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Colofon

ADVERTEREN IN LEVENSLIJN
Voor het adverteren in het informatiebulletin van Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond” kunt u contact opnemen met de heer Jan Zoutendijk.

U kunt hem bereiken via e-mail: redactie@npvr.nl, of telefonisch via 0186-692204. Formaten tot A4 behoren tot de mogelijkheden, van zwart/wit tot full colour.

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 wijzi-
gen, in te korten of niet te plaatsen. Het onge-
acht de vorm waarin dit gebeurt, overnemen van 
welk deel ook van de inhoud van dit blad, is uit-
sluitend toegestaan na verkregen toestemming 
van de redactie. De redactie is niet verantwoor-
delijk of aansprakelijk voor producten, diensten 
e.d. die door middel van advertenties worden 
aangeboden. Hetzelfde geldt voor de inhoud van 
de artikelen die in dit blad zijn opgenomen, en 
die de mening en/of het inzicht van de auteur 
weergeven. Opname van een artikel waaraan u 
heeft meegewerkt impliceert dat u toestemming 
heeft gegeven voor publicatie.

Bestuur
Marcel Melkert,  waarnemend voorzitter / 
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
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wat geduld van u, het zal er in 2022 toch 

wel eens van komen? We houden u op de 

hoogte.

Hopelijk weten we ten tijde van het ver-

schijnen van de nieuwe Levenslijn ook wat 

meer over de werkzaamheid van de vac-

cinaties bij getransplanteerde mensen en 

is er meer duidelijk over coronavaccina-

tie voor nierpatiënten in het algemeen. 

Mocht u niet hebben kunnen deelnemen 

aan de webinar op 24 augustus jl., dan 

kunt u deze terugkijken op www.nvn.nl en 

www.nieren.nl

Ook al zijn we niet zichtbaar voor u, we 

zijn druk bezig met het bedenken van ac-

tiviteiten die we wél kunnen organiseren. 

Daarbij moeten we nogal flexibel zijn in 

denken en continu rekening houden met 

de dan geldende maatregelen. Dus steeds 

meerdere scenario’s voor een activiteit en 

vaak weten we pas kort van tevoren of iets 

wel of niet mogelijk is. 

We zijn maar met weinig bestuursleden, 

en iedereen heeft naast zijn vrijwilligers-

werk voor de NPVR ook nog een privéle-

ven, werk of mantelzorg. Als u ons dus 

eens niet gelijk te spreken krijgt, probeer 

het dan later nog eens of laat een bericht 

achter op de voicemail, dan wordt u zo 

snel mogelijk teruggebeld.

De overige leden hebben via een mail of 

brief een verzoek gekregen om binnen 14 

dagen de contributie zelf over te maken. 

Op het moment dat ik dit schrijf hebben er 

van de 110 verzoeken tot betaling 61 ge-

reageerd. Hopelijk hebben de overige 49 

leden op de datum van verschijning van 

deze Levenslijn hun contributie overge-

maakt, of in ieder geval een reactie ge-

geven. 

Het is alweer september als u dit num-
mer van Levenslijn ontvangt. Ons twin-
tigjarig bestaan hebben we door de ex-
tra dikke Levenslijn en de legpuzzel die 
we als attentie naar de leden hebben 
verstuurd, onder de aandacht gebracht. 
We hopen dat u van beiden heeft ge-
noten.

In de tussentijd zijn wij druk aan het 

overleggen geweest wat er nu mogelijk is 

qua activiteiten, zoals de Algemene Le-

denvergadering (zie verderop in het blad) 

en de bootreis.

Om met dat laatste te beginnen:

Helaas kan de bootreis na overleg met 
de rederij dit jaar niet doorgaan.
Het is niet mogelijk om uw en onze veilig-

heid te garanderen met de huidige maat-

regelen. Ook al lijkt alles weer te mogen 

en te kunnen, er zijn maatregelen waar we 

ons aan dienen te houden. 

Denk hierbij aan het feit dat de groep te 

groot is, dat er geen anderhalve meter af-

stand gehouden kan worden op de boot, 

dat mensen die getransplanteerd zijn nog 

niet weten in hoeverre de vaccinaties 

werkzaam zijn….. We zijn en blijven een 

vereniging met voornamelijk mensen die 

tot de risicogroep behoren.

Wel blijven we in overleg wanneer de 

bootreis wel mag en kan. We vragen nog 

In de maand augustus hebben wij via au-

tomatische incasso bij 99% van de leden, 

die daarvoor een machtiging hebben af-

gegeven, de contributie over 2021 kunnen 

innen. Dit ging niet helemaal zonder slag 

of stoot, met name de ING-bank stelde an-

dere eisen aan de gegevens dan de andere 

banken en het kostte mij een zaterdag-

middag om alles aan te passen en opnieuw 

de incasso’s aan te bieden via onze bank.  

Van de bestuurstafel

Berichten van de penningmeester

Mocht u ideeën hebben voor een uitje of 

een themamiddag, uw verhaal kwijt willen 

of vragen hebben, laat het ons dan alstu-

blieft weten.

We hopen van harte dat we binnenkort ie-

dereen weer gewoon kunnen ontmoeten. 

Niet alleen jullie hebben weer behoefte 

aan gezellige dingen maar ook wij. Het is 

frustrerend dat activiteiten steeds niet 

kunnen plaatsvinden. Dus laten we met 

zijn allen duimen dat we in elk geval een 

al dan niet aangepaste Algemene Leden-

vergadering mogen houden. 

We houden u op de hoogte.

Namens het dagelijks bestuur, 

Yvonne Kant, secretaris

Tot slot: Geef bij wijzigingen in uw per-

soonlijke gegevens dit op tijd door aan de 

ledenadministratie (ledenadministratie@

npvr.nl), het kan ons heel veel (vrijwilli-

gers)werk en tijd besparen. 

Marcel Melkert

Waarnemend penningmeester
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tendekken zullen kunnen verspreiden om 

ruimte te creëren.

Opnieuw kregen bestuur en redactie een 

bericht van overlijden. Het betrof hier 

geen nierpatiënt, maar een aspirant-re-

dacteur, die net voor de coronacrisis bij 

de redactie aangeschoven was. 

Door de maatregelen tegen corona heeft 

zij slechts aan één interview voor ons 

blad mee kunnen werken, waarbij juist 

interviews houden haar erg leuk leek om 

te gaan doen. Enkele maanden geleden 

besloot ze, wegens omstandigheden, zich 

terug te trekken uit de redactie. Het be-

richt van haar overlijden op 24 juli, op 

28-jarige leeftijd, bracht grote verslagen-

heid onder de bestuurs- en redactieleden.

Wij wensen haar nabestaanden de moed 

en de kracht om verder te gaan! 

In de eerste editie van Levenslijn van 

dit jaar plaatsten we een artikel over het 

Duitse bedrijf Diazipp. 

Dit bedrijf is opgericht door een dialy-

severpleegkundige, Anja Brendel, die er 

tegenaan liep dat dialysepatiënten vaak 

geen geschikte kleding hadden om aan te 

trekken naar de dialyse. Zij heeft toen een 

kledinglijn opgezet met o.m. slimme rits-

Redactiepraat
We hadden allemaal gehoopt dat met de 
zomer in het vooruitzicht en met (in-
middels) miljoenen mensen die tegen 
corona gevaccineerd zijn, het dagelijk-
se leven er weer wat gemakkelijker en 
prettiger op zou worden. 

Heel erg veel is daar niet van terechtgeko-

men… We dragen geen mondkapjes meer, 

houden wel afstand, we horen verhalen 

over een geringe bescherming tegen coro-

na ondanks een volledige vaccinatie daar-

tegen, en er is sprake van een mogelijke 

derde vaccinatie om nog beter beschermd 

te zijn, kortom: we zijn er nog (steeds) 

niet.

Ik kan slechts de hoop uitspreken dat u, 

als lezer, nog niet te maken heeft gekre-

gen met het coronavirus, en als dat wel zo 

zou zijn, dat u dan herstellende bent of al 

helemaal hersteld bent.

En blijf toch vooral voorzichtig! Er zijn 

nu ook (echte!) situaties bekend waarin 

gevaccineerden toch corona krijgen, maar 

ook over (al dan niet getransplanteerde) 

nierpatiënten die slechts in geringe mate 

beschermd zijn. Ik hoorde zelfs van een 

recent getransplanteerde nierpatiënt die 

slechts voor 10% beschermd bleek te 

zijn.... 

Ook dit jaar zal, helaas, de boottocht in 

september geen doorgang kunnen vin-

den, onze secretaris meldde het u ook al 

in haar stukje ‘Van de bestuurstafel’. Het 

risico is echt te groot, zowel de rederij als 

het bestuur durven het echt niet aan.  

We zijn daarin niet eigenwijs of te bang 

uitgevallen, maar op het moment dat ik 

dit schrijf worden de regels voor evene-

menten ook weer aangepast c.q. worden 

de touwtjes daar ook weer strakker aange-

trokken als het over de toegang e.d. gaat. 

Voor ons als vereniging is dat niet anders, 

als we een gezelschap van ca. 200 man in 

een beperkte ruimte gaan onderbrengen. 

We weten immers niet of het op die dag 

mooi weer is, zodat we ons ook op de bui-

sluitingen erin, en waarbij het ook moge-

lijk is de kledingstukken op maat te laten 

(ver)maken. In dit blad treft u wederom 

een stukje aan over het bedrijf, niet om 

hun verkoop te bevorderen, maar om u te 

wijzen op de mogelijkheden die er voor 

u, als dialysepatiënt, zijn om geschikte 

kleding te kopen. En ook al koopt u geen 

kleding van Diazipp, misschien brengen 

de kledingstukken u zelf op ideeën die u 

bij uw eigen kleding kunt toepassen. Het 

bedrijf geeft u een korting van 15 % op 

de eerste bestelling die u doet, en aanvul-

lend daarop een korting op de verzend-

kosten, maar daarover zijn we nog in on-

derhandeling. Heeft u bestellingen, laat 

die dan even lopen via redactie@npvr.nl

Verder treft u in dit nummer een bijdrage 

van onze redacteuren Thea en Els, die met 

dokter Hesselink in het Erasmus MC ge-

sproken hebben over de juiste dosering 

voor tacrolimus, een afweeronderdrukker 

na niertransplantaties. 

In een artikel over de juiste keuze van een 

vaattoegang voor oudere nierpatiënten 

worden we bijgepraat door dokter Snoeijs 

van het Maastricht Universitair Medisch 

Centrum. 

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

kom je niet te boven

zonder te geloven

in het wonder

om je heen

Hoop gaat

ten onder

als je leeft zonder

het wonder

om je heen

Liefde

valt in duigen

als je niet kunt getuigen

van het wonder

om je heen

Verwonder je

het wonder kan niet

zonder je

geloof, hoop en liefde

om je heen

Cobie Verheij –  www.gedachten-gedichten.nl

Dan heb ik nog een onderwerp wat inmid-

dels tot de vaste onderdelen van een re-

dactiepraatje hoort: Wanneer mogen wij u 

begroeten als redacteur? Iedereen die wel 

zou willen schrijven, maar dat om welke 

reden toch niet aandurft, zal door de re-

dacteuren geholpen en begeleid worden. 

En met een dergelijke stevige steun in de 

rug durft u het toch wel aan? Ik hoop dat 

mijn mailbox, die u kunt benaderen via 

redactie@npvr.nl, verstopt raakt van alle 

aanmeldingen! 

Wat ook een idee is: moet u niet eens de 

knoop doorhakken om als vrijwilliger het 

bestuur met uw inbreng te komen verster-

ken? Aan dergelijke mensen hebben we 

nooit genoeg, dus als u een zinvolle tijds-

besteding zoekt, meld u zich dan vooral 

aan als vrijwilliger! U weet: hoe meer 

handen, hoe kleiner het aandeel werk-

zaamheden per bestuurslid! 

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

maal aan het werk bent voor de vereni-

ging, onvermoede talenten en mogelijk-

heden aan....

Denk niet: alle bestuursfuncties zijn in-

middels (weer) vervuld, mij hebben ze 

niet nodig, want als nierpatiënten zijn 

we een kwetsbare groep mensen. Het is 

steeds ons streven geweest om voor elk 

bestuurslid een vervanger te hebben, 

maar door de helaas geringe belangstel-

ling daarvoor is dit nog niet gelukt. 

Tenslotte wens ik u allen sterkte toe in 

deze nare tijd, waarin allerlei ongemak 

(neem alleen al de varianten op het Covid 

19-virus) ons leven lijkt te bepalen. 

Daarbij kan onze gezondheid zo gemak-

kelijk plotseling achteruit gaan door bij-

voorbeeld het coronavirus. 

Hopelijk blijven we er allen voor gespaard!

En heeft u een opmerking, tip, klacht of 

wat dan ook met betrekking tot ons blad: 

geef het door aan een van de redacteuren 

of aan mij, en u krijgt een serieuze reac-

tie van ons. 

Jan Zoutendijk 

Gedicht
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Tacrolimus is een afweeronderdrukker 
(immuno-suppressivum). Het remt ont-
stekingen en afweerreacties.
Artsen schrijven het voor na een or-
gaantransplantatie om afweerreacties 
te onderdrukken.
Het doel van dit onderzoek is om te kij-
ken of de hoeveelheid tacrolimus die 
nodig is na een transplantatie, beter 
ingeschat kan worden.

Iedereen die een niertransplantatie heeft 

ondergaan zal in dit artikel iets herken-

nen; het vaststellen van de juiste tacroli-

musspiegel in het bloed is niet zo eenvou-

dig. Er moet vaak bloed worden geprikt 

en daarvoor moet de patiënt dikwijls naar 

de poli. Het medicijn is overigens bij de 

patiënten beter bekend onder de naam 

Prograft.

Nefroloog dr. Dennis Hesselink heeft ons 

benaderd omdat hij erg graag de resulta-

ten van het onderzoek naar een betere 

afstemming van de dosering tacrolimus 

na transplantatie, bij een breder publiek 

bekend wil maken, dus ook bij de lezers 

van Levenslijn.

Wij willen daar natuurlijk graag een ar-

tikel aan wijden en we maakten een af-

spraak met hem en met zijn onderzoeker 

in opleiding, Marith Francke. 

Marith heeft de bachelor van de genees-

kundestudie klaar maar de masterfase 

nog niet. Ze volgt twee jaar de opleiding 

‘klinisch onderzoek’ onder begeleiding van 

dr. Hesselink. Binnen een jaar hoopt ze te 

promoveren op dit onderzoek en daarna wil 

ze in februari verder gaan met de master-

opleiding geneeskunde. Dr. Hesselink vindt 

dat ze veel talent heeft en hoopt dat ze ne-

froloog wordt!

De juiste dosering
Marith vertelt over dit onderzoek: “Vaak 

zien we dat bij mensen die na de trans-

plantatie tacrolimus krijgen, de medica-

tiespiegel in het bloed te hoog of te laag 

Onderzoek naar een betere afstemming van de dosering hiervan na 
transplantatie

is. Als dit zo is moet de dosering  worden 

bijgesteld.” 

Op dit moment wordt de hoeveelheid me-

dicatie gegeven op basis van lichaamsge-

wicht. 

Dus hoe zwaarder een patiënt, hoe meer 

tacrolimus hij krijgt. Dit blijkt niet altijd 

een goede voorspeller te zijn. Te veel of 

juist te weinig tacrolimus kan bijwerkin-

gen geven. Zo kun je van teveel medicatie 

bijvoorbeeld een hoge bloeddruk of dia-

betes krijgen, maar krijg je te weinig dan 

kunnen er juist afstotingsverschijnselen 

optreden. Het is dus belangrijk dat de 

hoeveelheid tacrolimus van het begin af 

aan zo goed mogelijk wordt afgestemd op 

de individuele patiënt. 

In de studie is gezocht naar andere facto-

ren die invloed hebben op de hoeveelheid 

medicatie die een patiënt nodig heeft. 

Daaruit is gebleken dat het meewegen van 

de leeftijd, het lichaamsoppervlak (een 

samengestelde maat voor lengte en ge-

wicht) en genetische factoren (die leiden 

tot een langzamere of snellere afbraak 

van tacrolimus door bepaalde enzymen in 

de lever en darm) belangrijk zijn. 

Bij zestig patiënten is de dosering direct 

na transplantatie vastgesteld op basis 

van leeftijd, lichaamsoppervlakte en ge-

netische informatie. Op de derde dag na 

de transplantatie is de concentratie in 

het bloed gemeten en is de dosering zo 

nodig nog aangepast. Het bleek dat bij 

58% van de patiënten dit meteen al goed 

was, terwijl bij de dosering op basis van 

lichaamsgewicht alleen dit 37% was, dus 

een duidelijke verbetering. Dit betekent 

een betere voorspelling van de benodigde 

hoeveelheid, minder gevaar voor afsto-

ting en minder risico op bijwerkingen. 

Studie naar de vervolgdosering
Een nieuwe studie is gericht op het laten 

berekenen van zowel de startdosering als 

de vervolgdosering door de computer, en 

er is goede hoop dat dit gaat lukken.

Dr. Hesselink vertelt dat het streven is 

dat mensen in de toekomst zelf thuis met 

een vingerprik wat bloed op een kaartje 

kunnen laten vallen. Dit kaartje kan op 

de post gedaan worden en dan kunnen na 

onderzoek de uitslagen en de benodigde 

hoeveelheid tacrolimus doorgegeven wor-

den aan de patiënt, net zoals nu al bij di-

abetes gebeurt. 

Dit is nog toekomstmuziek, en spannend 

voor arts en patiënt. De patiënt hoeft dan 

veel minder vaak naar de poli te komen en 

maar af en toe naar de nefroloog voor een 

check van het bloed. Nu moet de patiënt 

in het eerste jaar nog elke twee weken te-

rugkomen voor het bepalen van de tacro-

limus spiegel.

Marith heeft in haar onderzoek heel veel 

gegevens verzameld en geanalyseerd. 

Hiermee kunnen computermodellen wor-

den samengesteld uit de gegevens van 

honderden patiënten. 

In de vergelijking naar de beoordeling 

door de arts en de computer kan dit mo-

gelijk veel efficiënter gaan werken. 

Nu wordt de dalspiegel van de tacrolimus 

soms al na 10 of pas na 14 uur bepaald 

terwijl deze in het ideale geval precies 

12 uur na inname van de avonddosis ta-

crolimus (en dus net voor de inname van 

de ochtenddosis) wordt gemeten. Door 

wachtrijen bij de prikkamer of uitloop van 

een spreekuur is het echter niet altijd mo-

gelijk om dit precies op tijd te doen. Het 

verzamelen van wat bloed door de patiënt 

zelf thuis  kan wel precies op tijd gebeu-

ren. Het voordeel van doseren door het 

computerprogramma is dat zo beter kan 

worden bepaald hoeveel medicatie een 

patiënt nodig heeft. Verder hoeft hier-

door misschien minder vaak gemeten te 

worden, of kunnen patiënten in de verre 

toekomst zelf hun medicatie aanpassen.  

Bij het gebruik van een vingerprik heb-

ben de patiënten een goede instructie 

nodig. Het is vervelend om jezelf te prik-

ken en daarom gaan ze bij polibezoek ook 

bij Marith langs om zichzelf te prikken. 

Meer of minder tacrolimus
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Zij vertelt dat er vaak van alles fout gaat 

en daarom is er goede instructie nodig. 

Ook tijdens de opname na transplantatie 

komt Marith bij de patiënt om dit in goede 

banen te leiden.

Vervolg
Dit blijkt een goede ontwikkeling. Met 

de ‘dried blood spot’ methode (druppel 

bloed op een kaartje d.m.v. een vingerprik 

thuis) kan mogelijk het creatininegehalte 

bepaald worden en de spiegel van de me-

dicijnen in het bloed.

Dr. Hesselink hoopt dat er een apparaat 

ontwikkeld kan worden waarbij meteen 

de bloeduitslagen zichtbaar worden en 

de benodigde dosering van de tacrolimus. 

Sommige patiënten kunnen op die manier 

meer zelf. Hiervoor is vooral tijd en geld 

nodig. 

Tijd:

1. Vergelijken van mens tegen de compu-

ter kost nog twee á drie jaar;

2. Ontwikkelen van de dried blood spot 

methode;

3. Het ontwikkelen van het apparaat.

Geld:

Hier is veel geld voor nodig. De Nierstich-

ting en de farmaceutische industrie dra-

gen bij.

Via het EMC fonds niertransplantatie kan 

aan het onderzoek zelf gedoneerd wor-

den. Er wordt crowd funding opgezet en 

mogelijk kan er overheidssubsidie komen. 

Kortom: nieuwe geldstromen moeten wor-

den aangeboord.

Voor meer informatie over het fonds en 

deze studie, zie https://erasmusmcfoun-

dation.nl/projecten/tacrolimus-studie/

We wensen Dennis en Marith veel succes 

met dit belangrijke onderzoek. We maken 

nog een foto voor Levenslijn en danken 

hen hartelijk voor de medewerking aan dit 

artikel. 

Thea Meijer en Els van Dijk
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De kleding is eigentijds en is in vrolijke, 

maar ook wat terughoudender kleuren ver-

krijgbaar, geheel conform de wens van de 

patiënten. Het mooie aan de kleding is 

dat op het eerste gezicht niet zichtbaar is 

welke doelgerichte bijzonderheden in de 

producten verborgen zijn. 

De voordelen van de door haar ontworpen 

kleding zijn:

•	 Verborgen aangebrachte ritssluitingen;

•	 Bescherming van shunts;

•	 Kwaliteit;

•	 Het lastige aan- en uittrekken blijft 

patiënten bespaard.

Wie zichzelf of zijn/haar verpleegkundigen 

het leven wil vergemakkelijken op de dia-

lyseafdeling, kan daarvoor bij Diazipp te-

recht. Of het nu gaat om een onderhemd, 

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

gemakkelijke en doelmatige kleding van 

Diazipp voorkomt lastige handelingen bij 

de dialyse of bij het toedienen van een 

infuus bij bijvoorbeeld chemotherapie. 

U kunt de kleding bestellen via de web-

site www.diazipp.de. Op de startpagina 

kunt u kiezen voor dames, heren- en kin-

derkleding. Helemaal bovenaan deze pa-

gina treft u ook een blokje ‘Diazipp-shop’ 

In het eerste nummer van Levenslijn 
van dit jaar berichtten wij u over het 
Duitse bedrijf Diazipp, www.diazipp.de

Dit jonge Duitse bedrijf biedt met prakti-

sche, passende en individuele kleding een 

oplossing voor met name dialysepatiën-

ten, omdat zij tijdens de dialyse deels met 

een half ontbloot bovenlichaam zitten.

Patiënten generen zich daarvoor, maar 

hebben het ook vaak koud, omdat de tem-

peratuur van de dialysevloeistof waarmee 

hun bloed gespoeld wordt, wat lager is 

dan de eigen lichaamstemperatuur. 

De oprichtster van het bedrijf, Anja Bren-

del, verkoopt kleding die ontworpen is om 

het verblijf van patiënten op de dialyseaf-

deling wat te vergemakkelijken.

aan, en als u daarop klikt komt er weer 

een aantal blokjes tevoorschijn, met in 

het rood een blokje ‘Last chance’. Op die 

plaats kunt u aanbiedingen vinden.

Voor onze leden heeft Diazipp een wel-
komstaanbieding in de vorm van een 
korting van 15% als u voor de eerste 
keer kleding bestelt. 
Om voor die korting in aanmerking te ko-

men moet de site nog aangepast worden, 

dus als u iets wilt bestellen moet u dat 

even via de redactie van ons blad laten 

lopen, redactie@npvr.nl

Op kleding uit de afdeling ‘Last chance’ 

(uitverkoopartikelen) is de korting niet 

van toepassing. 

Op dit moment zijn we in onderhandeling 

met Diazipp om voor onze leden ook een 

korting te krijgen op de verzendkosten, 

maar ook daar voorziet de site nog niet in.

Als u iets wilt bestellen, laat dat dan even 

lopen via redactie@npvr.nl

Bron: Der Nierenpatient 6-2020, 

Redaktionsbüro Kluge, www.diazipp.de

Jan Zoutendijk

Diazipp, gemakkelijke kleding 
voor dialysepatiënten
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De koekjes waren voor het armste deel van 

de bevolking veelal te duur, toch deden 

zij ook alle moeite om de plaatjes te be-

machtigen. In totaal zijn er tussen 1903 

en 1940 dertig albums verschenen. In 

1904 werd de beroemde dr. Jac. P. Thijsse 

gevraagd om, uiteraard tegen betaling, 

teksten te schrijven. Een familielid van 

zijn vrouw’s kant, Jan Voerman junior

(16 jaar jong), maakte de illustraties. 

In 1906 verscheen het eerste album Lente, 

de jaren daarop Zomer, Herfst en Winter.

De albums, verzorgd door Jac. P. Thijsse, 

zijn wereldberoemd in Nederland en er 

is nog steeds een grote handel in eerste 

drukken. Zelf heb ik een aantal originele 

uitgaven in mijn boekenkast staan, uit de 

erfenis van mijn vader. Van de seizoenen-

serie heb ik alleen Herfst, verder Texel, 

Kamerplanten, De bloemen in onzen tuin, 

(let op de spelling), Onze groote rivieren 

en Paddenstoelen. Vele delen zijn later 

herdrukt met gedrukte illustraties, de 

uitgever zag de losse plaatjes niet meer 

zitten. 

Vermeldenswaardig is nog dat, op initia-

tief van Jac. P. Thijsse, in 1905 de Vereni-

ging tot Behoud van Natuurmonumenten 

is opgericht. In een van de boeken vond 

ik een foldertje, dat je lid kon worden, 

je moest tenminste zeven gulden vijftig 

overmaken op postgiro 32391, een heel 

bedrag in die tijd. 

De mens verzamelt zijn hele leven het 
nodige bij elkaar, onbewust en bewust.
Onbewust, omdat men het nog even 
niet weg wil doen of wellicht kunnen de 
kinderen het later nog gebruiken etc., 
dus gaat het naar de zolder, kelder of 
wordt het in een kast gestopt.

Bewust omdat de keuze is een verzame-

ling op te bouwen met van alles en nog 

wat, denk maar aan suikerzakjes, eierdop-

jes, klassieke auto’s, vulpennen, boeken, 

je kan het zo gek niet bedenken. Zo’n ver-

zameling krijg je nooit compleet, je blijft 

zoeken en je hebt er nooit genoeg van. Dit 

kan ook op termijn een hobby worden en, 

nog erger, als het een uit de hand gelopen 

hobby wordt, met alle gevolgen van dien. 

In de komende Levenslijnen zal ik over dit 

onderwerp nieuwe columns schrijven. 

Sparen kan ook verzamelen zijn, met 
een einddoel iets af te ronden
De meeste ouderen onder ons kennen nog 

wel de Verkadealbums, waar in genum-

merde kaders plaatjes moesten worden 

geplakt. Bij de koekjes van Verkade wer-

den plaatjes toegevoegd.

De albums waren een groot succes en er 

ontstond een grote ruilhandel om de boe-

ken compleet te krijgen. Er waren opla-

ges van meer dan 100.000 exemplaren per 

deel. 

Zo zijn er in de loop van de tijd vele verza-

melalbums verschenen, waarvoor je plaat-

jes kon kopen (b.v. Panini voetbalplaatjes) 

of krijgen bij aankoop van boodschappen. 

Dordrecht 800 jaar 1220-2020
Men zal zich afvragen: wat heeft dit 

800-jarig bestaan vorig jaar met verzame-

len te maken.

Verschillende supermarktondernemers heb-

ben de koppen bij elkaar gestoken om een 

commercieel jubileumboek uit te geven, 

in samenwerking met onder andere de ge-

meente Dordrecht.

Vanwege corona is dit boek pas in 2021 

uitgegeven onder de naam Dordrecht 800 

jaar - verzamelalbum 1220 - 2020. Aan de 

bewoners die in de buurt van de betref-

fende supermarkten woonden, is dit boek-

werk huis aan huis gratis verspreid. Tot 

zolang de voorraad strekte, konden ande-

re mensen uit Dordrecht bij de aangeslo-

ten deelnemers een gratis boek afhalen. 

Bij aankoop van F 10,- aan boodschap-

pen kreeg men een set van vier plaatjes 

in een bepaalde periode. U begrijpt dat 

er de nodige reacties op kwamen. Oudere 

mensen waren bang dat ze het boek nooit 

vol zouden krijgen, omdat ze geen grote 

bedragen uitgeven aan boodschappen, de 

mensen waren verplicht bij aangesloten 

deelnemers hun boodschappen te doen, 

waarom geeft de gemeente zoveel geld uit 

voor zo’n commercieel project etc. 

Verzamelen
Column
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Een paar weken nadat de actie gestart 

was, stonden er buurkinderen aan de deur 

om te vragen of ik ook meedeed met het 

sparen van de plaatjes.

De kinderen gingen bij de mensen in de 

wijk dubbele plaatjes ophalen en daarna 

weer bij de mensen langs om ontbrekende 

plaatjes te leveren en hielpen zelfs met 

inplakken. Bijna wekelijks kwamen ze ook 

bij mij langs. Het heeft weken geduurd 

voordat ik mijn laatste plaatje te pakken 

had. Een leuk initiatief van die kinderen 

en ze kwamen zo vaak, omdat ze altijd wel 

wat lekkers kregen. 

De supermarkten ondernamen ook actie - 

mensen die geen plaatjes wilden of dub-

bele plaatjes hadden, konden deze in een 

aparte box stoppen. Er werden ruildagen 

georganiseerd en vanwege corona konden 

Maak de keuze die bij je past
De Nierstichting en de Nierpatiëntenver-

eniging Nederland hebben zich jarenlang 

hardgemaakt voor een betere donorwet-

geving. Het is voor ons onacceptabel dat 

jaarlijks een kleine 200 nierpatiënten 

overlijden omdat een donornier voor hen 

te laat komt. We willen dan ook iedereen 

Een jaar geleden werd de Donorwet (ac-
tieve donorregistratie) ingevoerd. Eind 
deze maand staan alle Nederlanders 
ouder dan 18 jaar geregistreerd in het 
Donorregister. Dan is de Donorwet vol-
ledig ingevoerd. 

Voor alle patiënten die op de wachtlijst 

staan voor een levensreddend orgaan is 

dit een mijlpaal. Volgens het ministerie 

van VWS heeft, een jaar na de invoering 

van de wet, 76 procent van de volwassen 

Nederlanders een bewuste keuze gemaakt 

en dat is veel meer dan verwacht.

Voorafgaand aan de invoering van de wet 

werd namelijk rekening gehouden met een 

percentage van 60 procent. Ook blijkt dat 

er meer ja-registraties zijn bijgekomen. 

Ruim drie miljoen mensen hebben niets 

hebben ingevuld. Daardoor staan ze als 

'geen bezwaar' in het register, en dat is 

volgens de nieuwe donorwet hetzelfde 

als toestemming geven. Samen leveren de 

geen bezwaar- en de ja-registraties ruim 

4,6 miljoen meer mogelijke donoren op 

dan voor de wet werd ingevoerd.

Donorwet - een jaar later

mensen dubbele plaatjes inleveren met 

een lijstje welke nummers zij nog nodig 

hadden.

Het sparen van plaatjes om deze verzame-

ling compleet te maken heeft veel mensen 

maanden op de been gebracht - voorin het 

boek staat: Wij wensen iedereen veel ver-

zamelplezier toe. 

Ik hoop dat velen er ook plezier in hebben 

gehad, in enkele ingezonden stukken in de 

krant liet men wel een ander geluid horen. 

Een ding is zeker, ik ben weer heel wat 

wijzer geworden van de geschiedenis van 

Dordrecht en heb ook wat buurtjes beter 

leren kennen. 

Marcel 

bedanken die een eigen bewuste keuze 

heeft gemaakt over wat er na zijn dood 

met zijn organen mag gebeuren.

Marcel 
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U vindt hier het laatste nieuws over de draagbare kunstnier. 
Het gaat hier om zeven nieuwsfeiten die in willekeurige volg-
orde vermeld staan. De informatie is afkomstig van de site van 
de Nierstichting over het betreffende onderwerp.

1.) NextKidney finaliseert prototype 
van de draagbare kunstnier

NextKidney B.V. is de in 2020 opgerichte onderneming waarin 

de verdere ontwikkeling van de draagbare kunstnier is onderge-

bracht door de Nierstichting en samenwerkingspartner Debiotech. 

Het doel: de draagbare kunstnier zo snel mogelijk op de markt te 

krijgen. NextKidney ontwikkelt de technologie van de draagbare 

kunstnier door om deze over een aantal jaar geïntegreerd over te 

dragen aan een marktpartij.

NextKidney kondigde onlangs aan het eerste werkende prototype 

van de draagbare kunstnier - de NeoKidney PAK - gereed te heb-

ben. De ontwikkeling, die begon in 2014, kende verschillende 

technische uitdagingen die te maken hebben met de technologie 

voor het recyclen van het dialysaat, de verkleining van de bloed- 

en dialysaatpompen en de beveiliging van het elektrische circuit.

Verbeteringen
Eind 2018 presenteerde de Nierstichting, namens het internatio-

nale ontwikkelteam, het 3D-ontwerp van de draagbare kunstnier. 

Naar aanleiding van nieuwe gebruikersevaluaties in Zwitserland 

is het ontwerp op enkele punten verbeterd. Zo is de tablet meer 

geïntegreerd in het systeem en is de deksel uitschuifbaar in plaats 

van afneembaar gemaakt. De komende maanden wordt het proto-

type getest in het lab en klaargemaakt voor de klinische testen die 

in 2022 zullen plaatsvinden.

Investeringen
NextKidney heeft onlangs de eerste financieringsronde van 6 mil-

joen euro met succes afgesloten. Bijna de helft van dit bedrag 

was afkomstig van een nieuwe investeerder, de andere helft is 

ingebracht door NeoKidney en Debiotech SA. De komende 2 jaar 

is nog ruim 13 miljoen euro nodig om te komen tot CE-markering, 

een verplichting om toegelaten te worden als medisch apparaat 

in Europese landen. De financiering hiervoor is nog niet rond, 

vandaar dat er de komende tijd gezocht zal blijven worden naar 

financiering bij nationale en internationale investeringsfondsen. 

Met het thans opgehaalde bedrag wordt de volgende stap gezet 

in de realisatie van de draagbare kunstnier; een kleinere, lichtere 

en gebruiksvriendelijke versie van het bestaande hemodialyse ap-

paraat dat makkelijk is mee te nemen in een koffer. Deze eerste 

financieringsronde stelt NextKidney B.V. in staat om het prototype 

gereed te maken voor klinische testen. Fondsen werden ingezameld 

door een Frans syndicaat - onder leiding van Jerome Augustin, CEO 

NextKidney B.V. - en oprichters Debiotech SA en de Nierstichting.

Prototype klaar voor klinische proeven
Deze financieringsronde stelt NextKidney B.V. in staat om het pro-

totype klaar te maken voor klinische testen. John Stooker, CFO bij 

NextKidney B.V.: "Momenteel spreken we ook met verschillende ge-

interesseerde andere partijen om NextKidney via klinische testen 

op weg naar marktintroductie te financieren. Essentiële stappen 

om de draagbare kunstnier bij patiënten te brengen."

2.) Doorbraak in thuishemodialyse

Patiënten moeten de vrijheid hebben om te kiezen voor een dialy-

sebehandeling die het beste in hun leven past. De huidige hemodi-

alyseapparatuur en inrichting van de dialysezorg werpen voor veel 

nierpatiënten drempels op om te kiezen voor thuishemodialyse. 

Een kamer in huis moet omgebouwd worden tot ‘ziekenhuis aan 

huis’, er moet ruimte zijn voor opslag van vloeistoffen en dis-

posables en de partner moet een opleiding volgen. De draagbare 

kunstnier kan dat veranderen. Door zijn compacte formaat past hij 

op het nachtkastje. En door de innovatieve sorbenttechnologie 

is er minder vloeistof nodig en zijn geen speciale krachtstroom- 

en wateraansluiting nodig. "Wij streven naar een behandeling die 

zich afstemt op het leven van patiënten, zodat zij meer vrijheid 

krijgen. Met de draagbare kunstnier werken we eraan deze stap te 

kunnen zetten,” aldus Tom Oostrom, directeur Nierstichting en lid 

van de Raad van Commissarissen van NextKidney BV.

Samen met partners
De Nierstichting is initiatiefnemer van het draagbare kunstnier 

project. Voor de realisatie van de draagbare kunstnier werkt zij 

samen met ontwikkelpartners Debiotech SA en Dialyss Pte Ltd en 

met ondersteuning van drie grote zorgverzekeraars: CZ, Zilveren 

Kruis en Menzis. Deze partijen betalen niet alleen mee, ze berei-

den ook het zorgconcept én vergoeding van behandelingen met de 

draagbare kunstnier aan patiënten voor.

Nieuws over de 
draagbare kunstnier

12
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3.) Doorbraak in de ontwikkeling van 
duurzame sorbentfilters

Door toevoeging van een goedkoop voedingssupplement is het 

mogelijk om het sorbentfilter bij kamertemperatuur veel langer te 

bewaren. Dat is de uitkomst van het onderzoek van dr. Sjaak Jong, 

dat hij namens NextKidney uitvoerde. De aanzienlijke verlenging 

van de houdbaarheid van de filters is niet alleen fijn voor de ge-

bruiker, die deze filters buiten de koelkast langer op voorraad kan 

hebben, maar voorkomt ook verspilling van materiaal. Inmiddels is 

patent op deze vinding aangevraagd!

Ouderwetse hightech
Het team van NextKidney was op een zaterdagochtend in april te 

gast bij Korenmolen ’t Roode Hert in Alkmaar voor een opmerkelijk 

experiment. Naast het malen van graan is de molen namelijk ook 

uitstekend geschikt voor het malen van zwaardbonen (of ‘jackbo-

nen’). Deze bonen zijn een natuurlijke bron van urease. Urease is 

het belangrijkste (en kostbaarste) bestanddeel van de sorbents 

die helpen om o.a. ureum uit het dialysaat te verwijderen.

In samenwerking met Royal Cosun (de voormalige Suiker Unie) in 

Dinteloord zoeken we naar een goedkope manier om urease te iso-

leren uit deze bonen. De eerste stap is het vermalen tot meel, 

waarbij het belangrijk is om warmteontwikkeling tijdens het maal-

proces te voorkomen zodat het enzym intact blijft. Voor kleinscha-

lige productie lijkt een ouderwetse molensteen daarvoor een zeer 

geschikte oplossing te zijn.

De oorspronkelijke korenmolen was gebouwd in 1807 en is na een 

brand in 1925 herbouwd, met gebruikmaking van onderdelen uit 

een andere 18e eeuwse molen. Elke zaterdag is de molen nog in ge-

bruik voor het malen van verschillende soorten graan. De molen is 

in beheer van Stichting Fermento en wordt door de week gebruikt 

als dagbestedingslocatie voor mensen met een verstandelijke be-

perking. In het weekend wordt er gemalen door twee vrijwilligers. 

Het experiment bleek een groot succes en na een half uurtje malen 

keerden we huiswaarts met 45 kg meel van zwaardbonen!

4.) Voor wie is de draagbare kunstnier geschikt?

Geregeld krijgen we de vraag voor wie de draagbare kunstnier 

straks geschikt is. Tom Oostrom (directeur Nierstichting) zegt 

daarover: “Ons uitgangspunt is altijd geweest dat de draagbare 

kunstnier door een zo groot mogelijke groep mensen gebruikt 

moet kunnen worden. Hoewel we in de ontwikkeling specifiek re-

kening houden met alle gebruikersscenario’s - van korte (dagelijk-

se) dialyse tot nachtdialyse - zullen we moeten kiezen voor welke 

toepassing we de kunstnier als eerste certificeren. NextKidney 

houdt daarom naast de wensen en mogelijkheden van patiënten in 

Nederland ook rekening met de ontwikkeling van dialyse in andere 

Europese landen.”

De machine zelf biedt een breed scala aan opties en kan geschikt 

gemaakt worden voor elk hemodialyseschema, bijvoorbeeld 3x4 

uur of 6x2 uur. De beperking zit in de capaciteit van het dialy-

saatrecyclingsysteem dat wordt bepaald door de grootte van het 

sorbentfilter en het volume van de vloeistofzakken. Uiteindelijk 

spelen ook economische afwegingen een rol. Welk behandelsche-

ma haalbaar is zal per land verschillen en afhankelijk zijn van 

afspraken met de zorgverzekeraars in dat betreffende land. 

5.) Nierstichting en Debiotech bundelen krachten 
in NextKidney

De Nierstichting en Debiotech werkten de afgelopen 5 jaar inten-

sief samen met het Singaporese bedrijf Dialyss aan de ontwik-

keling van de draagbare kunstnier; een kleinere, lichtere en ge-

bruiksvriendelijke versie van het bestaande hemodialyseapparaat, 

dat makkelijk is mee te nemen in een koffer. De Nierstichting en 

Debiotech hebben in de zomer van 2020 een volgende stap gezet 

met de oprichting van NextKidney. In deze nieuwe onderneming 

wordt de draagbare kunstnier zo snel mogelijk op de markt ge-

bracht. Onder leiding van de onlangs aangestelde CEO Jérôme Au-

gustin zal NextKidney de technologie van de draagbare kunstnier 

over een aantal jaar geïntegreerd overdragen aan een marktpartij.

“Met deze stap verstevigen Neokidney en Debiotech de samenwer-

king” licht John Stooker toe. Hij was directeur van Neokidney en is 

nu financieel directeur van NextKidney. “We hebben nu alle kennis 

en expertise ondergebracht in 1 nieuwe onderneming terwijl die 

eerst was verdeeld over drie partijen in drie verschillende landen. 

Eén entiteit is beter aan te sturen en dat maakt ons aantrekkelijk 

voor investeerders”, zegt hij. “Tot dusver hebben we veel tijd en 

energie gestoken in het demonstreren van een ‘proof-of-concept’: 

bewijs dat ons idee werkt. Nu zijn we aanbeland in een fase waarin 

we niet langer bouwen om de kunstnier te laten werken, maar 

bouwen om de kunstnier op een betaalbare wijze op grote schaal 

te kunnen laten produceren. Alles wat we nu gaan doen is duurder 

dan we eerst hebben gedaan. Het is daarom erg belangrijk dat we 

erin gaan slagen om investeerders te vinden.”

Verwachte markttoelating in 2023
De afgelopen jaren heeft Neokidney de focus gelegd op het ont-

wikkelen van één van de belangrijkste componenten van de kunst-

nier; het recyclingsysteem voor het dialysaat. De komende tijd 

worden deze onderdelen geïntegreerd in het complete systeem. 

“We denken de draagbare kunstnier binnen nu en 2,5 jaar klaar te 

kunnen hebben. Dat wil zeggen: dan moeten we toelating heb-

ben gekregen tot de Europese markt (het zogeheten CE-keurmerk, 

red.) met de Nederlandse markt als eerste markt”, zegt John. “Dit 

heeft nu onze hoogste prioriteit” voegt Jérôme Augustin toe. Jé-

rôme, cardioloog en ondernemer, is de directeur van de nieuwe on-

derneming. Hij stond aan de wieg van verschillende biomedische 

startups, waaronder het succesvolle bedrijf Physidia dat ook een 

compacte thuishemodialysemachine ontwikkelde.

Eindsprint
Voor markttoelating zijn nog wel klinische studies nodig. Aan-

vankelijk was het de bedoeling om de klinische studie te doen in 

twee stappen, één om de veiligheid van de componenten van het 

dialysaat-recyclingsysteem aan te tonen, gevolgd door een evalu-

atie van het hele systeem. Jérôme: “Nadat we de labresultaten 

hebben voorgelegd aan deskundigen, en vergeleken met wat we 

weten van soortgelijke dialysetechnologie uit het verleden, kwa-

men we tot de conclusie dat een enkele trial voldoende is om de 

veiligheid aan te tonen. Met deze stap besparen we tijd en kosten. 

Snelheid is alles.”

Financiering
Maar voor het zover is, moeten nieuwe financieringsbronnen wor-

den aangeboord. De eerste fase was alleen mogelijk dankzij de 
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financiële bijdrage van de Nierstichting, de zorgverzekeraars en 

andere samenwerkingspartners. Voor de volgende fase wordt fi-

nanciering gezocht bij investeringsfondsen.”

John: “De investeerders die we hebben gesproken zijn over het 

algemeen zeer positief over de innovatie. Men ziet zeker kansen 

voor de expansie van thuishemodialyse en snapt op welke manier 

de draagbare kunstnier barrières weg kan nemen voor thuishemo-

dialyse. Dit systeem is flexibeler dan wat er tot nu toe is. Helaas 

ervaren we ook nog terughoudendheid vanwege het feit dat er nog 

geen klinische resultaten zijn. We richten ons het komende kwar-

taal eerst op kleinere investeerders. Ons doel is medio volgend jaar 

het werkende prototype klaar te hebben. Hiervoor is ongeveer 5 

miljoen euro nodig”.

Zorgconcept
Technologie is niet alles; zorg kent een grote menselijke compo-

nent en die is maar tot op zekere hoogte vervangbaar. Onder-

steunde thuishemodialyse vergt veel inzet van specialistisch op-

geleid zorgpersoneel. De drie Nederlandse zorgverzekeraars die 

betrokken zijn bij Neokidney helpen om de knelpunten in kaart te 

brengen. Neokidney hoopt daarmee bij te dragen aan een nieuw 

zorgconcept in Nederland. De Nederlandse Federatie voor Nefrolo-

gie (NFN), de Nierpatiëntenvereniging en de Nierstichting hebben 

een werkgroep opgericht dat kansen en mogelijkheden in kaart 

brengt om thuisdialyse toegankelijker te maken. 

John: “We opereren onder een gunstig gesternte, en ik verwacht 

dat tegen de tijd dat de draagbare kunstnier beschikbaar is, ook 

de mensen en middelen er zijn om het gebruik van een draagbare 

kunstnier buiten het ziekenhuis te faciliteren.”

Wil je meer weten over de actuele ontwikkelingen rondom de 

draagbare kunstnier, kijk dan de webinar terug van de Weten-

schaps3daagse van oktober 2020.

6.) Europese samenwerking voor nierinnovatie

Naast de ontwikkeling van een draagbare kunstnier, vindt de Nier-

stichting het belangrijk dat er meer onderzoek en meer samen-

werking komt om het leven van nierpatiënten te verbeteren. De 

Nierstichting werkt daarom samen met de European Kidney Health 

Alliance (EKHA) zodat er in Europa meer aandacht en geld beschik-

baar komt voor innovaties voor nierpatiënten. Dat is hard nodig 

om in de nabije toekomst de toename van nierpatiënten en de 

vraag naar nierfunctievervangende behandelingen het hoofd te 

kunnen bieden. Daarnaast moet er meer ingezet worden op pre-

ventie en vroegtijdige behandeling om progressie van nierziekte 

een halt toe te roepen.

Europese samenwerking
Op 9 juni jl. organiseerden we samen met de EKHA en de Euro-

pese federatie van nefrologen (de ERA-EDTA) een webinar met in-

ternationale sprekers. Patiënten, nefrologen, ondernemers in de 

medische technologie, regelgevers en lobbyisten kwamen aan het 

woord en deden aanbevelingen om nierschade en nierziekten pro-

minenter op de politieke agenda te krijgen. De boodschap werd 

onderstreept door Hilde Vautmans, voorzitter van de MEP Group 

for Kidney Health, een groep van 20 EU-parlementsleden die zich 

inzet voor de belangen van nierpatiënten. De highlights van de 

webinar zijn terug te zien op onze website.

Draagbare kunstnier in Amerika
Het draagbare-kunstnier-project was ook één van de innovaties 

voor dialysepatiënten die werden gepresenteerd tijdens virtuele 

congres van de American Society of Artificial Internal Organs 

(ASAIO) op 12 juni jl. De presentatie van Neokidney en die van 

andere innovaties zoals de wearable kunstnier, de implanteerbare 

kunstnier en de gekweekte nier zijn terug te kijken op de website 

van het Interuniversitair Micro-elektronica Centrum (IMEC).

7.) COVID-19 en de draagbare kunstnier

Toen begin 2020 de coronapandemie uitbrak wist niemand nog wat 

ons te wachten stond. Nadat Wuhan en delen van Azië op slot gin-

gen, namen ook veel andere landen drastische maatregelen. Niet 

alleen gingen de grenzen op slot, maar ook de onderzoekslabs in 

Singapore en later ook in Zwitserland en Nederland werden geslo-

ten. Zo kwam medio maart al het uitvoerende werk stil te liggen. 

Vanzelfsprekend had dit grote consequenties voor de voortgang 

van het project. We vroegen enkele van de onderzoekers betrokken 

bij de draagbare kunstnier hoe ze hiermee zijn omgegaan.

Sjaak Jong, chemicus Universiteit Utrecht
“Eind 2019 ben ik gevraagd om onze partners in Singapore te hel-

pen met het verbeteren van de sorbentcartridge. Ik werkte een 

aantal maanden in Singapore toen daar in maart de coronacrisis 

uitbrak en het land op slot dreigde te gaan. Ik ben net op tijd 

teruggekeerd naar Nederland en heb hier gelukkig mijn labwerk-

zaamheden in een geïmproviseerd laboratorium in mijn eentje 

voort kunnen zetten. Gelukkig ligt mijn stukje van het project 

inmiddels weer op schema en ik hoop in januari weer in Singapore 

aan de slag te kunnen.”

Jasmin Wong, algemeen directeur Dialyss Pte Ltd, Singapore
“Ons lab was gevestigd in een gebouw van de technische hoge-

school in Singapore. In maart werd de lockdown van kracht en 

werd ook ons pand gesloten. Gelukkig kregen we toestemming om 

met een klein team door te werken. Verder hebben we ons hele 

team gevraagd om een deel onbetaald verlof op te nemen. Deze 

situatie heeft tot begin juni geduurd. Direct daarna verhuisden 

we naar een ander pand, waardoor we pas enkele weken later weer 

helemaal 100% konden draaien. We ondervinden nu nog wel pro-

blemen met onze toeleveranciers en onderaannemers, maar we 

merken een grote betrokkenheid en inzet om de verloren tijd zo 

goed mogelijk in te halen. Reizen is nauwelijks mogelijk want er 

geldt nog steeds een strenge quarantaineplicht, maar daardoor 

lijkt de situatie in Singapore zich gunstig te ontwikkelen. Ondanks 

de uitdagingen die corona met zich meebrengt, blijven we positief 

en gedreven. Deze tijd heeft ons doen realiseren hoe belangrijk dit 

project is: we geven dialysepatiënten de keuze om hun behande-

ling veilig thuis te doen in plaats van in het ziekenhuis.”

Christophe Conan, projectleider Debiotech, Lausanne
“In Zwitserland merken we een grote impact op het dagelijks 

leven, vergelijkbaar met Nederland. Ook hier werd het openbare 

leven in grote mate beperkt en mochten we niet meer op volle 

bezetting in onze kantoren en laboratoria werken. De mensen die 

thuis konden werken werden verzocht thuis te werken. Door crea-

tief om te gaan met de planning, en bepaalde taken naar voren te 

schuiven en andere taken wat meer uit te smeren, hebben we de 

vertraging tot enkele maanden weten te beperken.”
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Jérôme Augustin, CEO NextKidney, Lausanne, Zwitserland
“Uiteraard heeft COVID een grote impact gehad. Verschillende 

teamleden, waaronder ikzelf, reisden veel tussen Zwitserland, Sin-

gapore en Nederland. Door COVID werd het reizen vrijwel onmoge-

lijk, en bovendien niet wenselijk. Juist in tijd waarin we net aan 

bouwen waren aan een nieuwe onderneming was het lastig om 

niet met elkaar in één ruimte te kunnen vergaderen. Ik woon zelf 

in Parijs, een stad waarin een strenge lockdown van kracht was. 

Iedereen moest thuiswerken en zoveel mogelijk binnen blijven. 

Helaas ben ikzelf ook getroffen door COVID, maar ben er gelukkig 

snel weer bovenop gekomen. Ondertussen werden overal de labs 

gesloten en moest het grootste deel van ons team van twintig 

mensen vanuit huis werken. Dit heeft natuurlijk grote invloed ge-

had op de voortgang, maar ik denk dat we - mede door bijsturing 

in het ontwikkelpad naar CE-markering - de vertraging grotendeels 

weten op te lossen.”

Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”
uw actieve vereniging voor en door nierpatiënten

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

redactieleden

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

omdat we ‘handjes’ tekort komen.

Wie zoeken wij:

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

Vandaar dus onze dringende oproep aan u allen om u aan te melden als redacteur. Het is uiteraard niet om laatdunkend 

over die functie te doen, maar u hoeft het alleen maar leuk te vinden om af en toe iemand te interviewen of een stukje te 

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

Wat verwachten wij van u:

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

blad Levenslijn;

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

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

wereld. 

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

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

worden; 

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

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

Komt u onze redactie versterken?

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

redactie@npvr.nl

Dringende oproep!
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Ingrediënten:
• 100 gram tonijn uit blik

• 2 augurken

• 1 tomaat

• 4 el olijfolie

• 2 el wijnazijn

• 2 el sherry

• 2 tl fijngesneden basilicum

• peper

• 4 nestjes lintmacaroni 

Bereiding: 
•	Verdeel de uitgelekte tonijn in stukjes 

en vermeng deze met de fijngesne-

den augurk en de in blokjes gesneden 

tomaat. 

•	Roer de olie, azijn, sherry en basilicum 

door elkaar en breng de dressing op 

smaak met peper. 

•	Kook de lintmacaroni gaar in kokend 

water volgens de gebruiksaanwijzing 

op de verpakking. 

•	Verwarm intussen de dressing op een 

laag vuur. 

•	Roer het tonijnmengsel door de lintma-

caroni. Giet de warme dressing erover. 

Recept

Warme pastasalade met tonijn

Wist 
u dat..?
• we hopen dat u zo gezond mogelijk 

door de coronapandemie komt?

• we weer met veel plezier een Levens-

lijn voor u gemaakt hebben?

• we heel graag van u willen horen hoe 

u het jubileumnummer vond?

• wij benieuwd zijn of u de puzzel heeft 

kunnen maken?

• het nog steeds niet gemakkelijk is om 

elkaar te ontmoeten?

• we van harte hopen dat het ogen-

blik nadert dat we weer iets kunnen 

organiseren?

• de boottocht op 11 september helaas 

niet door kan gaan?

• wij hopen dat dit op een latere datum 

toch nog mogelijk is?

• we tot nu toe een nogal natte zomer 

beleven?

• wij hopen dat we elkaar over niet al te 

lange weer kunnen ontmoeten?

17

Voedingsswaarden:
17 g eiwit, 250 mg natrium, 350 mg 

kalium per persoon.

Tip: Lekker met stokbrood.

Bereidingstijd: ca. 30 minuten.

Bron: Eten met plezier, een uitgave 

van de Nierstichting.
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Er was ook een levendig ‘schnabbelcircuit’ 

waar door veel artiesten werd opgetre-

den in een soort revue of ook wel variété 

genoemd. De volgorde was een zanger of 

zangeres, dan een goochelaar, dan een 

conferencier en iemand die alles aan el-

kaar praatte de presentator van die avond.

Hallo allemaal!

De vorige keer heb ik het gehad over de 

muziek (kan nooit compleet zijn uiter-

aard) tot 1956. Een kalme en weinig ver-

heffende tijd in Nederland, wat de lichte 

muziek betrof, popmuziek kon je het niet 

noemen want erg braaf. De radioprogram-

ma’s ‘De bonte-dinsdagavondtrein’ en ‘Ne-

gen heit de klok’ waren veel beluisterd.

Sjaak's 
muziek 
hoek

Televisie was er feitelijk alleen in Amerika 

maar hier voor de gewone man nog onbe-

reikbaar, want veel te duur.

In Amerika was de ‘doo-wop’ populair 

(doowop is een vorm van rhythm-and-

blues die gekenmerkt wordt door a capella 

met een pakkende melodische lijn en een 

eenvoudige beat met weinig of geen in-

strumentatie).

De radio was een vriend in menig huishou-

den, en Snip & Snap hadden veel succes 

in die dagen. Langzaam kwam de welvaart 

weer. Men had iets meer te besteden. 

De film ‘American graffity’ uit 1973 geeft 

een prachtig tijdsbeeld. Waar een juxe-

box stond en waar de jeugd een hambur-

ger met coke, of een grote milkshake kon 

bestellen, daar waren ze. Overdag naar de 

‘highschool’ en aan het eind van het jaar 

‘the prom’ (eindejaarsbal). 

Radio luisteren

Snip en Snap met Jayne Mansfield

Variété

Televisie in Amerika, 1954

Frankie Lymon & teenagers

Jukebox

Diner 1955
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Maar net als in Nederland was het erg 

braaf qua muziek, met artiesten in de hit-

parade zoals: Pat Boone, Paul Anka, The 

Platters en Ritchie Valens, maar ook Frank 

Sinatra was erg populair. Frank had gil-

lende meisjes in het publiek (the bobby 

soxers geheten) en hij was dus eigenlijk 

het eerste tiener-idool.

In 1956 kwam er een omslag, want in de 

bioscoop draaide een film met als titel 

‘The girl can’t help it’, die bedoeld was 

om Jayne Mansfield te laten schitteren. 

Er zaten ook een paar muzieknummers in 

van artiesten die toen in opkomst waren 

of al erg populair waren, zoals Little Ri-

chard (Tutti frutti) en Fats Domino (Blue 

Monday). Ook in deze film Eddie Cochran 

met Twenty five rock en Julie London met 

Cry me a river….

In de hele wereld werd de film een succes 

omdat de optredens in de film sensatio-

neel waren met een nieuw geluid, ROCK & 

ROLL !!! Zoiets had de jeugd van toen nog 

niet eerder gezien, en toen ook de film 

‘Rock around the clock’ uitkwam was de 

gekte compleet.

Dat nummer van Bill Haley wordt wel ge-

zien als de eerste hit van de rock & roll 

die het genre voor het grote publiek ‘hap-

klaar’ maakte. Ook in Nederland braken 

de teenagers met vetkuiven en de meisjes 

met petticoats en korte kousjes in lak-

schoenen met veel haarlak de boel af in de 

bioscoop. Toen ook in 1957 de film ‘Jail-

house rock’ met een nieuw idool, namelijk 

Elvis Presley, uitkwam, was een nieuwe 

generatie geboren.

In 1959 was er een tragedie in de mu-

ziek, toen verongelukten namelijk een 

aantal groten in de muziek uit die dagen, 

namelijk Buddy Holly en The Big Bopper 

(Jiles Perry Richardson Jr., bekend van de 

hit ‘Chantilly Lace’). Men noemt dit te-

genwoordig: The day the music died (te 

vertalen als ‘de dag waarop de muziek 

stierf’…). 

Wie we ook niet mogen vergeten zijn de 

Everly Brothers, Don en Phil Everly, met 

veel hits zoals ‘Bye bye love’ (1957), ‘Wake 

up little Suzie (1958), ‘All I have to do is 

dream (1958)’, ‘Bird dog (1958)’ en ‘Till I 

kissed you (1959)’.

De eerste rock & roll in Nederland kwam 

van muzikanten afkomstig uit voormalig 

Nederlands Indië, voornamelijk instru-

mentaal en geïnspireerd door The Sha-

dows en The Ventures. Deze muziek werd 

Indorock genoemd. Afkomstig uit een 

totaal andere muziekcultuur waren deze 

artiesten qua podiumpresentatie, maar 

vooral door hun technische begaafdheid, 

uitstekend in staat om met hart en ziel 

de rock & roll aan het Nederlandse (en 

Duitse!) publiek te laten horen. Bekende 

namen waren The Hotjumpers, The Black 

Dynamites, The Rockin’ Diamonds en The 

Hapcats.

Maar de bekendste Indogroep was na-

tuurlijk The Tielman Brothers, met Andy 

Tielman als blikvanger, die soms gitaar 

speelde met zijn tanden! Een nummer wat 

je nog wel eens hoort op de radio is een 

rustig nummer, getiteld ‘Little Bird’.  

Een ander swingend Nederlandstalig rock 

& roll nummer is ‘Kom van dat dak af’, een 

nummer dat we tegenwoordig ook nog 

regelmatig op de radio horen. Peter Koe-

lewijn (29 december 1940) zou zich later 

met veel Nederlandse producties laten 

gelden en veel hits maken.

Een andere Nederlandse groep was René & 

his Alligators uit Den Haag met ‘The gui-

tar boogie’, en ‘In the mood’ (ja, die van 

Glenn Miller!), allebei uit 1962.

Volgende keer verder met de jaren zestig, 

met tienersterren als Willeke Alberti, The 

Blue Diamonds, Rob de Nijs en Anneke 

Grönloh, en de opkomst van een groep uit 

Liverpool….

Sjaak

Bobby soxers The girl can’t help it

Eddie Cochran Little Richard

Bill Haley

Dansen tot je er bij 

neerviel was het 

credo !!

The Tielman 

Brothers

Peter Koelewijn 

en zijn Rockets

Buddy Holly
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Tijdens de wetenschaps3daagse afge-

lopen oktober werd er een presentatie 

gegeven over een onderzoek naar de 

beste vaattoegang voor oudere dialy-

sepatiënten (70+). Thans is de huidige 

richtlijn dat mensen eerst een shunt 

krijgen en pas later een katheter. Maar 

wat is nu echt het beste voor de oudere 

dialysepatiënt: een shunt met eigen 

bloedvat, een shunt met een kunststof 

bloedvat of een dialysekatheter?

Daar hoopt men dankzij de OASIS zorg-

evaluatie achter te komen. Helaas 

lukte me het voorheen niet hier wat over 

te schrijven door mijn verhuizing, fami-

lieomstandigheden en bestuursperikelen.

Onlangs werd ik over dit onderzoek be-

naderd door dr. Snoeijs, vaatchirurg bij 

Maastricht UMC, omdat ook in onze regio 

hier ziekenhuizen aan deelnemen, te we-

ten het Franciscus Gasthuis, Franciscus 

Vlietland, en het Albert Schweitzer zie-

kenhuis.

Nu blijkt dat door de coronacrisis het on-

derzoek vertraging heeft opgelopen, en 

men hoopt dat  patiënten in onze regio 

er belangstelling voor hebben. Wellicht 

heeft u nu geen dialyse nodig, maar 

later wel, en dan is dit onderwerp wel-

licht interessant voor u, of misschien 

voor iemand die u kent.

Dr. Snoeijs heeft mij het artikel dat in 

het blad Nefrovisie heeft gestaan, toe-

gestuurd en aangepast voor plaatsing 

in Levenslijn.

Het is een waardevol onderzoek en 

ik hoop dat u wat aan dit onderwerp 

heeft.

Yvonne Kant, secretaris 

OASIS Zorgevaluatie
Wat is de beste vaattoegang voor oudere dialysepatiënten?

Het aantal oudere dialysepatiënten neemt 

toe. Voor de dialysebehandeling is het 

belangrijk dat zij een betrouwbare vaat-

toegang hebben. Er bestaan drie verschil-

lende technieken voor het aanleggen van 

een vaattoegang voor dialyse: een shunt 

met een eigen bloedvat, een shunt met 

een kunststof bloedvat en een dialyseka-

theter. In de OASIS zorgevaluatie onder-

zoeken dialysecentra in Nederland welke 

techniek voor oudere patiënten de beste 

is. Ook het Franciscus Gasthuis & Vliet-

land en het Albert Schweitzer ziekenhuis 

doen mee aan dit project.

Verschillende soorten vaattoegangen
Voor oudere dialysepatiënten heeft iedere 

soort vaattoegang zijn eigen voor- en na-

delen.

• Een shunt met een eigen bloedvat 

heeft tijd nodig om te ontwikkelen. 

Bij 3 van de 10 oudere dialyse patiën-

ten lukt dit niet. Bij nog eens 3 van 

de 10 mensen zijn er extra behan-

delingen nodig om de shunt te laten 

werken. Om de shunt tijd te geven om 

te ontwikkelen, wordt deze vaak ruim 

voor de dialysebehandeling gemaakt. 

Bij 3 van de 10 oudere dialysepati-

enten wordt de shunt daardoor nooit 

gebruikt. Als de shunt wel gebruikt 

wordt, ontstaan er soms vernauwin-

gen en verstoppingen. Hiervoor zijn 

dan extra behandelingen nodig.

• Een shunt met een kunststof bloedvat 

kan snel gebruikt worden. Deze vaat-

toegang kan daarom net voor de start 

van de dialysebehandelingen worden 

gemaakt. Meestal zijn er geen extra 

behandelingen nodig om de shunt te 

laten werken. Op de lange termijn 

zijn er echter vaker vernauwingen 

en verstoppingen dan bij shunts met 

eigen bloedvaten. Hiervoor zijn dan 

extra behandelingen nodig.

• Een dialysekatheter kan onmiddellijk 

gebruikt worden. Het plaatsen van 

een dialysekatheter is eenvoudiger 

dan het maken van een shunt. De 

katheter kan echter verstopt raken 

en moet dan worden vervangen. Ook 

kan er een infectie in de katheter 

komen. Deze infectie kan zorgen 

voor een bloedvergiftiging waarvoor 

patiënten in het ziekenhuis moeten 

worden behandeld met antibiotica. 

Dit gebeurt gemiddeld eenmaal in de 

drie jaar. Patiënten die een shunt met 

een eigen bloedvat gebruiken, hebben 

een langere levensverwachting dan 

patiënten die een dialysekatheter ge-

bruiken. Dit komt waarschijnlijk om-

dat dialysekatheters vooral gebruikt 

worden bij kwetsbare patiënten.

Voor jonge patiënten weten we dat shunts 

met eigen bloedvaten de beste keuze zijn. 

Bij oudere patiënten is het aanleggen van 

deze shunts vaak moeilijk en is een andere 

vaattoegang misschien wel beter. We we-

ten dus niet goed welk soort vaattoegang 

het beste is voor oudere dialysepatiënten.

Zorgevaluatie OASIS
OASIS (Optimizing Access Surgery In Se-

nior hemodialysis patients) is een zorge-

valuatie. Dit betekent dat de kwaliteit van 

bestaande zorg wordt bestudeerd. In dit 

geval vergelijken we verschillende soorten 

vaattoegangen bij oudere patiënten die 

starten met hemodialyse. 

Om een eerlijke vergelijking mogelijk te 

maken, heeft iedere deelnemer aan OA-

SIS evenveel kans op een shunt met eigen 

bloedvat, een shunt met kunststof bloed-

vat, en een dialyse katheter.

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland en het 

Albert Schweitzer ziekenhuis doen mee 

aan de OASIS zorgevaluatie. Patiënten die 

70 jaar of ouder zijn en starten met he-

modialyse kunnen hier kiezen om mee te 

doen aan de zorgevaluatie. Veel van deze 

patiënten hebben een beperkte levensver-

wachting. Het kwart van de patiënten met 

de beste prognose (we bepalen dit aan de 

hand van een risicoscore) doet niet mee 

aan de zorgevaluatie. Bovendien moeten 

de deelnemers geschikte bloedvaten heb-

ben voor alle soorten vaattoegangen.

Hoe bepalen we nu welke soort vaat-

toegang het best is? In eerste instantie 

Inleiding
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klinieken voor
nierzorg

Volg ons ook via

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

a B. Braun company

Persoonlijke aandacht

Thuisgevoel

Dichtbij

Vakantiedialyse

Alle behandelvormen

Onze locaties: Amstelveen, Emmeloord, 
Gorinchem, Kerkrade en Woerden

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

kijken we naar het aantal behandelingen 

dat nodig is om de vaattoegang te ma-

ken en te onderhouden. Daarnaast vinden 

we het belangrijk om te meten hoe tevre-

den patiënten zijn met hun vaattoegang 

en hoeveel zorgkosten worden gemaakt. 

Hiervoor zullen de deelnemers regelmatig 

vragenlijsten invullen tijdens de dialyse-

behandelingen.

Om betrouwbare conclusies te kunnen 

trekken moeten in totaal 195 patiënten 

meedoen aan de OASIS zorgevaluatie. In-

middels is OASIS in volle gang en doen 

er al 40 mensen mee aan het onderzoek. 

We verwachten dat de resultaten van de 

zorgevaluatie over drie jaar bekend zullen 

zijn. Dan weten we wat de beste vaattoe-

gang voor oudere dialysepatiënten is!

Uitgebreide informatie over de weten-

schappelijke literatuur over vaattoegang 

voor oudere dialysepatiënten en het on-

derzoeksprotocol vind u op de OASIS web-

site, https://zorgevaluatienederland.nl/

oasis. De OASIS zorgevaluatie wordt ge-

subsidieerd door Leading the Change.
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Jubileumpuzzel ‘20 jaar NPVR’
Wij hebben enige reacties ontvangen op de puzzel die wij ter 
ere van het 20-jarig bestaan aan u hebben verstuurd, en wil-
len deze graag met u delen.

• Bedankt voor de leuke puzzel! Wat een mooi idee! Succes bij 

al jullie arbeid. 

• Bedankt voor de geweldige puzzel ik ben er gelijk aan be-

gonnen.

• Hartelijk dank voor de puzzel.  

Mooi gebaar en fijn dat er toch nog iets kan gedaan worden 

aan 20 jaar NPVR in deze hele vervelende corona periode.

• Hartelijk dank voor de geweldige puzzel.

• Ik wil vandaag direct naar jou reageren op het heden ont-

vangen cadeau. Fantastisch idee, waarvoor zeer veel dank 

en uiteraard ook felicitaties aan de vrijwilligers.

• Wij missen de uitstapjes en bootreis heel erg, zijn nu nog 

meer beperkt in onze mogelijkheden. Hopen dat dit snel 

weer mag.

 De puzzel krijgen naar aanleiding 20 jarige bestaan is een 

leuke verrassing, lange tijd niet gepuzzeld, maar wij gaan 

ons best doen. Hartelijk dank.

• Moeilijke puzzel !

• Mijn dank voor de puzzel, of het gaat lukken deze in elkaar 

te krijgen is nu nog onzeker. Weet dat het patiëntenuitje 

gemakkelijker is, en dan weer samen, zeker gezelliger.

• Reactie na enige tijd: Over de puzzel actualiteit. 

 Van harte gefeliciteerd en dank je wel. Leuk cadeau, maar 

kans op vragen en/of klachten zullen er m.i. ook wel komen. 

Wij hebben hem klaar, maar houden stukjes over. Duidelijk 

is het mij dat anderen deze tekort komen. Ik zou een flinke 

korting bedingen OF niet betalen.

• Geen gemakkelijke puzzel, deze heeft ruim een week op tafel 

gelegen maar het is mij gelukt deze in elkaar te krijgen. Het 

gaf inderdaad in- en ontspanning. Leuk en hartelijk dank.

• Bedank iedereen namens mij. Wij zijn in ieder geval blij met 

de verrassing.

• Attentie zit nog in de doos, kan mij er nog niet toe zetten. 

Is wel weer eens iets anders. Bedankt.

• Compleet - eindelijk, de aanhouder wint.

Zoals u ziet zijn er diverse reacties op de puzzel, we hopen dat 

u het leuk heeft gevonden deze te ontvangen.

Yvonne Kant

Puzzels verpakt om te versturen.
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Algemene Ledenvergadering 2021
Beste mensen,

Tot op heden hebben wij geen fysieke Al-

gemene Ledenvergadering (verder te noe-

men ALV) kunnen en mogen houden van-

wege alle geldende maatregelen, waarbij 

we nog eens extra rekening moeten hou-

den met de kwetsbaarheid van onze leden 

en de grootte van de groep.

We zijn vast van plan om de ALV dit jaar te 

houden. Het liefst gewoon door bij elkaar 

te komen. We zijn dan ook druk in onder-

handeling of we de ALV, in al dan niet aan-

gepaste vorm, kunnen houden. Zodra hier-

over meer bekend is hoort u dit van ons. 

Mocht het niet mogelijk zijn om elkaar te 

ontmoeten, dan moeten we uitwijken naar 

een online (internet)vergadering. 

We zijn nu eenmaal verplicht een ALV te 

houden, en de informatie hierover zult u 

tijdig ontvangen, zoals welke procedu-

res wij dan volgen met betrekking tot de 

goedkeuring van het jaarverslag en het 

financieel jaarverslag. Wordt vervolgd…..

De Algemene Ledenvergadering is hard 

nodig omdat wij helaas, door omstandig-

heden, van diverse bestuursleden afscheid 

hebben moeten nemen. Maar er zijn ook 

mensen die nu in het bestuur zitten, wier 

benoeming formeel nog de goedkeuring 

moet krijgen van de ALV.

Tevens zijn er dit jaar bestuursverkiezin-

gen, er treden mensen af en er zijn men-

sen herkiesbaar. 

We hebben diverse vacatures voor be-

stuursleden openstaan, en het is dringend 

nodig dat deze vervuld worden. We zijn 

een redelijk grote vereniging in een groot 

gebied met vele ziekenhuizen/dialysecen-

tra. De huidige bestuursleden wonen ver 

uit elkaar en bovendien zijn een aantal 

van hen nierpatiënt.

Mensen worden ouder; ook bij bestuurs-

leden kan het voorkomen dat ze wegens 

ziekte of een ongeval hun functie niet 

meer kunnen uitvoeren. Ook kan het vrij-

willigerswerk niet meer te combineren 

zijn met een huidige baan. De druk wordt 

dan bij de nog functionerende bestuurs-

leden wel erg zwaar, als nu al bestaande 

functies niet zijn ingevuld.

Hoe dan verder??
Als wij geen nieuwe bestuursleden erbij 

krijgen, vrezen wij voor het voortbestaan 

van Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”; 

het is nu vijf voor twaalf voor de NPVR!!!

In sommige plaatsen zijn al, door het niet 

kunnen krijgen van bestuursleden, nierpa-

tiëntenverenigingen opgeheven, maar dat 

willen wij toch niet met z’n allen? 

Vanwege een nieuwe wet mogen bestuurs-

leden geen dubbele functies vervullen, 

alleen tijdelijk mag een bestuurslid een 

andere functie waarnemen. Dit is sowieso 

niet wenselijk, omdat de werkdruk hier-

door alleen maar groter wordt.

In een apart staatje hieronder staan de 

functies, de huidige personele invulling 

en de bestuursleden die aftreden en die 

al of niet herkiesbaar zijn. Bij degenen 

die nog officieel goedkeuring van de Al-

gemene Ledenvergadering moeten krijgen 

als bestuurslid, staat hun huidige functie 

vermeld.

De vacatures die openstaan kunt u hier 

ook vinden.

Zoals u in het overzicht bestuur Nierpa-

tiëntenvereniging “Rijnmond” kunt zien 

is het nogal krapjes gesteld met de be-

stuursleden. 

Heeft u interesse voor één van de func-

ties en/of wilt u een taakomschrijving 

ontvangen van de functie, neem dan via 

mail, brief of telefonisch contact op met 

de secretaris, Yvonne Kant, secretaris@

npvr.nl, Kristallaan 11, 4142 SG  Leerdam, 

telefoon 06-28 45 85 03.

Wij hopen voor 1 oktober uw reactie te 

mogen ontvangen.

Namens het dagelijks bestuur,

Yvonne Kant, secretaris

Huidig bestuur Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”

Voorzitter (waarnemend) Marcel Melkert nog goedkeuring van ALV

Tweede voorzitter Vacature open functie

Secretaris Yvonne Kant aftredend, herkiesbaar 

Tweede secretaris Vacature open functie

Penningmeester (waarnemend) Marcel Melkert open functie 

Tweede penningmeester Vacature open functie

Ledenadministratie Petra van den Berg nog goedkeuring van ALV

Bestuurslid Joke Damsma

Bestuurslid Angelique de Snaijer aftredend, herkiesbaar 

Bestuurslid Vacature open functie

Laatste nieuws: onder het nodige voorbehoud zal de 
ALV op 23 oktober gehouden worden. U hoort nader van ons!
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Zes onderzoekers  
ontvangen 1,3 miljoen 
euro voor baanbrekend
nieronderzoek 

Uitgeperst

Zes talentvolle onderzoekers krijgen 
subsidie van de Nierstichting voor hun 
wetenschappelijke onderzoek. De aan-
vragen zijn in samenwerking met pati-
enten en wetenschappers beoordeeld. 
De subsidie bedraagt in totaal bijna 
1,3 miljoen euro. Mede dankzij de deel-
nemers aan de VriendenLoterij kan de 
Nierstichting deze jonge onderzoekers 
ondersteunen.

Toekenningen 

Onderzoekers in verschillende fases van 

hun carrière kunnen een subsidie aan-

vragen in het Kolff-programma van de 

Nierstichting. Ontvangers van een Kolff-

beurs zijn onderzoekers die écht een bij-

drage leveren aan het versterken van het 

nieronderzoek en de toepassing van on-

derzoeksresultaten in de praktijk willen 

bevorderen. De zes gehonoreerde onder-

zoeksvoorstellen gaan over verschillende 

thema’s binnen de nefrologie. Ze worden 

op dit moment opgestart en vinden de ko-

mende jaren plaats.

 

DNA repareren van patiënten met Syn-
droom van Alport
Nefroloog in opleiding Siebe Spijker 

(LUMC) gaat onderzoek doen naar een 

mogelijke gentherapie voor het Syndroom 

van Alport, een erfelijke ziekte waar nog 

geen gerichte behandeling voor bestaat. 

Patiënten krijgen klachten aan hun nie-

ren, oren en soms ogen. Uiteindelijk 

krijgen veel mensen nierfalen waarbij 

ze zijn aangewezen op een nier-

transplantatie of dialyse. De 

oorzaak van het Syndroom van 

Alport zit in een afwijking van 

een specifiek gen. Spijker wil 

de mogelijkheden onderzoe-

ken om de afwijking in het 

DNA te repareren. 

 

Donornieren voor transplan-
tatiepatiënten met veel an-
tistoffen

Medisch bioloog Gonca Kara-

han (LUMC) ontvangt een van de 

beurzen voor haar onderzoek om 

beter te kunnen voorspellen welke 

transplantatiepatiënten te maken gaan 

krijgen met een afstootreactie. Daarvoor 

volgt ze twintig nierpatiënten die veel 

antistoffen hebben (zij zijn hoog-geïm-

muniseerd). Tien daarvan ondergaan een 

desensibilisatiebehandeling om de anti-

stoffen die ze tegen de ontvanger heb-

ben, te verwijderen. De andere tien staan 

op de wachtlijst voor een postmortale 

donornier. Ze volgt deze patiënten voor 

en tijdens de desensibilisatiebehandeling 

en de transplantatie. En ze gaat in bloed-

monsters kijken naar de aanwezigheid van 

bepaalde afweercellen.

Voorspellingsmodellen op basis van wat 
de patiënt belangrijk vindt
Econometrist Merel van Diepen (LUMC) 

krijgt een van de beurzen voor haar onder-

zoek naar modellen die kunnen voorspel-

len wat nierpatiënten te wachten staat. 

Ze werkt daarom aan modellen die goed 

kunnen voorspellen hoe de ziekte van een 

nierpatiënt zich zal ontwikkelen maar ook 

hoe de patiënt zelf zich na verloop van 

tijd kan voelen. Het gaat dan niet zozeer 

om de ‘harde’ uitkomsten, zoals wanneer 

met dialyse moet worden gestart of zelfs 

wanneer iemand zal overlijden. Van Die-

pen wil juist naar de ‘zachtere’ uitkomsten 

kijken, zoals kwaliteit van leven en de to-

tale symptoomlast, omdat patiënten dat 

belangrijk vinden.

 

Zelfherstellend vermogen van de nier 
stimuleren
Medisch bioloog Roel Bijkerk (LUMC) gaat 

onderzoek doen naar het zelfherstellend 

vermogen van de nier. Als mensen een-

maal nierschade hebben, kan de schade 

niet meer beter worden. Recent zijn er 

steeds meer signalen dat de nier wel de-

gelijk een vermogen in zich heeft om te 

herstellen. Bijkerk vermoedt dat sommige 

medicijnen hier invloed op hebben. 

Met name bepaalde diabetes-medicijnen 

lijken een beschermende werking op de 

nier te hebben.
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Uitgeperst
Varkensorgaan met menselijk weefsel moet tekort donororganen tegengaan
Israëlische wetenschappers hebben or-ganen ontwikkeld die bestaan uit zowel varkensweefsel als menselijk weefsel, meldt The Jerusalem Post. Dit zou vol-gens hen op termijn het risico vermin-deren dat getransplanteerde organen van dieren in mensenlichamen afgesto-ten worden. Dat is een belangrijke stap in het tegengaan van het tekort aan do-nororganen.

 
Volgens de wetenschappers is de be-langrijkste oorzaak van het afstoten van getransplanteerde dierlijke orga-nen in het menselijk lichaam dat men-selijk bloed in contact komt met het weefsel van de bloedvaten in het dier-lijk orgaan. Daarom hebben ze dat dier-lijke bloedvatweefsel vervangen door weefsel dat is gemaakt van menselijke placentacellen.

De wetenschappers hebben met succes de bloedvatwanden van varkensharten, -levers en andere organen vervangen in testopstellingen buiten het lichaam. De resultaten hebben ze gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Sci-entific Reports.

De eerstvolgende stap is volgens de wetenschappers een transplantatie van een aangepast orgaan van dier op dier. Over vijf jaar hopen de wetenschappers via deze methode de eerste transplan-tatie naar een menselijk lichaam uit te voeren.

Na een transplantatie lopen de ontvan-gers van een donororgaan kans dat het door hun lichaam wordt afgestoten. Dit geldt ook als het gaat om een menselijk donororgaan dat in een ander menselijk lichaam wordt geplaatst. Om afstoting zoveel mogelijk te voorkomen, moeten ontvangers van een donororgaan medi-cijnen blijven slikken.

Er is wereldwijd een tekort aan donor-organen; jaarlijks overlijden ook in Ne-derland mensen terwijl ze hierop wach-ten. Wetenschappers werken daarom aan manieren om organen van dieren te gebruiken voor orgaantransplantatie.

Bron: Nu.nl

Een nieuw celmodel om medicijnen te-
gen cystenieren te testen
Medisch bioloog Laura Louzao Martinez 

(LUMC) krijgt subsidie voor haar onder-

zoek naar een nieuw celmodel om medi-

cijnen voor cystenieren te testen. Ze wil 

voor deze erfelijke ziekte een nieuw mo-

del ontwikkelen op een chip. Dit model 

is een 3D-model waarin de cellen in een 

buisvorm groeien met de stroming van 

vloeistof. Dat bootst meer de situatie 

van het nierbuisje na. Ze kan er meerdere 

cellen aan toevoegen en wil er kansrijke 

medicijnen in testen.

 

Op zoek naar een gerichte behande-
ling voor zeldzame nierziekte C3G
Medisch bioloog Marloes Michels (Rad-

boudumc) ontvangt subsidie voor haar 

onderzoek naar een gepersonaliseerde 

behandeling voor patiënten met de 

zeldzame nierziekte C3G. Dat doet ze 

door allereerst bloedmonsters van pa-

tiënten waarmee ze onderzoek doet te 

verdelen naar de verschillende oor-

zaken van de ziekte. C3G is een ver-

zamelnaam voor een groep zeldzame 

nierziektes waarbij een deel van het 

afweersysteem is ontregeld. Er is mo-

menteel geen gerichte behandeling 

voor. Ongeveer vijftig procent van 

de patiënten wordt binnen tien jaar 

na de diagnose afhankelijk van dialyse of 

transplantatie. Na een niertransplantatie 

is de kans groot dat de ziekte terugkomt. 

 

Over het Kolff-programma
De Nierstichting stelt binnen het Kolff-

programma persoonsgebonden beurzen 

beschikbaar die getalenteerde jonge 

onderzoekers ondersteunen in verschil-

lende fasen van hun onderzoekscarrière. 

Ontvangers van een Kolff-beurs zijn on-

derzoekers die écht een bijdrage leveren 

aan het versterken van het nieronderzoek 

en de toepassing van onderzoeksresulta-

ten in de praktijk willen bevorderen. De 

beurs is vernoemd naar Willem Kolff, de 

uitvinder van de dialysemachine. Kolffs 

vastberadenheid en enorme betrokken-

heid zijn nog steeds een inspiratiebron 

voor de Nierstichting.

Bron: Nierstichting

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

In de praktijk blijkt regelmatig dat er 

patiënten zijn met een heel slechte nier-

functie, die daar nog nauwelijks last van 

hebben. Terwijl andere patiënten met 

een minder slechte nierfunctie juist meer 

symptomen ervaren. Er is dus een discre-

pantie tussen enerzijds de nierfunctie en 

anderzijds het aantal symptomen en de 

last die patiënten ervaren. Een groots op-

Verandering van 
symptomen belangrijk voor start dialyse

gezet onderzoek waaraan veel patiënten 

meedoen, met uiteenlopende nierfuncties 

en ook een hele range aan symptomen-

last, willekeurig verdeeld over groepen 

die wel of niet starten met dialyse, zou 

antwoord kunnen geven op deze vraag.

Het wetenschappelijk bewijs uit een der-

gelijke, goed opgezette en zogeheten 

gerandomiseerde studie, geldt als sterk. 

Maar met zo een verscheidenheid aan 

patiënten en symptomen is een gerando-

miseerd onderzoek in dit geval eigenlijk 

niet te doen. Daarom gebruikte Janmaat 

gegevens uit observationele studies. Dat 

zijn onderzoeken waarbij gegevens van 

patiënten worden verzameld. De patiën-
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Ontvangers van donororganen moeten 

de rest van hun leven medicijnen slik-

ken die hun immuunsysteem onder-

drukken, omdat het lichaamsvreemde 

orgaan anders wordt afgestoten. 

Het langdurig onderdrukken van het im-

muunsysteem brengt echter wel een ver-

hoogd risico op infecties en sommige 

vormen van kanker met zich mee, en 

daarnaast slaagt het immuunsysteem er 

na verloop van jaren vaak toch in om het 

donororgaan af te stoten. 

Een methode om het immuunsysteem het 

nieuwe orgaan te laten accepteren als li-

chaamseigen zou dus een ideale oplossing 

vormen. Amerikaanse onderzoekers zijn 

wellicht zo'n methode op het spoor.

De onderzoekers, van de universiteit van 

Minnesota (ten westen van de grote meren 

in de Verenigde Staten), gaven ontvangers 

van donororganen behandelde cellen van 

de donor, waardoor het immuunsysteem 

van de donor deze cellen als 'lichaams-

eigen' ging beschouwen. Zij testten deze 

methode door muizen en resusapen te 

transplanteren met eilandjes van Langer-

hans. Deze cellen zijn onderdeel van de 

alvleesklier, en produceren insuline. 

Een 'eilandjestransplantatie' wordt daar-

om wel ingezet ter genezing van diabetes 

type 1. 

Ook na een dergelijke transplantatie moet 

de ontvanger immuunsysteem onderdruk-

kende medicijnen slikken, maar vanwege 

de risico's daarvan wordt deze transplan-

tatie niet heel vaak toegepast (in Neder-

land maximaal tien keer per jaar).

De methode werkt als volgt: de onderzoe-

kers behandelden witte bloedcellen van 

de donor met ethylcarbodiimide (ECDI). 

De ontvangende proefdieren kregen ver-

volgens één week voor en één dag na de 

transplantatie een infuus met deze be-

handelde cellen. Als gevolg van de be-

handeling met ECDI stierven de cellen in 

het lichaam van de ontvanger snel af, en 

kwamen vervolgens in de bloedstroom te-

recht. Cellen van het immuunsysteem in 

de milt registreerden vervolgens dat dit 

lichaamseigen cellen waren, waartegen 

het immuunsysteem dus niet hoefde te 

vechten. Drie weken na de transplanta-

tie kon er vervolgens worden gestopt 

met immuunsysteem onderdruk-

kende medicatie, en een jaar na 

Amerikaanse onderzoekers leiden afweer ontvanger om de tuin

de transplantatie was er nog geen sprake 

van afstoting.

Omdat deze methode voor resusapen 

werkt, is de kans relatief groot dat dat ook 

voor mensen geldt, maar dat moet uiter-

aard nog wel worden onderzocht. Mocht 

het werken, dan is vervolgens de kans 

groot dat dit de aangewezen methode 

wordt om diabetes type 1 te behandelen, 

en misschien kan het ook worden ingezet 

bij niertransplantaties van levende do-

noren. Een levende donor is een vereiste, 

omdat er witte bloedcellen van de donor 

beschikbaar moeten zijn, dus bij nier-

transplantaties met overleden donoren 

werkt deze methode helaas niet.

Bron: Nature Communications, 

auteur Gerard Kok

ten krijgen de gebruikelijke behandeling 

en er wordt geen behandeling toegewezen 

door de arts of onderzoeker.

Er zijn veel observationele studies met 

nierpatiënten gedaan. En op de afdeling 

klinische epidemiologie in het Leids Uni-

versitair Medisch Centrum, waar Janmaat 

haar onderzoek deed, waren veel data 

al beschikbaar. 'Daar heb ik gebruik van 

mogen maken', vertelt Janmaat. 'Om het 

probleem op te lossen dat je niet zoveel 

behandelarmen (groep deelnemers aan 

het onderzoek die dezelfde behandeling 

krijgen - red) kan hebben in de klinische 

praktijk, hebben we gekeken hoe we met 

data uit observationele studies, een ge-

randomiseerde studie kunnen nabootsen'. 

Daarbij komen allerlei methodologische 

aspecten kijken die het ingewikkeld ma-

ken. Zo kunnen resultaten vertekend zijn 

door de manier waarop een observationele 

studie is opgezet. Janmaat heeft gekeken 

hoe je bepaalde vormen van vertekening 

kunt oplossen.

Wat heeft de patiënt aan deze kennis? 

Alhoewel het proefschrift vooral een me-

thodologische insteek heeft, kan Janmaat 

toch een vertaling naar de praktijk maken. 

Als je namelijk op één moment in de tijd 

kijkt, dan is er geen verband tussen het 

aantal symptomen en hoe snel de nier-

functie achteruit gaat. Maar, een grotere 

toename in ernst en aantal symptomen in 

de loop van de tijd, hangt wél samen met 

een snellere nierfunctiedaling. Dus, als 

de symptoomlast die een patiënt met een 

slechte nierfunctie ervaart, over de tijd 

gemonitord zou worden, dan helpt dat om 

te bepalen wanneer de dialyse kan star-

ten. Deze informatie zou het liefst ook 

meegenomen worden in een toekomstige 

studie naar het optimale startmoment om 

met dialyse te starten.

Bron: niernieuws.nl, auteur Shanty Sterke 
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Albert Schweitzer ziekenhuis
Postbus 444, 3300 AK Dordrecht, www.asz.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Geestelijke Verzorging  tel.: 010-7034616

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

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

 Medisch Maatschappelijk Werk
 Ton van Kooy tel.: 010-2911209, kooyt@maasstadziekenhuis.nl
 Tahnee van der Marel tel.: 010-2913418, marelt@maasstadziekenhuis.nl
 Renske Schelfhout tel.: 010-2913036, schelfhoutr@maasstadziekenhuis.nl
  (di, wo, do, vr)
  Antoinette van Krieken tel.: 010- 2913271, kriekena2@maasstadziekenhuis.nl
  (ma, wo, do) 

 Coördinator Voorbereiding Niertransplantatie
 Daènne Scheuter tel.: 010-2913150, scheuterd@maasstadziekenhuis.nl

 Diëtetiek
 Wilma Nugteren tel.: 010-2912401, nugterenw@maasstadziekenhuis.nl
 Agnes Quak tel.: 010-2911519, quaka@maasstadziekenhuis.nl
 Mariëlle v.d Velde tel.: 010-2913032, veldem@maasstadziekenhuis.nl
 Jolein den Boer tel.: 010-2913274, boera2@maasstadziekenhuis.nl

 Geestelijke Verzorging tel.: 010-2913366, tel.: 010-2913034,
  tel.: 010-2913166, tel.: 010-2911225,
  tel.: 010-2911223

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

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

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

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

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

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

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

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

 Medisch Maatschappelijk Werk
 Nathalie van Duinen  tel.: 010-4616457 of 06-30145143,  

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

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

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

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

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

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

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

Elyse Gorinchem
Gildenweg 159, 4204 GG Gorinchem, www.elyseklinieken.nl

 Gildenweg 159,
 4204 GG Gorinchem tel.: 0183-870100, info@elyseklinieken.nl 

Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)
Postbus 284, 1400 AG Bussum, tel.: 035-6912128, www.nvn.nl

 Luistertelefoon voor nierpatiënten tel.: 0800-0226667 (gratis)
 Patiëntendesk tel.: 035-6937799

Websites
 Donorregister www.donorregister.nl
 Info over donatie/transplantatie www.niertransplantatie.info
 Leven met nierschade www.nieren.nl
 Nierstartpagina www.dialyse.startpagina.nl
 Info over medicijnen enz. www.kiesbeter.nl
 Belastingen www.belastingdienst.nl
 Info over toeslagen (huur, zorg) www.toeslagen.nl
 Informatie over transplantatie www.transplantatiestichting.nl
 Eurotransplant www.eurotransplant.org
 Info voor nierpatiënten www.mijneigenkoers.nl
 Kwaliteitszorg bij nierziekten www.nefrovisie.nl
 Nieuws over nieren www.niernieuws.nl
 Belangengr. nefrotisch syndroom www.nephceurope.nl

Vakantiedialyse
 Nierstichting vakantiemogelijk-
 heden www.nierstichting.nl  zoek onder vakantie
 NPVR Vakantie info@npvr.nl
 Overzicht bungalowparken in  

combinatie met dialyse www.bungalowparkoverzicht.nl  zoek op nierdialyse
 Vakantie en dialysemogelijkheden  www.vakantiedialyse.eu
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Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”
Geef u op als lid of donateur van onze vereniging.

 Lid H 30,00  Gezinslidmaatschap H 45,00  Donateur (voor minimaal H 10,00)

Behandelingsvorm:

 Kindernefrologie  Hemodialyse (HD)  Peritoneaal Dialyse (PD) (CAPD/CCPD)

 Predialyse  Transplantatie  Donor  Thuishemodialyse  Algemeen

Centrum/ziekenhuis waar u behandeld wordt |

Naam |                   Dhr / Mevr / Fam

Straat |

Postcode |

Woonplaats |

Telefoon |

Geboortedatum |     Geboortedatum partner bij gezinslidmaatschap |

E-mailadres |

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

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

VOOR OPMERKINGEN OF VRAGEN: INFO@NPVR.NL




