onze collecteweek
2021. Hoe de wereld er in september uitziet,
weten we nog niet. Gelukkig is afgelopen
jaar gebleken dat collecteren en organiseren mogelijk blijft, op een veilige manier.
Met aangepaste maatregelen, op 1,5 meter
afstand en met extra aandacht voor digitaal
collecteren. Wij werken alvast hard aan de
voorbereidingen en houden u op de hoogte.
Zorg goed voor uzelf. Dank u wel dat we op
u mogen rekenen!
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Nierzorg
Veertig jaar geleden en nu
Over de nierzorg zoals die veertig jaar
geleden was kan ik natuurlijk niet veel
schrijven, daar weet ik gewoon te weinig over. Ik kan alleen uit mijn herinnering putten over hoe het met mijn
moeder ging en hoe het nu met mij is
verlopen.
Eind jaren zeventig van de vorige eeuw
lag mijn moeder een paar dagen in het
toenmalige Clara Ziekenhuis omdat het
niet goed met haar ging. Na allerlei onderzoeken kreeg ze de diagnose cystenieren.
Deze diagnose kwam niet helemaal onverwacht omdat haar moeder en haar oudste
broer ook al cystenieren hadden. Ik herinner me niet dat er over gesproken werd
dat het erfelijk was.
Met deze diagnose kon ze weer naar huis,
maar behalve de regelmatige controles en
een dieet was er niet zoveel aan te doen.
Ze hield zich altijd heel goed aan haar dieet, alleen niet als er haring in het land
was. Als rasechte Vlaardingse was ze daar
gek op. “Voor een haring wil ik zondigen”,
zei ze altijd. En dus brachten we dan een
haring voor haar mee. Veel te zout voor
een nierpatiënt natuurlijk!
Na een aantal jaren ging haar nierfunctie
zo achteruit dat ze af en toe werd opgenomen om een bloedtransfusie te krijgen.
Daar knapte ze dan weer wat van op. Injecties met EPO om het Hb wat omhoog
te brengen werden nog niet gegeven, in
ieder geval niet aan haar…..
Op een bepaald moment had de internist
haar verteld dat ze misschien aan de dialyse kon, dat werd nu ook mogelijk voor
oudere patiënten. Ze zei er niets over tegen ons, totdat ik een keer meeging naar
de controle en de internist me vertelde
dat dialyse mogelijk was in het Franciscus
Gasthuis, maar dat ze daar niets van wilde
weten. Ze vond dat ze daar te oud voor
was. En als mijn moeder iets niet wilde
kon niemand haar er van overtuigen om

Thea en haar moeder.

het toch eens te overwegen! Ik kan me
er ook wel iets bij voorstellen: drie maal
per week helemaal naar een ziekenhuis in
Rotterdam en daar veel tijd aan kwijt zijn!
Om een lang verhaal kort te maken: ze genoot nog steeds van haar leven, ze deed
aan alles mee wat er in het zorgcentrum
bij haar aanleunwoning werd georganiseerd. Af en toe was ze erg ziek van nierbekkenontstekingen. Maar ach….. dat
ging ook wel weer over, zei ze altijd, er
zijn ergere dingen. Gelukkig kreeg ze later
natriumbicarbonaat, toen bleven de nierbekkenontstekingen uit. Ze had ook veel
last van jeuk, maar ik herinner me niet dat
ze fosfaatbinders slikte. In een later stadium kreeg ze ook hartklachten, ze hield
vocht vast. Daarvoor kreeg ze Burinex en
een vochtbeperking. Niet lang daarna is
ze overleden.

Als mijn moeder wist dat drie van haar
kinderen een gezonde nier van een donor
hebben gekregen en daardoor een goed
leven kunnen leiden, zou ze daar heel
dankbaar en gelukkig om zijn.
Ik wil maar even memoreren dat we nu
veertig jaar later heel wat verder zijn. Er
is veel meer mogelijk dan in de tijd van
mijn moeder en grootmoeder. Ik ben heel
benieuwd wat de toekomst in petto heeft
voor de volgende generatie. De ontwikkelingen zijn heel veelbelovend. Er wordt
in ieder geval voortdurend heel hard aan
gewerkt!
Thea Meijer

Tegenwoordig is er heel wat meer mogelijk dan in de jaren tachtig. Transplantatie
met de nier van een overleden of van een
levende donor bijvoorbeeld is een hele
grote stap vooruit.
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Op stap voor een artikel
Sinds 2013 doen wij, Els en Thea, mee aan
het vullen van Levenslijn met hopelijk interessante en lezenswaardige artikelen.
Het jubileumnummer is een goede gelegenheid om eens even terug te blikken.
We hebben heel veel mensen bezocht en
gesproken voor onze verhalen.
Altijd werden we hartelijk ontvangen, zowel door leden van onze vereniging als
door de verschillende professionals in de
nierwereld. En de professionals variëren
dan van een professor tot een voedingsassistente en alles daartussen. Ieder doet
op zijn eigen manier belangrijk werk voor
ons.
Omdat we geen auto hebben doen we alle
trips met het openbaar vervoer. Dat gaat
over het algemeen goed, maar we herinneren ons ook dat het wel eens spannend
was. We missen een navigatieapp voor
onze voeten, dus we hebben op dit gebied
van alles meegemaakt.
Het eerste wat bij me opkomt is het bezoek aan de TransplantERENdag in Naarden waar, bij de Grote Kerk, het donormonument staat. Dit is een plaats waar
getransplanteerden hun donor kunnen
bedanken.
We hadden goed uitgezocht hoe we moesten reizen, maar het ging al snel fout. In
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de trein merkten we dat we na een stukje
rijden weer teruggereisd waren naar waar
we ingestapt waren. Er was een stremming op de lijn. Wij zijn natuurlijk heel
optimistisch en stapten gewoon weer in
de volgende trein om toch nog via een andere route in Naarden terecht te kunnen
komen. Op het station Naarden-Bussum
aangekomen bleek de bus net weg te zijn
en die reed maar om het half uur. Om een
lang verhaal kort te maken: we arriveerden in de kerk in Naarden toen de bijeenkomst bijna afgelopen was! Gelukkig was
er na afloop nog koffie die ons toen erg
welkom was…….
Bij de koffie ontmoetten we Marcel en Elly
Melkert, die ons meteen aanboden dat we
mee terug konden rijden. Daar waren we
erg blij mee, dat was een heel stuk gemakkelijker!
We reisden een keer naar Zwijndrecht terwijl de lucht steeds donkerder en dreigender werd. We stapten uit de bus terwijl
het hoosde. Geduldig wachtten we in het
bushokje tot het weer enigszins te doen
was. Toen snel naar het adres waar we afgesproken hadden. We kwamen nog tamelijk droog aan gelukkig. En de thee was
lekker warm en het gesprek heel boeiend!
Het was soms echt zoeken om een adres

te vinden, onderaan een dijk of op een
woonerf. Vooral als je dan ook nog onhandig eerst de verkeerde kant op loopt. Maar
we zijn er altijd gekomen!
Er zijn natuurlijk ook regelmatig redactievergaderingen. Een van de eerste die we
bijwoonden was bij de, helaas overleden,
Jan van Loenen. Via bus, trein, weer bus
en een wandeling in de verkeerde richting
zijn we uiteindelijk toch bij Jan aangekomen. Hij bood meteen aan om ons de volgende keren bij station Lombardijen op te
halen, dat scheelde een stuk.
We waren natuurlijk ook vaak bij mensen
in de diverse ziekenhuizen waar we patiënten konden spreken terwijl ze aan de
dialyse zaten. We zagen hoe mensen op de
dialysestoel onder begeleiding deelnamen
aan het beweegproject. En ook de vele
professionals in hun werkomgeving. Het
is opvallend hoe we overal welkom waren
om van alles te horen te krijgen rondom
het werk en het onderzoek met en voor
nierpatiënten. En ons blad is onder professionals ook goed bekend, dat is leuk
om te horen.
Een heel ander gesprek was dat bij het bezoek aan de firma Baxter die materialen
levert aan huis voor mensen die buikspoeling doen. Ook daar zijn bevlogen mensen
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werkzaam om alles zo goed mogelijk te
regelen voor de patiënten.

ten. Dat resulteerde meestal ook in een
artikel voor ons aller Levenslijn.

Soms konden we dicht bij huis blijven, zoals de keer dat ik (Thea) mijn kleindochter interviewde over haar spreekbeurt in
groep acht, en een paar jaar later over
haar debat over de wet op de nierdonatie
op de middelbare school. Ook mijn dochter moest eraan geloven toen ik haar bijdrage vroeg over haar deelname aan het
DIPAK onderzoek. En dat deed ze graag.

De diverse informatiedagen die landelijk
georganiseerd werden door de NVN en de
Nierstichting waren ook een bron van informatie waar we graag naar toe gingen.

Els bezocht de trouwerij van Yvonne Kant
en haar Albert in april 2019, met als resultaat een mooi verslag met prachtige
foto’s.
En dan zijn er ook altijd de jaarlijkse bootreizen en de themamiddagen waar we aan
deelnamen en waar we u konden ontmoe-
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We kijken wel reikhalzend uit naar het
moment dat we weer bij elkaar kunnen
komen en elkaar in het echt kunnen ontmoeten. Want dat blijft toch het meest
aantrekkelijk, voor ons en waarschijnlijk
ook voor u!
Els van Dijk en Thea Meijer

Door de pandemie is heel veel activiteit
stil komen liggen. Gelukkig kunnen we in
deze tijd gebruik maken van internet, en
daardoor hebben we nog iemand kunnen
interviewen via Zoom. Ook de landelijke
Wetenschaps- en informatiedagen zijn
vervangen door webinars waar je niet eens
je huis voor uit hoeft, en het werkt uitstekend! Als u over internet beschikt kunnen
we u dat van harte aanbevelen. Als uw emailadres bekend is bij de NVN ontvangt u
daar uitnodigingen voor.

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

redactieleden
Wat verwachten wij van u:
• Dat u op vrijwillige basis een bijdrage wilt leveren aan de inhoud van ons blad;
• Dat u bereid bent om alleen of met een andere redacteur een interview te houden met o.a. nierpatiënten, verpleegkundigen, artsen e.d.
• 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.
• Dat u, bij gebleken geschiktheid, eventueel bereid bent door te groeien naar de functie van eind-/hoofdredacteur.

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

15

20 jaar

Levenslijn

· 21e jaargang · juli 2021

Leden die de afgelopen jaren de
De afgelopen jaren waren een aantal van
onze leden bereid om hun persoonlijke
verhaal over hun leven en/of ziekte te
delen met redacteuren van Levenslijn.
Bij het herlezen van de verhalen valt op
hoe positief iedereen in het leven stond.
Helaas zijn van de geïnterviewden een
aantal mensen niet meer onder ons, maar
de herinnering aan deze mooie mensen
blijft bestaan. Deze bijdrage in dit jubileumnummer is een eerbetoon aan allen.
Bij alle namen wordt aangegeven in welk
nummer van Levenslijn een verhaal van
betrokkene staat. Wilt u het interview nog
een keer nalezen, dan kunt u het vinden
op onze site waar vanaf 2014 alle Levenslijnen staan. De interviews die verschenen
vóór 2014 kunt u bij het secretariaat opvragen (secretariaat@npvr.nl).
Een greep uit de vele interviews met korte
impressies:
Mevrouw Moerland (september 2017)
Pré-dialyse, een Rotterdamse en toen
80-jarige, nierinfarct - nefroloog wilde
dat ze aan de dialyse ging, ze maakte zelf
de keus: geen dialyse.
Lennarth Cohen (juni 2014) Een 15-jarige
puber met de ziekte van Berger. Hobby:
dol op Aziatisch koken, aan de dialyse, op
school en thuis een webchair om lessen
te volgen.
Mika (maart 2014) Jongetje, geboren
in 2010 met dysplastische nieren, en te
grote urineleiders. In 2012 aan de dialyse,
kwam in aanmerking voor transplantatie.
Hans Coolegem (juni 2020) Na een hartaanval bleken ook zijn nieren aangetast,
moest direct aan de dialyse. Sportjournalist, voornamelijk wielrennen, uitgever
van wel 187 titels.
Jaap Onnink (juni 2015) NPVR-lid van het
eerste uur, nier ontvangen van broer, druk
baasje van 82 jaar, fietsen grote hobby,
tijdens de jaarlijkse collecte voor de Nierstichting ging hij langs bij ondernemers
in Barendrecht en niemand zei nee!!
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Marianne Joosten (september 2019)
Aangeboren verschrompelde nier, thuis
buikspoeling, veel last van jeuk, na transplantatie was dit meteen over. Moeder zag
haar niet als kind maar als patiënt.
Lucien Harinck (december 2013) Belg en
lid van NPVR, geeft nier aan Nederlandse
vakantievriend. Toon Hermans en Van
Gogh zijn in zijn ogen helden.
Peet Sonders (maart 2018) Als baby werd
geconstateerd dat een nier verschrompeld
was, kreeg op 50-jarige leeftijd nier van
zijn vrouw Jopie, ondanks dat hij een
aneurysma in zijn buik had.
Arie Pieter Poolander (december 2013)
Kampioen thuis buikspoelen, heeft geen
echte hobby’s - niertransplantatie zag hij
niet zitten. Goede conditie heeft hij van
zijn moeder!
Henk Quist (september 2017) Met zijn
broer Dick, die zijn donor is, bekend als
de gebroeders Quist. Actieve NPVR-leden,
kookworkshop. Met Valys en Drechthopper
komen ze overal.
Jan Baggerman (juni 2015) Werd op vakantie in Bretagne ziek van schaaldieren,
bij thuiskomst was hij pré-dialyse patiënt,
liet (na transplantatie) weten dat hij de
anonieme donor nog steeds dankbaar is.
B. van der Meer (maart 2013)
Dialyseerde als eerste thuis met
de NxStage, na drie weken cursus
in het ziekenhuis. Apparaat mee
op vakantie. Let goed op zoutbeperking.
Coby Bastian (maart 2014) 88
jaar en gaat driemaal per week
met plezier naar de dialyse.
Zij woont nog zelfstandig en
overleefde een aneurysma in
een van de bloedvaten.
Bij aanprikken werd gebruik
gemaakt van een site-rite
om de bloedvaten goed te
vinden.

Yvette Wallé (september 2016) Geboren
te Curaçao, in 2006 viel ze op haar werk
flauw, zij bleek een slechte nierfunctie te
hebben. Prikt zichzelf aan en slaapt veel
tijdens en na de dialyse. Aderen verkalkt,
zij vraagt om calgontabletten…..tegen
kalkaanslag.
Dirk Vogel (december 2014) Bloeddruk
van 120-80, twee hartinfarcten, driemaal
gedotterd. Hij kreeg te horen van de nefroloog: ‘Je komt nooit meer van me af”.
Volop actief in eigen natuurgebied. Uitspraak: “Ik ben er eigenlijk nog niet zo
mee bezig”.
Alex Hengel (juni 2019) Viermaal werd de
transplantatie afgeblazen, kreeg toch de
nier van zijn Lena. “Stel niets uit, in je
laatste jas zitten geen zakken”, was hun
motto.
Dina de Mutsert (december 2014) Kreeg
tegen de wil van de nefroloog in, toch een
nier van haar zoon. Haar beste vitaminepil
is haar enige kleinzoon. Aan de vakantie
op Corfu had zij geen prettige herinnering.
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nierpatiënten een gezicht gaven
Dirk Teeuw (december 2018). Dacht een
attaque te hebben, maar de nieren werkten onvoldoende. Via laddersysteem werd
hij aangeprikt. Dirk heeft een groot Godsvertrouwen.
Thea Meijer (september 2013) Dochter
wilde doneren, maar bleek na onderzoek
zelf cystenieren te hebben. Door de
bloedgroepen heen toch gedoneerd, het
zal je buurvrouw maar zijn die doneert!
Ilona Driessen (juli 2019) Dialyseert al
vanaf haar 12e. Thuis deed ze nachtelijke
PD, altijd om 19.00 uur naar bed. Drie
transplantaties achter de rug. Ondanks
beperking af en toe naar
McDonald.
Vochtbeperking blijft een strijd. Heeft
een shunt met een rollend vat.
Ada Stolk (september 2013) Drie van de
vijf kinderen hebben ook cystenieren.
Jongste zoon Leen kreeg de vraag van
prof. dr. Weimar waarom hij een nier aan
zijn moeder wilde geven. “Als ik ziek ben
helpt mijn moeder mij, nu is mijn moeder
ziek, dan help ik haar!”

Mevr. Van der Kaaden (september 2015)
80 jaar, heeft suikerziekte, kunstheup en
kunstknie. Heeft nog zin in het leven.
Thuisdialyse heerlijk, niet meer wachten
op de taxi, en geeft meer energie en kost
minder tijd.
Jan de Kok (december 2020) 79 jaar, niertransplantatie in het programma oud voor
oud.
Door een verplichte keuring bij de vrijwillige brandweer kwam aan het licht dat er
te veel eiwit in zijn bloed zat.
Devin van den Berg (maart 2015) Bij de
geboorte ziet hij behoorlijk paars, direct
in de couveuse. In z’n vijfde levensjaar
wordt IgA-nefropathie ontdekt. Slikt leven lang pillen tegen hoge bloeddruk,
krijgt in 2013 nier van z’n moeder. Transplantatiedag wordt niet gevierd.
Wensley Belfor (maart 2017) Onafscheidelijk met ‘aangenomen vader Rinus’.
Suikerziekte veroorzaakte nierschade,
met dialyse tot gevolg. Niet zonder problemen, zijn linkerbeen moest geamputeerd worden. Bijna was hij een transplantatie misgelopen, omdat hij zo vast sliep,
hoorde hij de telefoon niet. De hele buurt
heeft hem wakker gemaakt…..

Jan van der Maas (maart 2015) Bij regelmatige bloedonderzoeken bleek dat Jan
nog maar 15% nierfunctie had. Toos, zijn
vrouw wilde een nier afstaan. Eerst een
hartoperatie met drie bypasses, heftige
keelontsteking, tien operaties en drie
maanden in coma. Altijd positief en de
transplantatie werd drie jaar later toch
nog uitgevoerd.
Mevrouw van Halen (juni 2017) 15 jaar
dialyse - positief en geniet van het leven!
Mevrouw hield veel vocht vast, ondanks
plastabletten en een zoutbeperkt dieet.
Piet Bouman (september 2014) In 2009
bloeddrukmeeting en bloed prikken, uitslag verschrompelde nieren. Gevolg: direct
aan de dialyse, keuze viel op buikspoeling, de laatste tweeënhalf jaar, voordat
er een transplantatie volgde, nachtdialyse
(APD) met de machine.
Jan van Drunen (juni 2017) Aangevallen door een stier, diverse organen zwaar
beschadigd, nieren uitgevallen. Shunt
aangebracht, permanente dialyse. Voor
transplantatie moest hij eerst afvallen,
daardoor ging zijn nierfunctie omhoog geen dialyse - geen transplantatie.
A. van der Ent (juni 2016) Dialyseert in
het Franciscus Gasthuis. Is in topvorm,
doet veel aan sport ondanks al zijn kwalen. Na een biopt kwam nierfalen aan
het licht. Hij is blind, maar gaat daar
goed mee om, doet zelf boodschappen en
kookt. Spreekt relativerend over zijn eigen gezondheid.
Nico de Bruin (maart 2015) In 2002 vaak
vermoeid, na uitslag bloedprikken direct
naar ziekenhuis. Hij plaste als een reiger,
maar bij het plassen gingen afvalstoffen niet genoeg meer mee. Via crossoverprogramma volgde transplantatie. Op
83-jarige leeftijd maakte hij zijn eerste
helikoptervlucht, via Stichting Ambulancewensen.
“Lichtpuntjes - soms zijn ze groot - soms
zijn ze klein!
Je hoeft ze niet te zoeken - je kunt ze ook
zijn!”
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Een uitstapje door de tijd
Onze Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”
bestaat 20 jaar.
Op 9 juli 2001 is Nierpatiëntenvereniging
“Rijnmond”, afgekort tot NPVR, gestart in
het Clara Ziekenhuis, ook wel het MCRZ
genoemd ofwel Medisch Centrum Rotterdam Zuid.
De vereniging begon met een klein aantal
leden en is nu één van de grotere regionale verenigingen voor patiënten met
nierfalen.
De inkomsten bestonden hoofdzakelijk uit
subsidie van de Nierstichting, contributies en giften, daarna volgden langzaam
inkomsten uit sponsoring en advertenties
in het verenigingsblad Claralyse.
Hoe het begon
De verschillende activiteiten zijn langzaam op gang gekomen.
Eerst waren er de inloopspreekuren, georganiseerd door een ervaringsdeskundige
met hulp van één van de bestuursleden
van de vereniging.
Iedere laatste week van de maand, op
donderdag en vrijdag, konden patiënten,
familie, vrienden en andere belangstellenden terecht met vragen en eventuele
problemen.
Een ruime hoeveelheid folders was beschikbaar met informatie over vrijwel alles betreffende nieren, ziekten, behandelingen, voeding etc.
Hieruit voortkomend zijn er nu de patiëntenraden (PR). De leden hiervan (patiënten en enkele deskundigen) hebben
minimaal elk kwartaal een overleg met de
leiding van de dialyseafdeling. In iedere
patiëntenraad die bij NPVR is aangesloten
participeren een of twee van onze bestuursleden.
Deze bijeenkomsten zijn vooral bedoeld
om de kwaliteit van de dialyse, de zorg en
de randvoorwaarden waaronder de dialyses plaatsvinden, te garanderen en/of te
verbeteren. Zaken die de mogelijkheden
van een patiëntenraad overstijgen, komen
bij het bestuur van de vereniging terecht
en kunnen tijdens overlegsituaties bij
andere disciplines worden ingebracht, of
indien nodig, bij de directie van de ziekenhuizen.
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In de huidige tijd, ook al vóór de corona
periode, is het voor dialysemedewerkers
in alle centra steeds moeilijker om patiënten in de patiëntenraad actief te laten
participeren.
Als vereniging proberen we met de ziekenhuizen hiervoor een oplossing of andere
vorm van overleg te vinden.
In het Albert Schweitzer ziekenhuis in
Dordrecht is men met zogenaamde spiegelgesprekken gestart. Hier komen zorgmedewerkers en andere disciplines bij
elkaar met ervaringsdeskundigen en patiënten met nierfalen.
Naast een informatieve bijeenkomst is het
tegelijkertijd een vorm van lotgenotencontact.
In de beginjaren van onze vereniging waren er jaarlijks nog maar enkele activiteiten.
Wij waren al vroeg gestart met enkele projecten, als eerste het PC-project, waarbij
patiënten de mogelijkheid kregen om
gebruik te maken van een laptop om te
werken, spelletjes te doen of films te bekijken.
Vervolgens kwam het bewegingsproject,
wat ook voorzichtig in gang gezet is door
de vereniging. In alle centra kwamen er
enkele speciale fietsen die aan het voeteneind van de dialysestoel geplaatst
konden worden.
Het doel was de patiënten actiever te ma-

ken en zo hun conditie te behouden of te
verbeteren. Het had een positieve invloed
op de bloeddruk en het voorkomen van
krampen in de benen.
Zo’n twee jaar later was de vereniging
meer regionaal actief.
Naast het MCRZ zijn toen het Erasmus MC,
het Vlietland Ziekenhuis (Schiedam/Vlaardingen) en het Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht) toegetreden.
Ook hier kregen deze projecten een voet
aan de grond en zijn er fietsen geschonken door de vereniging.
Het fietsen tijdens de dialyse is ook nu
nog steeds mogelijk, maar het herstel en
vernieuwing van de fietsen komen nu voor
rekening van de centra zelf.
Tegenwoordig is in alle dialysecentra standaard bij iedere stoel voor de patiënt een
computer aanwezig.
Zoals eerder genoemd is goede informatie
en lotgenotencontact voor elke patiënt
met een chronische ziekte erg belangrijk.
Om die reden kwam er in de beginfase al
snel een verenigingsblad, in eerste instantie Claralyse genoemd, later gewijzigd in Levenslijn.
Elk kwartaal komt er van dit blad een
editie uit die toegestuurd wordt aan alle
leden, donateurs en adverteerders. Het
wordt ook beschikbaar gesteld in poliruimten of koffiekamers in al onze dialysecentra. Helaas is dit nu tijdelijk gestopt
i.v.m. de coronaregels.

20 jaar

In het blad Levenslijn staan veel wetenswaardigheden, nieuws uit de ziekenhuizen
in de regio, interviews met patiënten,
informatie over nieuwe ontwikkelingen,
naast een grote verscheidenheid aan onderwerpen die in het belang zijn van patiënten en hun familie en vrienden. Het is
inmiddels een blad wat door de tijd won
aan kwaliteit, en het heeft een prachtige
uitstraling.
Onze site
Ook onze vereniging is inmiddels online
gegaan, vanaf 2005 hebben we een eigen
website, www.npvr.nl
Op deze site vind u aanmeldingsformulieren, informatie over de vereniging, de
digitale versie van het blad Levenslijn en
informatie die voor u als patiënt of betrokkene van belang is.
U vindt er gegevens over activiteiten en
veel adressen en links die voor nierpatiënten van belang kunnen zijn.
Graag zouden we deze site nog verder willen uitbreiden met bijv. makkelijke voedingsrecepten, weet-je-datjes ter informatie, vragen en antwoorden aan artsen
of andere disciplines en suggesties en
ideeën van de lezer.
Wij doen ons best daarvoor maar het ontbreekt ons jammer genoeg vaak aan tijd
en menskracht.
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).
Vanaf het eerste jaar organiseerde onze
vereniging ook een jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering (ALV).
Een ALV van onze vereniging wordt doorgaans verdeeld in een huishoudelijk gedeelte en een informatief/ontspannen
(bijpraten met lotgenoten) gedeelte, met
daarnaast een hapje en drankje.
In 2001, tijdens de eerste algemene ledenvergadering, hield dokter Jan van
Saasse een voordracht over de mondige
patiënt.
We zijn nu 20 jaar verder, maar het is en
blijft nog steeds een actueel onderwerp.
Hij stelde (en dat willen we hier nog wel
even herhalen): “Een mondige patiënt is
het prettigst, voor zowel artsen en verpleegkundigen als overige disciplines.”

Levenslijn

Een mondige patiënt neemt zelf verantwoordelijkheid voor zijn ziekte en voor
het omgaan met zijn/haar beperkingen.
Door duidelijk te zijn en vragen te stellen
kan men ingaan op de persoonlijke omstandigheden.
Zeker, er is een bepaalde afhankelijkheid
van de deskundigheid van artsen, overige
disciplines en apparatuur, maar er kan met
behandelmethode, dieet en thuissituatie
rekening gehouden worden als men dit
aangeeft.
De Algemene Ledenvergadering werd in de
vervolgjaren steeds meer een middag om
zeer beslist bij te wonen. Het aantal leden
groeide gestaag.
Naast het doornemen van algemene zaken, belangrijke punten uit het voorbije
jaar maar ook voor het nieuwe jaar, ontwikkelde de ALV steeds meer tot een informatieve maar vooral gezellige middag.
De locaties wisselden, werden ruimer en
aangenamer, en daarmee ook, niet te vergeten, de drankjes en de lekkere hapjes.
Enkele keren werd een ALV gecombineerd
met een rondvaart of bootreis.
Zo kwamen er ook velen naar ‘SS Rotterdam’ waar de ALV in 2011 werd gecombineerd met het tweede lustrum van de
vereniging en het afscheid van onze toenmalige voorzitter Ruud Roodenburg, die
onze vereniging heeft opgericht en er veel
voor tot stand heeft gebracht.
Vanaf dat moment was het niet meer mogelijk een geschikte locatie te vinden voor
de ALV, gezien de toename van het aantal
leden die de vergadering bijwoonden.
De partyboot viel af om redenen die u
later in dit stuk duidelijk worden, ALVbijeenkomsten zouden voortaan gehouden worden in het Van der Valk Hotel te
Ridderkerk.
Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen
vindt regelmatig een bestuursverkiezing
plaats waarbij leden aftreden en herkiesbare en nieuwe leden aantreden.
Dan is er een terugblik over het voorbije
jaar, waarbij ook het financiële gedeelte
ruim aan de orde wordt gesteld en de kascontrole wordt genoemd en vastgesteld.
Belangrijke onderwerpen laat men uitgebreid aan de orde komen, voor vragen
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neemt men ruim de tijd. Indien nodig of
wenselijk wordt hier over onderwerpen
gestemd ter goed- en/of afkeuring.
Na het officiële gedeelte volgt er dan een
middag met bijvoorbeeld een presentatie
en/of entertainment.
Zo waren er optredens van:
-

-

‘De Maeze Sanghers’, een shantykoor
uit Maassluis;
De rondlopende goochelaar - Ferry
Gerats;
Een troubadour - Boudewijn Hansen;
De clown Kiekeboe die ons o.a. bezighield met het opblazen van ballonnen
om figuren van te maken;
‘De Brulboei’, een shantykoor uit
Dordrecht en omstreken;
Een illusionist met kaart- en andere
grappen;
Een sneltekenaar.

De middag wordt doorgaans beëindigd
met een uitgebreid buffet met soep, diverse koude en warme schotels, salades et
cetera, in elk geval: voor elk wat wils, met
als slot een heerlijk ijs- en taartbuffet.
Dus iets waar je niet voor weg wilt blijven.
Waar niet alleen het bestuur maar vooral
veel patiënten en familie of vrienden naar
uitkijken is bovenal het jaarlijkse patiëntenuitje.
Dit blijft voor velen een feestje om er van
tevoren naar uit te zien en om er aan deel
te nemen, echt even uit de dagelijkse- en
dialysebeslommeringen. Veel bekenden terugzien, oude contacten aanhalen, nieuwe
contacten maken, horen hoe het anderen
vergaat, hoe zij zich onder verschillende
maar herkenbare omstandigheden staande
weten te houden en hoe dapper mensen
door kunnen gaan.
Nog belangrijker: op die dag zijn er even
geen zorgen, maar wel de hele dag lekkere hapjes en (wel voorzichtig daarmee!)
drankjes. Het maken van leuke uitstapjes,
het lachen met elkaar, het niet moeten
koken want het buffet komt aan het eind
van de dag zomaar van de grond uit naar
boven, het even niet denken aan wat allemaal wel/niet mag, want een beetje
zondigen moet af en toe kunnen. Dus het
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uitje is heel belangrijk, gewoon genieten.
Overdag energie opdoen en ‘s avonds moe
en voldaan je bed in.
Patiëntenuitjes
De patiëntenuitjes van alle jaren vonden
in de beginperiode met de touringcar
plaats, eerst waren dit de standaardbussen maar al gauw kwamen deze er ook voor
rolstoelen en scootmobielen.
Van één bus werden dit er al snel 2-3, maar
toen we er 5-6 nodig hadden hebben we
het reizen met bussen goed moeten overwegen. Er ging te veel tijd verloren met
het in- en uitstappen bij gelegenheden
voor koffie, lunch en diner.
Wij zijn met bussen geweest:
- Naar Kapel Avezaath met een bezoek
aan ‘Tingieterij Rio’;
- Naar Appeltern waar een rondvaart
volgde in het rivierengebied van de
Gouden Ham, een recreatiegebied in
het Land van Maas en Waal, eindigend
in Haarzuilen vlak onder Utrecht;
- Naar de Veluwe, met een bezoek aan
het museum ‘Speelgoed en Oude
Ambachten’ in Terschuur. Hier mocht
je nog met de handen aan alle spullen
komen (wel terugzetten op de juiste
plaats, niet meenemen). Daarna naar
de haven van Elburg voor een tochtje
op het Veluwemeer, eindigend bij
De Meern;
- Naar Leerdam, de glasstad, met een
bezoek aan de glasblazerij en het
Glasmuseum;
- Naar de Zaanse Schans met een boottocht op de Kager Plassen;
- Naar Volendam, heerlijk wandelen
langs de dijk met de vele winkeltjes,
restaurantjes en terrasjes, als toerist
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in eigen land. Ook hier een boottocht
gehouden, maar nu op het IJsselmeer,
en het uitje eindigde met een diner in
Hoornaar;
Naar Drimmelen in Noord-Brabant met
een vaartocht door de Biesbosch, nu
gestart en eindigend bij het Van der
Valk Hotel in Ridderkerk, dit om de
in- en uitstaptijden zo beperkt mogelijk te laten zijn, maar ook omdat
daar een heerlijk diner werd verzorgd;
Naar het Deltapark Neeltje Jans met
een zeehondenshow en naar het aquariumgebouw, een rondvaart over het
nationaal park De Oosterschelde met
een bezoek aan de stormvloedkering
en de Expoveiling, en ook nu zowel
beginnend als eindigend bij het Van
der Valk Hotel te Ridderkerk.

Na deze laatste bustocht gingen we in het
vervolg vanaf Spijkenisse met de partyboot.
Hier is voor gekozen omdat het uitje met
bussen voor veel leden moeilijker is geworden, het in- en uitstappen was erg
tijdrovend, het gaf langere reistijden en
ook werden de mogelijkheden kleiner om
locaties voor de koffie, lunch en diner te
vinden die geschikt zijn voor zo’n groot
aantal deelnemers.
Spijkenisse is goed te bereiken en er zijn
voldoende parkeerplaatsen, de reis is vanaf binnenkomst heel goed verzorgd en alle
hulp is aanwezig.
Uit ervaring met voorgaande vaartochtjes
gecombineerd met de ALV, weten wij dat
de bemanning van de ‘Marlina’ van Rederij
Fortuna onze complimenten verdient:
gezellige ontvangst, bereidwillige helpende handen bij het parkeren van rollators en scootmobielen en aardige be-
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diening. Met een goed verzorgde lunch en
een bijzonder buffet, met voor ieder wat
wils, is het voor iedereen steeds weer opnieuw een feest.
We kijken uit naar de volgende keer zodra
het weer mogelijk is, want wat willen we
nog meer?
De partyboot bracht ons:
- Naar Gorinchem via de Oude Maas.
In Gorinchem was het gezellig druk
en er waren veel festiviteiten, het
stadje verkennen was voor niemand
een straf. Op de terugreis was het nagenieten bovendeks in het zonnetje,
alles weer tot in de puntjes verzorgd;
- Naar Gouda, een mooie oude stad,
met veel oude gebouwen en mooie
geveltjes, en ook hier was het zeker
de moeite waard wat rond te lopen,
een terrasje te pakken en van het
mooie weer op deze dag te genieten;
- Naar Schoonhoven, vooral bekend om
zijn zilverindustrie. De aanlegsteiger
lag hier iets verder van het centrum,
maar velen lieten zich niet tegenhouden om de leuke winkeltjes of een
terrasje te bezoeken. Dat laatste viel
wat tegen door een wat miezerige
regen;
- Naar de Tweede Maasvlakte (wereldberoemd om haar rol in de overslag
van containers) en een bezoek aan de
Maeslantkering, waar een gids uitleg
gaf over de twee enorme deuren die
de Nieuwe Waterweg kunnen afsluiten bij een dreigende overstroming,
waardoor ze Zuid-Holland kunnen
beschermen tegen hoog water;
- Naar het vestingstadje Woudrichem,
(bekend van dokter Tinus van de TVserie) en een bezoek aan het Visserij-
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en Cultuurhistorisch Museum;
Naar historisch Heusden, een fraai
oud vestingstadje, het was ook Monumentendag. Daardoor was er de kans
meer dingen te zien die anders gesloten zouden zijn. Het was genoeglijk
druk en heerlijk om dit alles vanaf
een terrasje te volgen;
Naar het Nationaal Park De Biesbosch,
een mooie tocht naar een prachtig
gebied met een bezoek aan het Biesbosch Museum Eiland;
Naar Gouda... hier waren we al een
keer eerder maar er is zóveel te zien.
En de paar uurtjes die we er zijn
gaan voor velen te snel. Het is een
bijzondere, historische stad die niet
alleen bekend is om zijn Goudse kaas,
kaarsen, stroopwafels en pijpen.

Bij alle uitjes kijken we vaak terug op een
mooie dag, de weersomstandigheden zijn
in ons land blijvend wisselend maar, heel
bijzonder, treffen we vaak een zonnige
dag.
Er zijn gelukkig heel veel zaken die goed
gaan, maar soms is er toch voor de één of
ander wat pech, want...
Wist je dat...?
- we een keer al op de terugreis waren
en de bus opeens moest stoppen? Er
waren drie dames achtergebleven en
die werden nu door de eigenaar van
het restaurant naar de bus gebracht.
Bij het tellen bij weggaan was men
even in de war geraakt.
- Dat die boot toch echt te klein bleek?
Het lange wachten en of we er wel
allemaal op mochten?
- De ambulance al klaar stond voordat
de partyboot bij de aanlegsteiger was?
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Dat het afsluitende diner heel wat
stof tot praten gaf?
Dat een gebroken arm bij de secretaris in 2010 enorme pech was?
Dat in Schoonhoven een heer in een
rolstoel superblij was met zijn net
gekochte prachtige hoed. Helaas werd
even later, buiten, de hoed door de
wind gegrepen en kwam deze in de
haven terecht. Dat de mevrouw van
de winkel de hoed weer keurig in model heeft gebracht en droog geföhnd,
zodat hij deze weer op zou kunnen
halen en toch op tijd op de boot zou
zijn?
Dat we in Gouda lang hebben moeten
wachten op iemand die niet op
kwam dagen voor de terugvaart? Een
begeleider is achtergebleven om hem
te zoeken omdat de boot niet langer
kon wachten. De persoon was de weg
kwijtgeraakt, werd gelukkig gevonden
en de terugreis van beiden volgde
met het openbaar vervoer.
Dat u een keer langs het grootste
containerschip ter wereld bent gevaren?
Dat de twee deelnemers die niet op
tijd aanwezig waren bij aanvang van
de reis, toch maar door de kapitein
zijn opgehaald? Hij heeft een kleine
omweg gemaakt en pikte de dames
toen op bij de steiger in Charlois.
Dat John, die aan het eind van de
dag het personeel van de Marlina
bedankte en met hen op de foto ging,
een groot fan is van Frans Bauer?

Toekomstgericht?
De kookworkshops ‘nier-vriendelijk koken’
die van 2010 t/m 2016 elk jaar werden
georganiseerd, zijn helaas beëindigd. Zo’n
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16-20 personen kwamen meedoen.
In de keukens van het Lentiz Geuzencollege in Vlaardingen toverden hobbykoks
Kleis Willemstein met Rob van Hees een
smakelijk culinair 4-gangen diner op tafel.
De taken werden verdeeld van tafel dekken tot opruimen en afwassen.
Twee diëtisten uit de diverse ziekenhuizen gaven informatie en allerlei kook- en
eettips.
Het accent lag op gezelligheid en samen
kokkerellen, maar ondertussen werden er
handige tips uitgewisseld.
Iedereen kon vragen stellen over dieetbeperkingen en hoe je toch een smakelijke
maaltijd kunt maken. Wij zouden graag
deze kookworkshops weer organiseren
maar de mogelijkheden zijn beperkt op
het gebied van bereikbaarheid, parkeermogelijkheden en het aantal deelnemers.
Activiteiten die gestart zijn in 2019 maar
helaas verder niet plaats konden vinden
door de coronaregels, waren het bioscoopbezoek en de nieuwjaarsreceptie.
Zodra dit weer mogelijk is, hopen wij dat
weer te organiseren.
De afgelopen jaren zijn de verjaardagskaarten gemaakt en verstuurd naar alle
leden door mevrouw Maas en haar dochter Laetitia, maar in 2020 is dat door omstandigheden en vanwege de coronaregels
overgenomen door Petra van den Berg.
In deze Levenslijn heeft een ieder vanuit
het bestuur of redactie een stukje laten
zien van zijn of haar activiteiten waar
zij de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest, iets wat zij hopen te blijven doen.
Hierbij wil ik graag alle vrijwilligers bedanken die zich, hoe dan ook en voor welke periode dan ook, ingezet hebben als
bestuurs- of redactielid. Zij zijn ons hierin
tot een voorbeeld geweest, en hebben de
vereniging gemaakt tot wat wij u nu kunnen laten zien.
Onder hen zijn er ook die ons inmiddels
ontvallen zijn, en in dankbare herinnering
hebben ook zij een plaats in onze gedachten.
Joke Damsma
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20 jaar Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”

Voorlichting en themadagen
In de afgelopen twintig jaar is er door de
Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond de
nodige voorlichting gegeven aan patiënten en belangstellenden.
Dit gebeurde in verschillende vormen,
van het aanwezig zijn met een informatiestand bij de diverse voorlichtingsbijeenkomsten die de verschillende
ziekenhuizen organiseerden over voeding,
predialyse, niertransplantatie, peritoneaaldialyse, leefstijl en zelfmanagement,
thuisdialyse en nachtdialyse, tot en met
het aanwezig zijn met informatiestands
op World Kidney Day bij de diverse ziekenhuizen.
Ook zijn we de laatste jaren aanwezig geweest bij de bijscholing voor huisartsen
met informatiemateriaal, en informeren
we hen over onze vereniging.
Eenmaal per jaar organiseren we een
themamiddag bij het Van der Valk Hotel
in Ridderkerk op een zaterdag, zodat
zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen, vooraf gegaan door een hapje en
een drankje.
Hieraan werken artsen, verpleegkundigen, diëtistes uit de diverse ziekenhuizen
in onze regio mee, evenals de mensen
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die gevraagd worden buiten en binnen
onze regio om over een onderwerp of hun
ervaring te komen praten.
Tijdens deze themadagen kunnen er hele
discussies ontstaan over een onderwerp. Het kan gebeuren dat men dingen
herkent die men zelf ervaart tijdens een
bepaald thema, en als dan iemand zich
hierover uit, komen ook andere mensen
met hun ervaring naar voren, waardoor
de themamiddag niet alleen informatief
is, maar ook zorgt voor verbondenheid en
contact met lotgenoten.
Dat er in de loop van de tijd vele onderwerpen besproken zijn spreekt voor zich.
Sommige onderwerpen werden in de loop
der jaren meermaals besproken door de
behoefte aan voorlichting over een bepaald onderwerp, of simpelweg omdat in
de loop der jaren inzichten of mogelijkheden qua behandeling veranderd waren.
Een greep uit de onderwerpen voor de
themadagen van afgelopen 20 jaar is:
• Nierpatiënt en diabetes;
• Nierfalen, wat verwacht de patiënt
van de arts en de arts van de patiënt?
• De oudere nierpatiënt;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thuisvoorlichting bij nierfalen;
Medicatie;
Hepatitis E bij transplantatie;
Hoe ga je als nierpatiënt met voeding
om?
Thuisdialyse en zelfmanagement;
Intimiteit en seksualiteit bij nierpatiënten;
Zelfmanagement;
Nierdonatie bij leven;
Slaapstoornissen bij dialysepatiënten;
Zelfzorg bij het dieet van nierpatiënten m.b.v. www.dieetinzicht.nl
Cross-over bij transplantatie;
Eenzaamheid.

Zoals u ziet zijn er al diverse onderwerpen behandeld tijdens de themadagen,
dankzij de inzet van diverse artsen,
verpleegkundigen, diëtistes en andere
sprekers die hier geheel belangeloos in
hun eigen tijd aan hebben meegewerkt.
Wij zijn al deze mensen dan ook zeer
dankbaar, en hopen in de toekomst weer
themadagen te kunnen organiseren.
Yvonne Kant, secretaris
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Sjaak's
muziek
hoek
Hallo allemaal ! Een nieuwe rubriek in Levenslijn, en één met een onderwerp wat
mij altijd heeft bezig gehouden, namelijk
de muziek.
Vroeger ben ik, nierpatiënt vanaf 2013,
discjockey geweest en heb dat altijd met
veel plezier gedaan in een soort dancing,
zoals dat in die jaren werd genoemd.
Toen ik daarmee ben gestopt om een ‘echte’ baan te zoeken (bij de NS) is de muziek
altijd mijn hobby gebleven.
Vroeger ging ik als 12-13 jarige singletjes
kopen en lp’s (waar ik lang voor moest
sparen) en in de jaren negentig cd’s kopen.
In deze rubriek wil ik eigenlijk als liefhebber (heel breed) elke keer een genre of
stroming bespreken.
Misschien zijn er lezers die dit ook interesseert.

Later veranderden de Ramblers op last
van de Duitsers hun naam in Theo Uden
Masman en zijn dansorkest. Artiesten die
tussen 1940 en 1945 optraden werden
verplicht ook op te treden bij pro-Duitse
bijeenkomsten. Ze speelden om te leven,
zo te zeggen.

Allereerst muziek in de oorlogsjaren. Het
luisteren naar de radio was verboden, en
televisies bestonden nog niet. Grammofoonplaten werden amper geproduceerd.
In de oorlogsjaren was het orkest ‘The
Ramblers’ heel populair met liedjes als
“Ik heb een keukentje” en “Wie is Loesje”.

De jaren na de Bevrijding liepen over in de
jaren vijftig. De radio was heel belangrijk
en het middelpunt. Er werd veel geluisterd
naar ‘de bonte dinsdagavondtrein’.
De huisvrouwen stoften en poetsten op de
klanken van de arbeidsvitaminen dat dit
jaar 75 jaar bestond, een record, en nog

The Ramblers

Een grote hit op de radio na de oorlog
was “Er hangt een paardenhoofdstel aan
de muur” van de Rotterdamse Kilima Hawaiians (het heeft ook op 1 gestaan in de
Duitse hitparade…..).
Kort na de bevrijding in 1945 werden liedjes over die bevrijding enorm populair, zoals “Herrijzend Nederland” en “Nederland
is vrij”. Er bestaan helaas geen opnamen
van deze liedjes.
Het bekendste nummer uit de Bevrijdingsdagen is “Trees heeft een Canadees”.

Louis Armstrong

The Blue Diamonds

niet geëvenaard in de rest van de wereld.
Pa luisterde naar voetbalwedstrijden en
naar het nieuws.
De jonge mensen verlangden naar een ander soort muziek (en die kwam er aan!).
De eerste Nederlandse artiesten die veel
platen verkopen zijn Eddy Christiani,
Max van Praag, Bob Scholte en ‘De spelbrekers’. Ook ‘De Selvera’s’ (met ‘de postkoets’) hebben een grote hit. Willy Alberti
is ook geliefd.
Een orkest uit die jaren dat veel te horen
is zijn ‘The Skymasters’.
Halverwege de jaren vijftig is ook ‘het
levenslied’ gewild, Johnny Jordaan en de
Zangeres zonder naam zijn enkele voorbeelden uit die periode.
Volgende keer zal ik aandacht besteden
aan de opkomst van de rock & roll in 1956,
die een schokgolf teweeg bracht.
Sjaak

Johnny Jordaan

The Jokers
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Prijsvraag NPVR over de fotocollage
‘20 jaar NPVR’
Leuk om mee te doen, nog leuker als je één van de prijzen wint !!!
De vragen hebben allemaal betrekking op de fotocollage links van deze pagina.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hoeveel afbeeldingen telt u van een bootreisje/patiëntenuitje op de foto’s?
Naar welk land/plaats organiseren we nog wel de vakantie?
Wat moet u vooral niet vergeten als u voor een activiteit op stap gaat?
Op welke dag valt World Kidney Day elk jaar?
Bij welke activiteit(en) is er altijd iets van muziek?
Hoe heette NPVR voorheen?

En de prijzen zijn...
De eerste prijs:
		
		
		
		

Het ultieme kruidenboek
Dit boek onthult de geheimen van deze planten, hoe te verzorgen en
te oogsten en van hun geneeskrachtige
werking tot het gebruik in de keuken voor smakelijke gerechten.
Voorzien van prachtige foto’s en illustraties.

De tweede prijs:

VVV cadeaubon ter waarde van € 25,-

De derde prijs: VVV cadeaubon ter waarde van € 15,De prijzen vallen onder die leden die de meeste antwoorden goed hebben.
Als er meerdere mensen zijn die alle vragen goed beantwoord hebben, wordt er geloot.
Over de uitslag van de prijsvraag kan niet gecorrespondeerd worden.
Bestuurs- en redactieleden en hun familie zijn uitgesloten van deelname.
Antwoorden graag doorgeven via de post aan:
Yvonne Kant, secretaris NPVR
Kristallaan 11, 4142 SG Leerdam
of via e-mail naar: secretaris@npvr.nl
Sluitingstijd van binnenkomst van de antwoorden is
15 augustus 2021.
Veel succes!
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Zoutsmaak:
Voor iedereen anders
Te veel zout (natriumchloride) eten is
één van de voornaamste oorzaken van
hoge bloeddruk en kan leiden tot nierschade.
Bij patiënten met nierziekten verhoogt
zout rechtstreeks de bloeddruk.
Dit komt doordat patiënten met nierziekten extra gevoelig zijn voor te veel zout,
hetgeen zich uit in hoge bloeddruk. Dit
noemen we zoutgevoelige hypertensie.
Zoutgevoelige hypertensie (hoge bloeddruk) en overvulling (te veel water en
zout in het bloed) zijn kenmerkend voor
nierfalen en worden in verband gebracht
met ongunstige uitkomsten. Bekend is
dat minder zout eten de bloeddruk en de
overvulling effectief verlaagt bij patiënten met nierfalen.
Meer dan 85 procent van de Nederlandse
bevolking consumeert meer zout dan de
aanbevolen richtlijn van maximaal 6 gram
per dag. Volwassen mannen gebruiken
gemiddeld 9,9 gram zout en vrouwen 7,5
gram per dag. In een grote studie in Nederland (Van den Berg, E. et al., Nephrol
Dial Transplant 2012) is het zoutgebruik
bepaald door de zoutuitscheiding in 24uurs urine te meten bij zowel patiënten
na een niertransplantatie als bij gezonde
controledeelnemers. De gezonde controlepopulatie gebruikte gemiddeld 11 gram
zout en de patiënten na niertransplantatie kwamen uit op gemiddeld 9 gram zout.
Ook al aten de patiënten na een niertransplantatie minder zout dan de gezonde populatie, de 9 gram die zij gemiddeld binnenkregen is nog steeds veel hoger dan de
aanbevolen 6 gram.
Maar: hoe kan dat? Waarom eten patiënten met een nierziekte toch nog te veel
zout? En, is het volgen van een zoutbeperking, dus het eten van minder zout,
wel mogelijk? Waarschijnlijk is het antwoord gecompliceerder dan alleen ‘patiënten moeten gewoon minder zout eten’.
Het wordt mensen die minder zout willen
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of moeten gebruiken ook niet gemakkelijk gemaakt, aangezien 80% van al het
zout dat we binnenkrijgen al verwerkt is
in voedingsmiddelen, de overige 20% voegen mensen zelf toe.
Om het effect van een zoutbeperking op
de bloeddruk te onderzoeken hebben wij
een onderzoek uitgevoerd bij nierpatiënten die twee weken een strenge zoutbeperking volgden van minder dan 4 gram
zout per dag. Door de strikte instructies
die de patiënten kregen en het verstrekken van zoutloos brood voor de gehele
studieperiode zagen wij dat patiënten
de zoutbeperking goed konden uitvoeren (Bovée DM. et al., J Am Soc Nephrol.
2020). Nu loopt er ook een studie naar het
effect van een strenge zoutbeperking op
de bloeddruk waarbij patiënten het zoutarme dieet vijf weken moeten volhouden.
Ook in deze studie zien we dat mensen
een strenge zoutbeperking kunnen volgen
met strikte instructies en het verstrekken
van zoutloos brood. Deze zoutbeperking
is strenger dan de richtlijn van 6 gram,
maar zo strikt hoeft het dus ook niet in de
reguliere zorg.
De vraag blijft dan: Ondanks alle instructies van de diëtist en andere hulpverleners en alle informatie, die ook te vinden
is op nieren.nl, hoe kan het dat nierpatiënten in reguliere zorg toch nog te veel
zout eten?
Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn
dat patiënten met nierziekten zout minder goed proeven en er daardoor meer van
gebruiken.
Hoe het komt dat patiënten met nierziekten zout minder goed proeven, wordt door
Laura van Vuuren onderzocht in het kader
van haar promotietraject binnen het Erasmus MC.
Voor het onderzoek wordt Laura begeleid door celbioloog dr. Gert Jansen en
nefroloog prof. dr. Ewout Hoorn van het
Erasmus MC. Prof. dr. Hoorn weet dat patiënten met chronische nierschade minder

goed zout kunnen proeven. Daarmee is het
dus voor hen extra moeilijk om hun zoutinname te verlagen. Het is belangrijk om
te achterhalen wat de oorzaak is waarom
zij minder goed zout proeven, zodat we
hun smaakbeleving uiteindelijk zouden
kunnen verbeteren. We hopen natuurlijk
dat het daarmee voor patiënten met chronische nierschade ook makkelijker wordt
om minder zout te gebruiken.
Om het verschil te kunnen ontdekken tussen goede zoutproevers en minder goede
zoutproevers moeten we heel erg inzoomen op de tong. Deze bevat smaakpapillen die onderverdeeld zijn in de verschillende smaken.
Zout is naast zoet, zuur, bitter en umami
(‘hartig’) een van de vijf hoofdsmaken die
we als mens kunnen proeven. Zout is een
belangrijke factor in hoe we proeven. Zonder een beetje zout in het eten smaakt
het vaak toch net wat minder lekker en
noemen we het flauw. Omdat we zout zo
lekker vinden hebben we sterk de neiging
om er te veel van te eten.
Elke verschillende smaak kan worden
waargenomen door een eigen ‘sensor’.
Voor zout is die sensor het ENaC kanaaltje. Dergelijke ENaC kanaaltjes bevinden
zich op diverse plaatsen in het lichaam en
spelen een rol bij het opnemen van natrium. Het kanaal kan open zijn, dan komt er
natrium doorheen, of gesloten, dan komt
er geen natrium doorheen. Als er veel natrium de smaakpapil inkomt, registreren
onze hersenen dat en weten we dat we
zout proeven.
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verschillende eiwitten die ervoor zorgen
dat we ons eten kunnen proeven en verteren. We denken ook dat er in dit speeksel eiwitten zitten die het ENaC kanaaltje kunnen openen of juist dichthouden.
Als iemand veel eiwitten in het speeksel
heeft die het kanaal openzetten kunnen
ze waarschijnlijk beter zout proeven.

ENaC komt ook voor in de nieren waar ze
natrium dat aanvankelijk uitgescheiden
was in de voorurine weer heropnemen in
het bloed. Hier spelen ze dus een belangrijke rol in het regelen van de zouthuishouding en de bloeddruk.
Hoe goed iemand zout kan proeven hangt
van de samenstelling van het speeksel af,
denken we nu. In het speeksel zitten veel

Of dat echt zo is en welke eiwitten dit
zijn, onderzoeken we in de studie in het
Erasmus MC. Hier doen we onderzoek naar
een groep patiënten met chronische nierschade en een groep gezonde vrijwilligers.
Hierbij nemen we een zoutsmaaktest af
om hun ‘smaakdrempel’ voor zout te bepalen.
Aan de hand van deze ‘smaakdrempel’ delen we de personen in groepen in als gevoelig, gemiddeld gevoelig en ongevoelig
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voor zout. We nemen ook speeksel bij hen
af en daarin worden alle eiwitten geanalyseerd. De gevonden eiwitten vergelijken
we dan tussen de groepen onderling en
dan hopen we eiwitten te vinden die meer
of juist minder aanwezig zijn bij mensen
die gevoelig of juist ongevoelig zijn voor
zout.
Als we weten welke eiwitten meer aanwezig zijn in het speeksel van de mensen
die goed zout kunnen proeven, kunnen
we beter begrijpen hoe we zout proeven.
En misschien kunnen we dan uiteindelijk
een medicijn ontwikkelen waarmee we het
speeksel van de mensen die slecht zout
proeven, aanpassen.
Laura van Vuuren en Wesley Visser, Erasmus
MC

Lotgenotencontact bij NPVR
In 1997 kreeg ik de diagnose ADPKD (de
Engelse afkorting van Autosomaal Dominante Polycysteuze Nierziekte), cystenieren dus.
Ik keek er niet echt van op, want in mijn
familie kwam deze ziekte veel voor. Mijn
moeder en mijn oma hadden het, verschillenden van mijn ooms, mijn zus en een
van mijn broers. Ik werd al snel lid van
NPVR en van de landelijke vereniging,
NVN.
Wat me heel erg is bijgebleven is dat ik
in 2007 meeging met de boottocht toen
ik net wist dat dialyse in het vooruitzicht
lag, en met dat vooruitzicht was ik niet
blij.
Ik kwam aan een tafel terecht met een
paar dialysepatiënten uit het Vlietlandziekenhuis, en tot mijn verbazing hadden
zij de grootste lol met elkaar. Ik had het

beeld van een akelig leven voor me met
driemaal in de week dialyseren en verder
niet tot veel in staat zijn. “Die mensen
kunnen nog steeds lachen en plezier maken” dacht ik.
Ik was er stil van, dat moest even indalen.
En het gaf me moed en hoop.
Gelukkig is het nooit zover gekomen……
in 2012 kon ik getransplanteerd worden
voordat ik moest gaan dialyseren. Ik ben
mijn donor innig dankbaar voor mijn
goede leven nu. Hiermee wil ik aangeven
hoe belangrijk lotgenotencontact is. En
dat kun je krijgen door lid te worden van
een regionale vereniging, onze vereniging
dus, en door deel te nemen aan activiteiten.
Thea Meijer
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Interview met Karin Wageveld

Nierteam aan huis in een nieuwe fase
heid vanuit de omgeving. Dit vergroot de
draagkracht van de patiënt en uiteindelijk
levert het meer donatie bij leven op.

In Levenslijn van maart 2019 hebben we
aandacht besteed aan het project ‘Nierteam aan Huis’. We hebben toen professor
Weimar geïnterviewd en een deelnemer
aan het project.
We hebben nu Karin Wageveld, die lid is
van het team, bereid gevonden om over
de voortgang van het project te vertellen.
Wat houdt het Nierteam aan Huis in?
Voor veel mensen met een nierziekte is
het moeilijk om steun en begrip te krijgen
in de eigen kring. Je loopt immers nog
rond en mensen zien niet aan je dat je
ziek bent. Tegen de tijd dat de nierfunctie
minder dan 30% wordt, heeft het wel een
grote impact op je leven.
Vooral voor families met een andere culturele achtergrond is het vaak niet mogelijk
om over ziekte te praten en de gevolgen
te accepteren. Het is een moeilijk bespreekbaar onderwerp voor hen.
Om de patiënt te ondersteunen en meer
begrip te krijgen voor zijn situatie kan
het Nierteam aan Huis ingeschakeld worden na verwijzing door de behandelende
(transplantatie)nefroloog. Het Nierteam
aan Huis bestaat uit een transplantatiecoördinator en een psycholoog of medisch
maatschappelijk werker. Zij komen bij de
patiënt thuis, waarbij diens netwerk uitgenodigd wordt voor een uitvoerige voorlichting. Soms geeft een patiënt aan niemand te hebben, maar met behulp van het
team kan soms toch nog een klein netwerk
gevonden worden. Is de patiënt bijvoorbeeld lid van een kerkgenootschap of van
een vereniging? Het kan voorkomen dat
iemand zonder moeite veertig mensen om
zich heen verzamelt, maar een of twee belangstellenden kan net zo goed het geval
zijn. De juiste voorlichting over de situatie van de patiënt geeft meer kennis en
begrip. Daardoor komt er meer betrokken-
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Kennismaking en organisatie
Karin vertelt dat tijdens de kennismaking
met de patiënt wordt besproken wat er
aan de orde komt tijdens de voorlichting
en waar de patient zich wel en niet prettig bij voelt. De patiënt krijgt te horen
dat tijdens de voorlichting volledige informatie verstrekt wordt, dus dat er ook
negatieve zaken naar voren zullen komen
die niet prettig zijn om te horen. Het
wordt niet mooier gemaakt dan het is,
maar ook niet lelijker. Samen met de patiënt wordt een geschikte plaats en datum
gezocht voor de voorlichting. De voorlichting wordt aangepast aan de behoefte en
de mogelijkheden van de mensen. Het kan
bijvoorbeeld zijn dat de omstandigheden
thuis niet geschikt zijn om een groep
mensen te ontvangen. Dan wordt er een
andere plaats gezocht. Dat kan een buurthuis zijn of een kerk, en zo nodig wordt er
een tolk ingeschakeld.
Financiering
Na het beëindigen van de pilot in 2014,
werd in 2016 een subsidie verkregen die
o.a. gefinancierd werd door Zorgverzekeraars Nederland. In november 2016 ging
Nierteam aan Huis (NTAH) verder als een
project met vier academische ziekenhuizen, met aan elk academisch ziekenhuis
een perifeer centrum gekoppeld. Na vier
jaar in projectvorm en het verzamelen
van de benodigde data is sinds 1 januari
2021 Nierteam aan Huis een zorgproduct
dat vergoed wordt zodat de hulp, steun en
mooie resultaten die NTAH oplevert ook
aan nierpatiënten in de rest van Nederland mag worden aangeboden.
De Nierstichting zet zich, samen met alle
deelnemende centra, in voor landelijke
invoering zodat deze voorlichting structureel aangeboden kan worden aan alle
patiënten. Karin vertelt dat er nu contacten met andere (perifere) centra gelegd
worden in de hoop deze te enthousiasmeren voor NTAH. Dat is heel veel werk. Er
moeten regioteams in ieder ziekenhuis gevormd worden die allen volgens het zelfde
protocol werken.

Ook moet gewaarborgd worden dat de
vorm en kwaliteit overal gelijk is. De acht
teams die nu bestaan kwamen regelmatig
bij elkaar. Nu kan dat even niet meer, in
verband met Covid-19.
Er wordt gestreefd naar landelijke bijeenkomsten en scholingen als dat weer
mogelijk is na Covid-19. Dit waarborgt de
continuïteit en de kwaliteit van de voorlichtingen.
In Rotterdam is het voor nu nog even aftasten wie er wil aansluiten. Onze nefrologen en verpleegkundig specialisten zetten
zich in om de betreffende collega’s in de
perifere ziekenhuizen te enthousiasmeren
voor Nierteam aan Huis, ten einde regioteams te kunnen vormen, aldus Karin.
Functie: Coördinator niertransplantatie
Op de vraag aan Karin hoe ze in dit werk
terecht is gekomen, antwoordt ze dat ze
een heel divers werkverleden heeft. Ooit
heeft Karin de in-service A-verpleegopleiding gedaan in het Dijkzigt ziekenhuis, op
haar scriptie na. Die kwam niet af omdat
in 1992 haar zoon werd geboren en drie
jaar later een tweede zoon. Ze wilde er
voor haar kinderen zijn. Toen beide zoons
naar school gingen heeft ze aan het Zadkine college de parttime opleiding tot
verzorgende IG afgemaakt en nog extra
competenties gehaald. Ze heeft gewerkt
in de kraamzorg en als assistente bij verschillende huisartspraktijken. Sinds 2001
is ze weer in dienst bij het EMC en heeft
daar op verschillende afdelingen in de
verpleging gewerkt.
In 2014 volgde de overstap naar interne
geneeskunde als coördinator niertransplantatie. Op die manier heeft ze een
schat aan (mensen-)kennis opgedaan en
ze heeft nu veel aan die ervaringen. Ze
kan heel goed inspelen op wat mensen nodig hebben. In 2016 is ze gevraagd voor
NTAH en ze vindt het superleuk werk!
Karin, we wensen jou en je team heel
veel succes bij dit belangrijke werk waar
heel veel patiënten veel steun aan kunnen hebben. Veel dank voor je uitgebreide
medewerking! En: wordt vervolgd!
Thea Meijer en Els van Dijk
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Berichten van de penningmeester
Heeft u uw contributie over 2020 nog niet
voldaan, wilt u dat dan a.u.b. binnen 14
dagen doen, onder vermelding van: contributie 2020, uw lidnummer en de naam
die vermeld staat in de aanhef van mail
of brief.
Wij verwachten dat alle leden op de peildatum van 1 augustus a.s. de contributie
over 2020 (vorig jaar) zullen hebben betaald.
Mededelingen betreffende contributie,
lidmaatschap en doorgeven van persoonlijke wijzigingen
De jaarcontributie voor 2021 is gelijk gebleven aan die van 2020.
Een individueel lidmaatschap bedraagt
€ 30,-, het familielidmaatschap € 45,- per
jaar.
De inning van de contributie voor 2021
vindt plaats in de maand augustus:
• er vindt automatische incasso plaats
voor de leden die de vereniging een
machtiging hebben gegeven;
• aan degenen waarvan wij een e-mail
adres hebben sturen wij een betaalverzoek per mail;
• leden die geen machtiging hebben
gegeven of waarvan wij geen e-mailadres hebben krijgen per brief een
betaalverzoek;
• leden die de contributie voor 2021 al
zelf betaald hebben vóór 1 augustus
2021, krijgen geen betalingsverzoek;
• nieuwe leden die zich aanmelden na
1 oktober 2021, betalen in 2022 hun
eerste contributie.

Als lid van Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond” betaalt men contributie, en van
deze contributie wordt zo’n dertig procent (een individueel lidmaatschap van
NVN kost € 28,- per jaar) afgedragen aan
deze landelijke Nierpatiënten Vereniging
Nederland.
Onze leden kunnen gebruikmaken van alle
faciliteiten van de NVN, zoals het bezoeken van landelijke activiteiten en themabijeenkomsten, het verkrijgen van persoonlijk advies, en men krijgt zesmaal per
jaar het blad ‘Wisselwerking’. Tevens kan
men als lid gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering van VGZ, u
krijgt dan een deel van uw lidmaatschapsgeld (max. € 28,-) terug en extra aanvullingen.
Bent u niet bij VGZ verzekerd, vraag dan
uw eigen ziektekostenverzekering of u
een deel van het contributiegeld kunt terugkrijgen.

Als u van ons een betaalverzoek ontvangt,
wilt u dan a.u.b. binnen 14 dagen betalen,
onder vermelding van: contributie 2021,
uw lidnummer en de naam die vermeld
staat in de aanhef van mail of brief.
Het komt ook weleens voor dat een familielid of bekende het bedrag overmaakt,
maar het is vaak niet duidelijk voor wie
de betaling is gedaan. Vermeld ook dan
duidelijk in de omschrijving: contributie
2021, het lidnummer en de naam van het
betreffende lid.

Afscheid Ivonne Versnel
In maart jl. heeft Ivonne Versnel, om
persoonlijke redenen, haar functie als
penningmeester van onze vereniging
helaas moeten neerleggen.

Dringende oproep:
Geef op tijd persoonlijke wijzigingen als
een adreswijziging, een telefoonnummer
en een e-mailadres door aan de ledenadministratie,
- per telefoon: 06-52 89 62 75;
- per brief: NPVR, p/a Nachtegaal 18,
3191 DP Hoogvliet;
- per e-mail: ledenadministratie@npvr.nl.
De afgelopen maanden zijn wij bezig geweest om alle systemen te controleren op
de juiste gegevens, daarbij is ook gebruik
gemaakt van het ledenbestand van de
Nierpatiëntenvereniging Nederland, waaraan ons systeem gekoppeld is.
Mocht u nog een fout ontdekken, help
ons en geef dit door aan de ledenadministratie, dan houden wij die met elkaar
optimaal!!
Marcel Melkert
waarnemend penningmeester

Marcel Melkert (waarnemend voorzitter) heeft haar taken als penningmeester tijdelijk overgenomen, totdat er
zich een nieuwe kandidaat heeft aangediend.
Uiteraard hebben wij als bestuur van
NPVR alle begrip voor haar besluit,
gezien haar persoonlijke situatie.
Ivonne: bedankt voor jouw jarenlange
inzet voor Nierpatiëntenvereniging
“Rijnmond”, onder niet altijd gemakkelijke omstandigheden.
Wij wensen jou het allerbeste met je
gezondheid!
Bestuur NPVR
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Column

Wat een feest was het geweest!

De uitnodigingskaarten waren al geruime
tijd de deur uit. Veel familie, vrienden,
goede buren en collega’s waren uitgenodigd.
Er was een weloverwogen selectie gemaakt voor daggasten en mensen die alleen op het feest ’s avonds mochten.
Er was een goede locatie geregeld, waar
de huwelijksplechtigheid en het feest
zouden plaatsvinden. Ja, want dat is mogelijk, je eigen trouwambtenaar en plaats
van de huwelijksinzegening.
De catering was wel tienmaal doorgespro-

ken en regelmatig gewijzigd.
Trouwjurk en -kostuum waren uitgezocht
in bijzijn van beide moeders en een vriendin.
Het bruidsboeket was uitgezocht, maar
moest voor de bruid nog een verrassing
blijven, en het juiste aantal corsages voor
de daggasten….. laten we er maar een
paar meer bestellen.
Hoe doen we dat met mondkapjes, gaan
we die verplichten?
Stel je voor dat we van de overheid toch
maar een beperkt aantal gasten mogen
uitnodigen.
Wie laten we dan afvallen, zonder dat
er ruzie in de familie ontstaat, en beste
vrienden ineens de indruk krijgen dat ze
helemaal niet je allerbeste vrienden zijn.
Mei is nog ver weg, dan moet het toch
wel allemaal weer normaal zijn….
Het werd steeds spannender: we moeten
toch een beslissing nemen of we het nog
in mei doen.
Diverse genodigden kregen corona, gelukkig werd niemand opgenomen in het ziekenhuis.

De overheid ging steeds meer beperkende
maatregelen nemen.
Restaurants, openbare gelegenheden,
winkels, theaters en feestzalen gingen op
slot.
Elke week werd het spannender, het was
niet echt leuk meer….
Resoluut wordt er een besluit genomen:
de datum moet verzet worden, maar: kan
dat wel?
Het grootste probleem is de locatie inclusief horeca - is er in september nog een
datum vrij?
Hoera, gelukt, allemaal weer nieuwe kaarten sturen en hopen dat iedereen terug is
van vakantie.
Mei en juni zijn voorbij: hoe gaat het met
de besmettingen, wat zijn de prognoses
voor september, het zal toch niet dat alles
na de zomervakantie weer allemaal plat
gaat, denken vele stelletjes……
We zullen het zien, ik heb in ieder geval in
september twee bruiloften of anders twee
vrije dagen, maar dat gun ik de bruidsparen niet.
Marcel

Dialysereizen

Benidorm
*
*
*
*
*

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

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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Wereld Nierendag
11 maart 2021
In de nacht van 10 op 11 maart zijn er
bij bakkerij Voordijk ruim 700 speciale gebakjes met logo gemaakt, daarna zijn ze
per ziekenhuis verpakt aan de hand van de
door NPVR aangegeven aantallen, en in de
koeling geplaatst.
Donderdagochtend 11 maart, rond de klok
van acht uur, kwamen drie leden van onze
vereniging met eigen auto’s naar de bakkerij. De ruim 700 gebakjes voor alle nierpatiënten, die op donderdag en vrijdag
dialyseren in de ziekenhuizen in de regio
Rijnmond, werden opgehaald.
De gebakjes stonden verpakt in dozen,
met daarop aangegeven voor welk ziekenhuis deze bestemd waren. Vooraf was
besproken wie naar welk ziekenhuis zou
gaan om de dozen af te leveren, want voor
de eerste koffieronde moesten de gebakjes aanwezig zijn.

De gebakjes voor vrijdag werden - volgens
afspraak - in de koeling op de dialyseafdelingen geplaatst.
Er stond die dag een flinke wind en de dozen waren nog vochtig van de koeling, dus
het was oppassen geblazen!
Alle gebakjes zijn keurig op tijd afgeleverd en de bezorgers werden bijna met
gejuich ontvangen.
Van diverse kanten hebben wij positieve
en enthousiaste berichten gekregen ( het
leek wel of de gebakjes groter waren dan
vorig jaar, en lékker dat ze waren…..)
Uiteraard hebben wij onze contactpersoon
bij Voordijk complimenten gemaakt voor
de geweldige organisatie. Volgend jaar is
het weer World Kidney Day - de tweede
donderdag in maart!
Bijgaand een foto-impressie van deze dag.
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In memoriam Willem Pilanen
Geboren op 19 november 1959, overleden op 4 februari 2021
Vanaf dat moment werden de gesprekjes
steeds meer gericht op Willems wederwaardigheden rond zijn ziekte en de behandeling daarvan. Hij ging dialyseren
in het Maasstad Ziekenhuis, en van onze
kant konden mijn vrouw en ik Willem en
zijn vrouw Wilma af en toe wat tips geven
over allerlei dingen die met het ‘nierpatiënt zijn‘ te maken hadden.

Willem Pilanen was één van onze vrijwilligers, die namens onze vereniging zitting
had in de patiëntenraad van het Maasstad
Ziekenhuis. Daarnaast bezocht hij vrijwel
wekelijks de patiënten op de dialyseafdeling van dat ziekenhuis.
Mijn eerste contacten met Willem gaan jaren terug. We woonden in hetzelfde dorp
en we zagen elkaar weleens als we allebei onze hond uitlieten. Ik weet nog dat
onze honden een keer een aanvaring hadden, waarbij Willems hond, een Mechelse
herder, mijn hond een knauw in haar zij
gaf. Er was gelukkig helemaal geen verwonding te zien, en dat kwam, zei Willem,
omdat zijn hond al haar hele leven op tennisballen kauwde, waardoor haar tanden
zo bot waren geworden dat die nog geen
vlieg kwaad zouden kunnen doen.
Je kon Willem ook niet missen: met zijn
rode haar, in een staart achter zijn hoofd
bij elkaar gebonden, zag je hem van ver al
aankomen. En na verloop van tijd groeiden de uitgewisselde begroetingen uit tot
gesprekjes, en bij een van die gelegenheden vertelde Willem dat hij te horen had
gekregen dat hij cystenieren had.
“Nou, da’s ook toevallig”, zeg je dan, “mijn
vrouw is ook nierpatiënt en die dialyseert
al sinds 2000”.
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Zo werd Willem ook lid van onze vereniging, en op een gegeven moment vroeg
onze toenmalige voorzitter Joop den
Breems hem om namens de nierpatiënten van het Maasstad Ziekenhuis zitting
te nemen in de patiëntenraad. Dat deed
Willem, en daarnaast was hij ook al een
poosje vrijwilliger op de dialyseafdeling.
Hij zocht de patiënten op, maakte een
praatje en deelde veel humor met hen,
bemiddelde weleens tussen patiënt en
verpleging, kortom, hij vervulde daar een
sociale en samenbindende rol.
Ondertussen onderging Willem tweemaal
een transplantatie, eenmaal in 2011 van
een goede vriend, maar die mislukte en de
tweede was in 2013 van een onbekende
die een codicil bleek te hebben.
Met zijn tweede donornier heeft hij tot
aan zijn overlijden mogen doen.
Zo gingen er een aantal jaren voorbij, onze
honden waren allebei overleden, maar we
zagen elkaar met enige regelmaat in het
dorp of bij de supermarkt, dus de contacten bleven er.
Dan komt het moment waarop ik op een
dag, begin december 2020, in het Maasstad Ziekenhuis moet zijn.
Als ik de centrale hal binnenkom, zie ik
Willem en Wilma zitten, en ik vraag hoe
het is.
Nou, zegt Willem, het is niet goed... ik
heb uitgezaaide longkanker, stadium 4b,
en dat betekent dat mijn ziekte niet meer
behandeld kan worden, ik krijg alleen bestralingen om de pijn te bestrijden.
Daarmee breekt er een periode aan waarin
Willem inderdaad veel pijn heeft, heel
veel pijn, die nauwelijks te bestrijden
valt. Hij heeft een tweede tumor in zijn

bekkengebied, zodat er in bed nauwelijks
een houding te vinden is die voor hem nog
een beetje acceptabel is, qua pijn.
Af en toe is er zelfs even een korte ziekenhuisopname omdat pijn en bijkomende
complicaties daar toch wat beter te behandelen valt dan thuis door de huisarts,
maar de ziekte wint snel terrein.
Wilma en hun dochters Saskia en Ellen
doen er alles aan om het Willem nog zoveel mogelijk comfortabel te maken in de
laatste weken van zijn leven, maar het is
een hopeloos gevecht tegen een ziekte
die uiteindelijk niet te overwinnen valt.
Op 4 februari meldt Wilma aan de dialyseafdeling dat Willem overleden is.
Cees Vijfhuizen, het hoofd van de afdeling, stuurt daarop een mail naar alle
belanghebbenden en geeft daarin aan:
“Wij verliezen in Willem niet alleen een
ervaringsdeskundige, maar vooral een nononsense mens die patiënten wist op te
beuren en naar hen te luisteren”.
En zo is het: het is een beschrijving die
precies bij Willem past. Niet alleen ik heb
hem zo gekend, ‘zijn’ nierpatiënten in het
Maasstad Ziekenhuis zullen het hier ook
helemaal mee eens zijn.
Hoewel dit ‘in memoriam’ door omstandigheden wat later verschijnt dan wenselijk
zou zijn, wensen het bestuur van onze
vereniging en de redactie van ons blad
Wilma, Saskia en Ellen veel sterkte toe
bij het verwerken van het verlies van hun
man/maatje en vader!
Jan Zoutendijk
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In memoriam Peter Hamerslag
Geboren op 5 juni 1938, overleden op 21 april 2021
keer toen hij ’s avonds in het Maasstad
Ziekenhuis een nierdialoog bijgewoond
had. Hij moest toen terug lopen van het
ziekenhuis naar de parkeergarage, een
flinke afstand voor een dialysepatiënt.
De dag daarna al hadden we van hem een
vraag of het mogelijk was de betreffende
bijeenkomsten steeds in een ander ziekenhuis te laten plaatsvinden, zodat de
af te leggen afstanden van het ziekenhuis
naar de parkeerplaats niet altijd zo groot
waren...
Peter was ook een markant mens, die best
fel uit de hoek kon komen (zoals hij zelf
weleens zei), maar die ook de nuances
heel goed wist te vinden.
Hij had een groot gevoel voor humor, was
altijd attent en gaf vaak (oprecht en serieus gemeend) complimenten.

Een indrukwekkend mens heeft
ons verlaten...
Dit stond op de rouwkaart die wij eind
april ontvingen toen ons trouwe en betrokken lid Peter Hamerslag op 82-jarige
leeftijd was overleden.
Het indrukwekkende aan hem was, wat het
bestuur van onze vereniging betreft, dat
hij een groot hart had en dat hij een mens
was die zo nodig vocht voor zijn medenierpatiënten, zowel binnen als buiten
het ziekenhuis.
Hij deed dat o.m. door zitting te nemen
in de patiëntenraad van het ziekenhuis
waar hij dialyseerde. Toen het management eenzijdig het plan introduceerde om
de patiëntenraad samen te voegen met de
cliëntenraad van het ziekenhuis, sprong
Peter in de bres om de belangen van ‘zijn’
dialysepatiënten te behartigen.
Zijn tomeloze inzet en vasthoudendheid
resulteerde uiteindelijk in toezeggingen
om veranderingen in overleg plaats te laten vinden.
Door de huidige pandemie hebben verdere
gesprekken helaas (nog) niet plaats gevonden.
Zo was hij steeds bezig de belangen van
patiënten te dienen, zoals ook die ene

Hij reageerde vaak direct als hij dat nodig vond, en vaak waren dat dan positieve
opmerkingen of complimenten voor, bijvoorbeeld, een patiëntenuitje waar hij erg
tevreden over was (en gelukkig was hij dat
vrijwel altijd).
Zo was hij erg opgetogen over de Levenslijn-special, een soort papieren uitvoering van de Algemene Ledenvergadering.
Dit soort nieuwigheden omarmde hij van
harte.

heidssituatie, want zijn nierpoblematiek
was niet het enige pijnpunt in zijn bestaan. Daarnaast had hij ook een dochter
waar hij erg mee begaan was, omdat zij
kankerpatiënt was.
Ondanks dit alles was en bleef hij, naar
eigen zeggen, ‘een opgewekt en positief
wezen’, ook toen hij te horen kreeg dat
zijn rijbewijs niet meer verlengd werd.
Vanaf dat moment verplaatste hij zich met
behulp van een scootmobiel, of reed als
passagier mee in de auto van zijn vrouw
Ellen.
Later kreeg hij van de ziektekostenverzekeraar ook een loopfiets in bruikleen,
waarmee hij bijvoorbeeld een keer meedeed aan een bewegingsproject voor nierpatiënten in het Kralingse bos.
Met Peter is één van onze trouwste en
meest betrokken leden weggevallen, en
wij zullen hem zeker gaan missen. Zijn
achterblijvende familieleden wensen wij
de kracht toe om het verlies van Peter te
kunnen dragen.
Jan Zoutendijk

Daarnaast mochten we van hem vele bijdragen ontvangen die hij, in de vorm van
een column, instuurde voor ons blad Levenslijn. Zijn vaste opmerking naar de redactie was steeds: maak er maar wat van,
alles wat je erin verandert is goed, ik ben
het er altijd 100 % mee eens wat je doet.
Daaruit bleek ook zijn vertrouwen in redactie en bestuur, en hij heeft ook meermalen zijn waardering uitgesproken voor
de wijze waarop het bestuur van onze vereniging zich inzette voor de nierpatiënten
in ons werkgebied.
Zijn bijdragen waren vaak humoristisch,
en hij bediende zich daarin ook regelmatig van taalgrapjes, zoals het gebruik van
het woord ‘aaipet’, waarmee hij zijn iPad
ook wel aanduidde.
Hij was ook erg open over zijn gezond-
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Adverteerder Eurocept Homecare
Als oplettende lezer van ons blad ziet u ongetwijfeld in elke
Levenslijn, op de achterkant van de omslag, een advertentie
staan van Eurocept Homecare.
Als redactie van ons blad zijn wij altijd geïnteresseerd in de
producten of diensten die onze adverteerders te bieden hebben.
Het leek ons dan ook een goed idee om deze zorgorganisatie
eens te belichten.
Voor u, als lezer van ons nierpatiëntenblad, is het met name
interessant te weten dat Eurocept Homecare onder meer een specifieke dialysemachine aanbiedt. Kenmerken daarvan zijn in elk
geval flexibiliteit voor wat betreft tijdstippen en plaats van de
dialyse, meer (levens)vrijheid, geen reiskosten en geen huisaanpassingen.
Maar eerst een stukje geschiedenis.
Algemeen
Eurocept Homecare is één van de grootste aanbieders van medisch specialistische thuisbehandelingen in Nederland, waaronder thuishemodialyse.
Daarnaast kan Eurocept Homecare bij u thuis onder andere ge-

neesmiddelen, specialistische zorg thuis, medische technologie,
medische voeding en wondzorg leveren.
Daarmee wil Eurocept Homecare uw ziekenhuis thuis zijn. Het
doel van het bedrijf is het leven van patiënten te veraangenamen door een hoge kwaliteit van zorg te leveren in de thuissituatie. Eurocept Homecare streeft ernaar om het dagelijks leven zo
min mogelijk te verstoren. Je mag zijn wie je bent, ongeacht de
aandoening en of medische (hulp)middelen die je (nodig) hebt.
Voor u als patiënt is het van belang te weten dat de bevlogen
medewerkers geheel gericht zijn op het welzijn van de patiënt.
Kwaliteit en veiligheid hebben dan ook voor Eurocept Homecare
de hoogste prioriteit.
De werkwijze van Eurocept Homecare wordt dan ook regelmatig
getest door externe partijen, zoals brancheorganisaties, consumenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.
Kortom: u kunt u met een gerust hart aan de zorg van Eurocept
Homecare toevertrouwen.
Wat zijn de algemene voordelen van thuishemodialyse voor
de patiënt?
Misschien dialyseert u op dit moment in een ziekenhuis, en
denkt u er weleens aan om thuis te gaan dialyseren. En waarom
ook niet?
Als u medisch stabiele hemodialyses heeft, kunt u ook thuis dialyseren. Dat is net zo goed en net zo veilig als in het ziekenhuis,
maar dan fijn in uw eigen omgeving en wanneer het u uitkomt. U
heeft weer controle over uw leven.
Hemodialyse thuis levert u de volgende voordelen op:
- het geeft u vrijheid, u dialyseert op het
tijdstip dat u wilt;
- het geeft een hoop gemak, neem bijvoorbeeld een situatie waarin u een partner
heeft of kinderen die niet goed alleen kunnen zijn;
- het levert tijdwinst op, want u heeft geen
reistijd meer, hetgeen zeker van belang is
als u op een wat grotere afstand van het
ziekenhuis woont;
- u heeft een meer sociaal leven;
- u heeft de regie over uw eigen behandeling.
Natuurlijk is deze vorm niet voor iedereen
geschikt, maar als u belangstelling heeft om
thuis te gaan dialyseren, kunt u dit overleggen met uw eigen nefroloog. Er komen gelukkig steeds meer vormen van dialyse, zodat u
echt een oplossing kunt vinden die het best
bij u past.
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Wat kan Eurocept Homecare u, als thuishemodialysepatiënt,
bieden?
Eurocept Homecare is ruim drie jaar geleden in Nederland gestart
met de zorg en begeleiding voor patiënten die hemodialyse thuis
willen doen.
In Frankrijk, waar de machine ook gemaakt wordt, draait de machine al ruim acht jaar, met op het moment zo’n 300 patiënten
die de dialyse thuis zelfstandig uitvoeren. Ook in andere landen
wordt thuishemodialyse aangeboden, o.a. in Italië, Spanje en
België.

-

Voor de machine hoeft er geen verbouwing aan uw huis plaats te
vinden. Het apparaat is klein, compact en eenvoudig in gebruik,
het is dus geen standaard ziekenhuismachine. De Physidia S3
dialysemachine is 40 bij 40 cm en weegt slechts 24 kg.
Hij zou zelfs met enige organisatie mee kunnen op vakantie (in
Nederland of België).

-

De dialysemachine van Eurocept Homecare is ideaal:
- omdat deze machine gemaakt is voor korte, frequente
dialyse. Het advies is dan ook om vijf tot zes keer per week
gedurende twee uur te dialyseren. Daardoor hebben patiënten minder last van hemodynamische verschillen, waardoor ze zich minder vermoeid voelen. Misselijkheid of de
zogenaamde dialysekater is verleden tijd;
- voor mensen die op een wat grotere afstand van een ziekenhuis wonen;
- voor mensen die snel willen starten met thuishemodialyse,

-

-

-

-
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omdat er geen verbouwing nodig is om een waterbehandelingsapparaat (Mobile Reverse Osmosis [MRO]) te plaatsen;
als u op de wachtlijst staat voor transplantatie en liever
niet in het ziekenhuis wilt dialyseren;
omdat dit een prima oplossing is om voor kortere tijd thuis
te kunnen dialyseren;
als u bijvoorbeeld al thuis peritoneaaldialyse heeft gedaan.
U bent dan al gewend geweest om thuis te dialyseren, nu
kunt u na een training voor het gebruik van de machine en
het aanleggen van een vaattoegang, thuis blijven voor de
dialyse;
als het u veel moeite kost om naar het ziekenhuis te gaan,
bijvoorbeeld als u een beperkte mobiliteit heeft, of als u
een partner of kinderen thuis heeft die niet goed alleen
thuis kunnen zijn;
omdat u in principe uw werk behoudt en een meer sociaal
leven heeft, omdat u niet naar het ziekenhuis hoeft;
als u de vrijheid waardeert die u heeft door op elk gewenst
tijdstip te dialyseren thuis;
omdat u ermee op vakantie kunt;
vanwege de simpele ingebruikname: De machine is te
gebruiken als u een geaard stopcontact heeft en een afvoer
binnen zeven meter, waar het gebruikte dialysaat in kan
lopen;
omdat u steun heeft van het verpleegkundige team van
Eurocept Homecare dat 24/7 paraat is.

Eurocept Homecare geeft de trainingen voor de machine zoals
het ziekenhuis dit wenst,
bij voorkeur aan de dialyseverpleegkundige van het ziekenhuis.
Hij of zij traint u dan als patiënt die thuis zelfstandig of met een
partner/mantelzorger de dialyses gaat doen. U blijft patiënt van
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uw eigen ziekenhuis, uw eigen nefroloog,
uw eigen dialyseverpleegkundige, voor als
er vragen zijn, en voor de maandelijkse
controles.
Uiteraard biedt Eurocept Homecare zeven
dagen per week, 24 uur per dag, hulp waar
nodig en als er technische problemen zijn
aan de machine.
Als u de keus heeft gemaakt voor thuishemodialyse en uw nefroloog staat daar
ook achter, kan het hele proces in gang
worden gezet.
De levering van het apparaat en alle benodigdheden vindt bij u thuis plaats.
De dialyseverpleegkundige van Eurocept
Homecare traint u en/of uw dialysepartner
op het apparaat totdat u (en uw partner)
zich er veilig en vertrouwd mee voelt.
Na gemiddeld 10 tot 15 behandelingen
met opleiding en structurele begeleiding
door een dialyseverpleegkundige van Eurocept Homecare kunt u zonder verpleegkundige thuis dialyseren.
Als u eenmaal zelfstandig dialyseert,
neemt de verpleegkundige tijdens de dialyse regelmatig contact met u op om te
horen hoe het met u gaat.
De behandeling vindt plaats door middel
van de Physidia S3, een compact en mobiel apparaat, de afmetingen zijn 40 x 40
cm en het gewicht bedraagt slechts 24 kg!
Het grootste voordeel is dat het apparaat
te gebruiken is zonder gebruik te moeten
maken van een vaste water- en stroomtoevoer.
De bediening is eenvoudig en vindt plaats
door middel van een tablet, waarbij uw
nefroloog en verpleegkundigen via automatische behandelrapporten op de hoogte blijft van uw behandeling.
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Om u een indruk te geven van de dagelijkse praktijk van een nierpatiënt die
thuishemodialyse is gaan doen, laten we
hieronder het verhaal volgen van Jan, die
met behulp van de Physidia S3 en met ondersteuning van Eurocept Homecare thuis
dialyseert.

Ik dialyseer nu zesmaal in de week, gedurende twee uur, hemodialyse. Ik heb een
halskatheter, en dit wil ik zo houden. Ik
hoef geen shunt, dan moet ik mezelf leren
aanprikken en dat zie ik niet zitten. De verzorging van de katheter doe ik samen met
mijn vrouw. Dit gaat hartstikke goed.

Ik zal mijzelf eerst even voorstellen, ik ben
Jan en ben 58 jaar oud. In 1995 werd ontdekt dat ik een erfelijke nierziekte heb, alleen was niemand er mee bekend bij ons
in de familie. Op dat moment deden mijn
nieren het nog voor 30%.
In 2018 werd ik ernstig ziek door een alvleesklierontsteking, dat werden zeven
maanden ziekenhuis waarvan viereneenhalve maand op de intensive care.
Dit was ook de periode dat ik voor het eerst
een paar dagen dialyse kreeg.

Ik voelde me na een paar weken al veel beter dan in het ziekenhuis. Met de driemaal
per week vier uur dialyse was ik altijd erg
moe na de dialyse, ik kon niks meer. Nu
houd ik meer tijd en energie over om dingen te doen buiten de dialyse om. Ik deed
altijd een middagdutje, hier heb ik nu geen
behoefte meer aan.
Op mijn vrije dag, vaak zondag, vind ik het
gewoon vreemd dat ik geen dialyse hoef te
doen, het past zo in mijn dagelijkse ritme.

In januari 2019 kon ik er niet meer onderuit
en werd het driemaal in de week dialyse.
Met de taxi een half uur heen en een half
uur terug, en ‘s avonds pas om half negen
thuis. Dat was vervelend om drie avonden
niet thuis te zijn.
Dit heb ik toen laten veranderen in ochtenddialyse. ‘s Morgens om zes uur eruit, want
de taxi kwam de ene keer om zeven uur en
de andere keer om half zeven. Dan moesten
we eerst nog twee andere mensen ophalen
en dan was ik ‘s middags pas om twee uur
thuis.
Ik was dus blij om te horen dat ik thuis met
de Physidia S3 kon gaan dialyseren. Eerst
nog wel twee weken cursus, maar nu heb ik
daar veel meer vrijheid door gekregen. Mijn
favoriete dialysetijd is rond het avondeten,
dan kan ik lekker bij de tv zitten, krijg mijn
eten voorgeschoteld en hoef niet te helpen
met de afwas.

Mijn vrouw en ik doen alles samen. We
bouwen samen op, verzorgen de katheter,
sluiten samen de bloedlijnen aan op de katheter, heel prettig zo.
Pas moest ik weer even terug voor een dialyse in het ziekenhuis, en nu merk ik pas,
hoe vervelend ik dit eigenlijk vond. Dus ik
ben heel blij, hoe het nu gaat. Uiteindelijk
hoop ik getransplanteerd te worden, we zijn
met de voorbereidingen bezig hiervoor.
Ik gun deze vorm van dialyse veel meer
medepatiënten. Het lijkt in het begin een
beetje eng om het alleen thuis te gaan
doen, maar het gaat prima zo. Ik kan na
de dialyse een rapport versturen, dit gaat
automatisch, naar het ziekenhuis, zodat ze
kunnen nalezen wat ik precies gedaan heb
tijdens de dialyse.
Groetjes, Jan
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Uw advertentie in ons blad?
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.
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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.

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

klinieken voor
nierzorg

Persoonlijke aandacht
Thuisgevoel
Dichtbij
Alle behandelvormen
Vakantiedialyse

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

Volg ons ook via

a B. Braun company

Onze locaties: Amstelveen, Emmeloord,
Gorinchem, Kerkrade en Woerden
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Bel of bezoek de website voor ons vaarprogramma
met Moonlight Cruises, Brunch- en speciale rondvaarten.
Ook voor afhuren van de schepen voor
receptie, bruiloft of personeelsfeest!

Hoofdgerecht:
Varkenshaas met
champignonroomsaus
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RESERVEREN?
BEL: 0181-626 126 • PARTYSCHEPEN.ORG
VEERWEG, 3201 LL SPIJKERNISSE

Recept

Nagerecht:
Bladerdeeg met
appel en ijs

Ingrediënten:
• 100 gram varkenshaas
• peper
• 1 eetlepel boter
• 1 kleine ui
• 50 gram champignons
• 50 ml slagroom

Ingrediënten:
• 1 plakje diepvries bladerdeeg
• ½ appel
• 1 eetlepel suiker
• kaneel
• poedersuiker
• bolletje roomijs.

Bestrooi het vlees met peper en bak
het ca. 10 minuten in de hete boter.
Neem het vlees uit de pan en houd
het warm. Bak de fijngesneden ui en
de in plakjes gesneden champignons
in de overgebleven boter. Voeg al
roerende de slagroom toe. Snijd het
vlees in schuine plakken en leg die op
het bord. Giet de saus eroverheen.

Knip als versiering de randjes van het
ontdooide bladerdeeg in. Leg het bladerdeeg op een ingevet bakblik. Leg
de geschilde en in schijfjes gesneden
appel erop en bestrooi die met suiker
en kaneel. Bak het plakje goudbruin
in ca. 10 minuten in het midden van
een voorverwarmde oven van 220
graden Celsius. Serveer het plakje
warm, bestrooid met poedersuiker en
een bolletje roomijs erbij.
Als variatie: Vervang de appel door
peer, perzik of mango.

Voedingswaarden:
23 gram eiwit, 100 mg natrium, 700
mg kalium.

Als variatie: Laat de champignons weg
en voeg een eetlepel cognac toe aan de
saus.
De voedingswaarden worden dan:
21 gram eiwit, 100 mg natrium, 500 mg
kalium.
Tip: Lekker met tagliatelle en doperwten.
De champignonroomsaus is ook lekker bij
kipfilet of kalkoenfilet.
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Voedingswaarden: 4 gram eiwit, 200
mg natrium, 150 mg kalium.
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Wist u dat..?
• dit nummer van Levenslijn later is dan gewoonlijk…
• dit met het jubileum van onze vereniging te maken heeft…
• het goed is om af en toe terug te kijken…
• we er met veel plezier aan gewerkt hebben om dit jubileumnummer vorm te
geven…
• we met goede moed en enthousiasme verder gaan…
• we hopen dat iedereen de pandemie goed doorstaat…
• vrijwel iedereen van u nu gevaccineerd kan zijn…
• we hopen dat we langzamerhand weer eens bij elkaar kunnen komen…
• we duimen dat de boottocht dit jaar door kan gaan…
• de zomer er echt aan komt, al leek het in mei nog van niet…
• we nu uit het raam naar de vliegende storm kijken…
• we nu vol goede moed doorgaan naar de volgende twintig jaar…
• we hopen dat u nog lang meedoet met ons, als deelnemer en/of vrijwilliger…
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ZORGELOOS OP VAKANTIE EN DIALYSEREN
Een telefoontje en uw vakantie en dialyse zijn geregeld!

+34 965 862 208
www.zorghotelspanje.nl
BENIDORM - SPANJE

atenzeldam@clinicabenidorm.com
Astrid ten Zeldam
tel. 0034 639 312 615
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Wachten op transplantatie
in coronatijd - het vervolg
In Levenslijn van september 2020 heb
ik een interview gehouden met Nees en
Wim.
In augustus 2019 zijn de gesprekken
over een mogelijke transplantatie gestart en Nees zou haar partner Wim een
nier geven.
Vlak voor Levenslijn verscheen kreeg ik
het bericht dat Wim en Nees helemaal
goedgekeurd waren, en het wachten was
nog op een datum van transplantatie.

plaatsvinden. Dat is nu dus niet nodig.
Fijn!
Het blijkt dat er drie stellen betrokken
zijn bij de ‘ruil’, en dus zes mensen op drie
verschillende plaatsen in Nederland. Dit
heeft weer als gevolg dat Nees in een heel
ander ziekenhuis geholpen zal worden dan
ik, ik ga ‘gewoon’ naar het Erasmus MC in
Rotterdam.
Dat is dus wel een nadeel, dat Nees aan de
andere kant van Nederland zal zijn tijdens
het hele operatieproces. Het zij zo.

Tot zover bent u op de hoogte, de verwachting was dat in de herfst een transplantatie zou plaatsvinden, maar de nefroloog vond het bij nader inzien beter als
zij mee zouden doen met een cross-over
niertransplantatie programma. Oké, dachten ze, als dat beter en veiliger is gaan we
voor cross-over, best wel spannend.
Regelmatig had ik met Nees en Wim contact via de app, telefoon of een bezoekje.
Het was wachten op een match …….
Ik heb Wim en Nees gevraagd om hun verhaal zelf te schrijven, daar gingen ze over
nadenken en plotseling kreeg ik onderstaand verhaal in mijn mailbox.
Half oktober 2020
Telefoon!
En wij zijn niet thuis!
We zijn op bezoek bij een vriend en horen
dus later pas de ingesproken voicemail.
Er blijkt, tegen alle verwachting in, een
match te zijn gevonden in het cross-overprogramma.
Blijdschap en ontroering strijden om voorrang, dit hadden we totaal niet verwacht.
De deskundigen hadden voorspeld dat de
kans op een match minimaal zou zijn vanwege de zeldzaam voorkomende bloedgroep van Nees, maar dat ze het toch wilden proberen.
Dit omdat de match tussen Nees en mij
toch ingewikkeld zou zijn doordat we een
verschillende bloedgroep hebben. Dit zou
een belastende medicijnkuur voor Wim
betekenen voordat de transplantatie kan

Half februari 2021
Maandag 15 februari is het zover. We melden ons allebei in een verschillend ziekenhuis als voorbereiding op de transplantatie.
Na een emotioneel afscheid word ik door
mijn zus naar Rotterdam gebracht en Nees
gaat heel dapper alleen met de trein naar
‘haar’ ziekenhuis, het Radboudziekenhuis
in Nijmegen.
Allerlei laatste voorbereidingen vinden
plaats, en dan is dinsdag 16 februari de
grote dag.
’s Ochtends nog even snel contact via de
telefoon, want Nees wordt als eerste die
dag geopereerd. Dit nadat gecheckt is of
alle betrokkenen ook echt aanwezig zijn
en klaar zijn voor de operatie. Dat zijn dus
zes betrokkenen.
Stel je voor dat er ’s nachts iemand toch

41

20 jaar

42

Levenslijn

· 21e jaargang · juli 2021

20 jaar

vertrokken is uit het ziekenhuis! Of ziek
is, corona heeft, dat kan ook. Dan gaat
het hele verhaal niet door.
Dit blijkt niet het geval, iedereen is er
klaar voor.
De dag van transplantatie
Een minuut nadat ik onder narcose ben
gebracht word ik weer wakker op de speciale ‘uitslaapafdeling’ (PACU) waar ik aan
allerlei apparatuur lig, en ik ben behoorlijk duf.
Die minuut was natuurlijk in mijn beleving, want de operatie heeft bijna twee
uur geduurd.
Ik dommel maar een beetje door de dag
heen, en later in de middag bel ik nog met
Nees.
Zij heeft veel pijn en is erg misselijk, terwijl ik eigenlijk amper pijn heb en alleen
nog erg slaperig ben. Het is niet eerlijk
verdeeld!
Wel is bij ons allebei de operatie volgens
plan en voorspoedig verlopen.
Bij het eerste bezoek van de artsen klinkt
een enthousiaste kreet van een dokter:
“Zo! De nierfunctie is 48%!”
Nou, ik ben allang blij als ik dat hoor.
Naar huis
Nees vertrekt de vierde dag al uit het ziekenhuis. Ze heeft nog pijn en is soms nog
misselijk. Ze heeft drie nachten amper geslapen en besluit, na overleg met de arts,
thuis verder te gaan revalideren. Zonder
slaap knap je ook niet op.
Dit blijkt een wijs besluit. Ondanks dat
ze nog een tijdje klachten blijft houden
komt ze thuis veel beter tot rust en knapt
ze langzaam maar zeker op.
Ze vertelt wel dat ze de operatie heeft
onderschat, het blijkt toch een heftige
ingreep te zijn!
Het is een emotionele en bijzondere gebeurtenis als we elkaar zondag na de operatie voor het eerst weer zien. Nees komt
bij mij op bezoek in Rotterdam. Wat zijn
we blij!
Wim blijft nog tot eind februari in het
ziekenhuis en knapt per dag op. Bij hem
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verloopt alles volgens plan en de nierfunctie wisselt per dag, die gaat omhoog
en omlaag van een record van 73% tot een
laagste score van 51%.
Als donderdag 25 februari het laatste
slangetje (de zogenaamde ‘splint’, een directe verbinding tussen mijn nieuwe nier
en de katheterzak) wordt verwijderd, mag
ik de volgende dag ook naar huis. Heerlijk!
Wat een feest om na 12 dagen ziekenhuisopname weer naar je eigen vertrouwde,
veilige plek te gaan. En weer bij Nees te
zijn!
Dit ondanks het feit dat ik totaal niets
ten nadele van de zorg in het ziekenhuis
kan opnoemen. De zorg was uitstekend en
deskundig. En ik heb me heel erg op mijn
gemak gevoeld door de aandacht van de
verpleegkundigen en andere hulpverleners.
Maar toch ben ik liever thuis.
Eind april 2021
Zo, we zijn alweer een stuk verder in het
revalidatieproces. Dat is trouwens nog
volop aan de gang.
Hoewel we in het begin door het huis
strompelden en soms voorzichtig een
klein blokje om liepen in de buurt, maken
we nu dagelijks een redelijke wandeling
en kunnen we eigenlijk zo’n beetje alles
weer zelf. Toch zijn we nog niet de oude.
Nees is het snelst hersteld, zij is dan ook
van het sterke geslacht. Ze heeft nog niet
de energie van voor de operatie en dat is
natuurlijk wel jammer. Ook haar herstel
kan nog best een tijd duren.
Wim is ondertussen goed gewend aan het
innemen van een behoorlijke hoeveelheid
pillen en aan het belang van het op vaste
tijden innemen daarvan.
Hij is vaak nog erg moe, en dat valt best
een beetje tegen. Volgens de dokter hoort
dit bij het revalideren en moet er geduld
worden betracht.
Wel voelt hij zich beter en is er geen sprake meer van algehele malaise die er voor
de operatie dagelijks wel was. Toen was
mijn nierfunctie trouwens nog maar 12%
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tegen 58% bij mijn laatste controle.
Revalidatie is een kwestie van blijven
bewegen, een beetje gezond leven en de
moed erin houden. Het lidmaatschap van
een sportschool (met medische begeleiding) is inmiddels een feit. Dat sporten
gaat echter pas van start als corona dit
toelaat, sporten binnen mag momenteel
nog niet.
De toekomst zien we positief tegemoet
ondanks dat we er nog lang niet zijn.
Nees gaat begin mei nog eenmaal voor
controle (gelukkig in Rotterdam!) en daarna eenmaal per jaar. Wim moet momenteel
elke drie weken voor controle en dit wordt
langzaam maar zeker afgebouwd, totdat ik
na een jaar word terugverwezen naar mijn
eigen nefroloog in Dordrecht.
We zijn blij en zeker ook dankbaar dat dit
allemaal mogelijk is in de medische wereld.
Nees en Wim
Wim en Nees, bedankt voor dit fantastisch mooi geschreven verhaal, ik hoop
dat jullie nog lang van elkaar kunnen
genieten in goede gezondheid. Ik blijf
jullie volgen.
Marcel Melkert
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Albert Schweitzer ziekenhuis
Postbus 444, 3300 AK Dordrecht, www.asz.nl

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

• Bezoekadres
Albert Schweitzerplaats 25,
3318 AT Dordrecht
Dialyseafdeling
Afdelingssecretaresse

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

• Bezoekadres
Ruwaard van Puttenweg 500, 3201 GZ Spijkenisse, Telefoon 0181-65 88 88.
Contactpersoon is de heer C. Vijfhuizen, op woensdag bereikbaar op genoemd telefoonnummer, via de receptie.
Zijn telefoonnummer op de overige weekdagen is 010-291 23 97.

Medisch Maatschappelijk Werk
Anja van Giels
Sonja Faber

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

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

Diëtetiek
Astrid Wils (DW)
Ageeth Bos (DW)

tel.: 078-6523171, a.wils@asz.nl
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
Polikliniek nefrologie
Dialyseafdeling
Gebouw Nd, locatie Ns-404

Altruïstische nierdonatie en
landelijke cross-over coördinator
		
Medisch Maatschappelijk Werk
Henrike Vente
Loes Lachminarainsingh
Dhr. A. da Silva
		
		
Diëtetiek (centrumlocatie)
Gerdien van Doorn
Isabel van Ruijven
Lucie Venrooij
Wesley Visser

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

tel.: 010-7035468 of 010-7032198

tel.: 010-7033451 en 06-51762755
Mw. M. de Klerk, marry.deklerk@erasmusmc.nl
op maandag afwezig
op vrijdag afwezig
(dialyse en nefrologie) tel: 010-7034441
a.dasilva@erasmusmc.nl
op woensdag afwezig
tel.: 010-7033055, dietetiek@erasmusmc.nl
tel.: 010-7033055, dietetiek@erasmusmc.nl
tel.: 010-7033055, dietetiek@erasmusmc.nl
tel.: 010-7033055, dietetiek@erasmusmc.nl

Geestelijke Verzorging		tel.: 010-7034616
Maasstad Ziekenhuis
Postbus 9100, 3007 AC Rotterdam, www.maasstadziekenhuis.nl

tel.: 010-2911911
tel.: 010-2913000
tel.: 010-2913060, secdia@maasstadziekenhuis.nl
tel.: 010-2913920
tel.: 010-2911292
tel.: 010-2913044

Medisch Maatschappelijk Werk
Ton van Kooy
Tahnee van der Marel
Renske Schelfhout
		
Antoinette van Krieken
		

tel.: 010-2911209, kooyt@maasstadziekenhuis.nl
tel.: 010-2913418, marelt@maasstadziekenhuis.nl
tel.: 010-2913036, schelfhoutr@maasstadziekenhuis.nl
(di, wo, do, vr)
tel.: 010- 2913271, kriekena2@maasstadziekenhuis.nl
(ma, wo, do)

Coördinator Voorbereiding Niertransplantatie
Daènne Scheuter
tel.: 010-2913150, scheuterd@maasstadziekenhuis.nl
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Jefta Lange
		
Diëtetiek
Mw. B. van der Craats
Mw. J. Meel
Mw. M. Renzen

tel.: 010-4616457 of 06-30145143,
n.vanduinen@franciscus.nl
(ma, di, vrij)
tel.: 06-82329289, j.lange@franciscus.nl
(ma (even weken), di, wo, do, vr)
tel.: 010-4616547, b.vandercraats@franciscus.nl
tel:. 010-4616547, j.meel@franciscus.nl
tel.: 010-4616547, m.renzen@franciscus.nl

Franciscus Vlietland
Vlietlandplein 2, Postbus 215, 3100 AE Schiedam, www.franciscus.nl
• Bezoekadres
Vlietlandplein 2,
3118 JH Schiedam
Dialyseafdeling

tel.: 010-8939393
tel.: 010-8939393

Medisch Maatschappelijk Werk
Lynda de Groot
		
Romee Simmelink
		

tel.: 06-30643121, l.degroot@francisus.nl
(ma, di, wo, do, vr (in oneven weken))
tel. 06-30657624, r.simmelink@franciscus.nl
(ma, wo, do, vr)

Diëtetiek
Marlot Huizer
		
Inge van Drongelen
		

tel.: 010-8935190, m.huizer@franciscus.nl
(ma, wo, do)
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

• Bezoekadres
Maasstadweg 21,
3079 DZ Rotterdam
Dialyseafdeling
Secretariaat dialyse
Poli Nefrologie:
PD verpleegkundige
Dialysezaal of ’s avonds

Geestelijke Verzorging
		
		

Medisch Maatschappelijk Werk
Nathalie van Duinen

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

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

Diëtetiek
Wilma Nugteren
Agnes Quak
Mariëlle v.d Velde
Jolein den Boer

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

• Bezoekadres Erasmus MC - Sophia
Dr. Molewaterplein 60,
3015 GJ Rotterdam
tel.: 010-7040704
Transplantatiecoördinatoren
Mw. W. van der Bent
Mw. C. van der Linden
Mw. S. Middel - de Sterke
Mw. L. Wiekamp - Thomassen

• 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.

tel.: 010-2912401, nugterenw@maasstadziekenhuis.nl
tel.: 010-2911519, quaka@maasstadziekenhuis.nl
tel.: 010-2913032, veldem@maasstadziekenhuis.nl
tel.: 010-2913274, boera2@maasstadziekenhuis.nl
tel.: 010-2913366, tel.: 010-2913034,
tel.: 010-2913166, tel.: 010-2911225,
tel.: 010-2911223

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 vakantiemogelijkheden
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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VOOR OPMERKINGEN OF VRAGEN: INFO@NPVR.NL

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

Gezinslidmaatschap H 45,00

Hemodialyse (HD)
Transplantatie

Donateur (voor minimaal H 10,00)

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

Algemeen

Centrum/ziekenhuis waar u behandeld wordt |
Naam |												

Dhr / Mevr / Fam

Straat |
Postcode |
Woonplaats |
Telefoon |
Geboortedatum |					

Geboortedatum partner bij gezinslidmaatschap |

E-mailadres |
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
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