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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
Langedaal 104, 3317 MD Dordrecht

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, voorzitter / waarnemend
penningmeester (lid DB)
Yvonne Kant, secretaris (lid DB)
Joke Damsma, lid
Angelique de Snayer, lid
Petra van den Berg, ledenadministratie

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 Dordrecht.

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

Dialyseren in uw eigen 
omgeving: prettig en 
comfortabel

Misschien is thuisdialyse of een dialyse-
hub iets voor u!
Dianet heeft ruim vijftig jaar ervaring in 
hemodialyse, thuis, in een dialysehub of 
op een van onze centra. Ontdek meer 
over wat wij bieden:

www.dianet.nl
Dianet | Thuis in dialysezorg
030 880 8888

Dianet A5 Levenslijn opmaakproef_V2.indd   1 11/11/2021   12:24
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Tijd voor nieuwe plannen en vooruit-
zien!
De patiëntenraden in de ziekenhuizen 

komen weer langzaam op gang, bij elke 

vergadering zit altijd een bestuurslid van 

onze vereniging. Belangrijk om mee te 

denken, want de ziekenhuizen willen ook 

graag weten wat er onder de dialysepati-

enten leeft en wat zij kunnen verbeteren 

om hun verblijf, driemaal per week voor 

de meesten, zo aangenaam mogelijk te 

laten verlopen. Zijn er klachten en kunt 

u uw verhaal niet kwijt, dan kunt u altijd 

de hulp inroepen van de NPVR, een mailtje 

naar secretaris@npvr.nl is al voldoende. 

Wij zullen dan al het mogelijke doen, naar 

redelijkheid, om zaken te veranderen. 

Over de bootreis - ons jaarlijkse uitje - durf 

ik eigenlijk nog niet te beginnen, maar we 

hebben een datum gepland in september! 

In maart kunnen wij u hierover hopelijk 

meer vertellen. Onze gesprekken met de 

ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen 

Voor u ligt het laatste nummer van Le-
venslijn, geproduceerd door Jan Zou-
tendijk met zijn redactie. Voor de laat-
ste keer, want Jan gaat eind van dit jaar 
stoppen met Levenslijn.

Vele jaren heeft Jan hart en ziel en waar-

schijnlijk ook zaligheid gegeven aan het 

maken van ons blad Levenslijn. Het blad 

wat zo belangrijk is voor de communicatie 

met onze leden, uitgebreide voorlichting, 

een recept, een gedicht en vrolijke stuk-

ken. Alles ter lering en soms voor het ver-

maak.

Jan was al jaren bezig, toen ik als pril re-

dacteurtje samen met Els en Thea de re-

dactie kwam versterken. Voorlopig neemt 

het dagelijks bestuur zijn taak over, met 

ondersteuning van de huidige redactie, 

dus daarover geen zorg. 

Als bestuur danken wij via ‘zijn eigen 

medium’ Jan voor zijn inzet voor Levens-

lijn, en hopen in zijn voetsporen het werk 

voort te zetten. 

2021 moest een geweldig jaar worden 

voor Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”, 

met veel activiteiten in het kader van 

ons 20-jarig bestaan. Helaas…. corona 

speelde ons nog steeds parten, maar wij 

lieten ons niet kisten. Op 9 juli, de da-

tum waarop we echt 20 jaar bestonden, 

hebben we toch maar mooi voor twee ver-

rassingen gezorgd (jubileumnummer en 

puzzel), logistiek een hele operatie, maar 

het is gelukt!  Met angst en beven hebben 

we een Algemene Ledenvergadering kun-

nen houden op 23 oktober en komt er bin-

nenkort nog een verrassing voor de leden 

in de bus. En….. als klap op de vuurpijl 

kan 8 januari 2022 ook een hele leuke dag 

worden. 

Van de bestuurstafel
moeten ook in het nieuwe jaar op gang 

komen, om weer voorlichtings- en thema-

bijeenkomsten te organiseren. Ook goed 

voor de nodige onderlinge contacten, 

want dat zat er de afgelopen 18 maanden 

niet in. 

Fijn dat er een derde vaccinatie aankomt, 

en sommigen deze al hebben gehad, want 

veiligheid is belangrijk bij meer vrijheid 

in de omgang met elkaar. Zorg goed voor 

elkaar!!

Mede vanwege de positieve reacties die 

wij krijgen op het sturen van verjaardags-

kaarten, zal deze activiteit zeker worden 

voortgezet in 2022.

Bestuurlijk hebben wij nu een gekozen 

voorzitter en een bestuurslid voor de 

ledenadministratie. Wij hopen snel een 

penningmeester te kunnen verwelkomen 

in ons team, de gesprekken met een po-

tentiële kandidaat zijn hoopvol. 

Wellicht is er nog iemand die reageert op 

de oproep in dit blad voor aanvulling van 

de redactie. Voor het nieuwe jaar maken 

veel mensen goede voornemens, wellicht 

is dit er een!

Wij zouden het op prijs stellen als zo’n 

voornemen voor ons gunstig uitpakt.  

Het bestuur van Nierpatiëntenvereniging 

“Rijnmond” wenst alle leden, familie en 

lezers van dit blad prettige en vrolijke 

Kerstdagen en een voorspoedig, gelukkig 

en gezond Nieuwjaar. 

Wij gaan er vanuit u in 2022, waar dan 

ook, een keer te ontmoeten. 

Marcel Melkert 

Voorzitter NPVR 

JAN BEDANKT!
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In deze Levenslijn treft u voor het eerst in 

jaren weer een kerstverhaal aan. Het was 

best lastig om een verhaal te zoeken wat 

voor veel mensen acceptabel is en vol-

doende ‘inhoud’ heeft om lezenswaardig 

te zijn. Misschien luidt de plaatsing van 

dit kerstverhaal weer een traditie in om 

elk jaar, in het laatste nummer van ons 

blad, een dergelijk verhaal in ons blad op 

te nemen. 

Ook treft u in deze Levenslijn een stukje 

aan van de site van het Erasmus Medisch 

Centrum over de oprichting van het Eras-

mus MC Transplantatie Instituut, dat zich 

ten doel stelt om vele specialismen met 

elkaar samen te doen samenwerken om pa-

tiënten de best denkbare zorg te kunnen 

geven. Achter dat stukje is een flyer opge-

nomen van de Stichting Erasmus MC Foun-

dation, die geld inzamelt om baanbrekend 

onderzoek naar o.m. niertransplantaties 

e.d. mogelijk te maken. Het doen van een 

bijdrage wordt warm aanbevolen!

Redactiepraat
Dit is dan mijn laatste Redactiepraatje…

Sommige mensen wisten dat ik bij het be-

stuur en de redactie had aangegeven dat 

ik het na al die jaren tijd vond (per 1 janu-

ari a.s.) om eens wat anders te gaan doen. 

Ik voelde me daar best wat bezwaard over, 

omdat ik maar al te goed wist hoe lastig 

het is om vrijwilligers voor het bestuur en 

voor de redactie van Levenslijn te krijgen. 

Anderzijds is het voor mezelf ook goed om 

nu eens niet meer bezig te zijn met letters 

en woorden om er een blad mee te maken, 

maar om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk bij 

een hulpverlenende instantie te gaan ver-

richten, of iets in die geest.

En dan is het ineens zover... ik zit nu toch 

met gemengde gevoelens dit allerlaatste 

stukje te schrijven. In de afgelopen jaren 

heb ik met velen van u contact gehad en 

is er lief en leed gedeeld. In die periode 

zijn er ook leden door overlijden weg-

gevallen, en als ik me dan al die mensen 

voor de geest haal, word ik toch stil van 

de aantallen mensen die ons ontvallen 

zijn. Nu zijn we weliswaar een vereniging 

van kwetsbare nierpatiënten, maar als er 

dan regelmatig sterfgevallen moeten wor-

den gemeld, is dat toch iets om niet zo 

snel aan voorbij te gaan.

Zo moet ik u nu ook melden dat onze oud-

penningmeester Ivonne Versnel is overle-

den. 

Het ging al een poosje niet goed met haar, 

en op 25 oktober heeft haar zoon haar 

naar het ziekenhuis gebracht, waar zij op 

zaterdag 30 oktober is overleden.

Onze voorzitter Marcel Melkert gedenkt 

haar verderop in dit blad in een ‘in me-

moriam’. 

In de loop der jaren heb ik vele bijdragen 

van u of van de andere redacteuren mogen 

redigeren en die in ons blad mogen plaat-

sen. Daarbij was het soms best lastig om 

elke Levenslijn weer vol te krijgen met le-

zenswaardige stukjes, en ik roep u er nog 

maar eens toe op om mijn opvolger vooral 

te bestoken met veel kopij! 

In dit nummer treft u ook een bijdrage 

aan van onze voorzitter over thuishemodi-

alyse door middel van de NxStage System 

One™ van fabrikant Dirinco.

In het kader van eerlijke voorlichting aan 

u als leden/patiënten vonden we het na-

melijk ook op onze weg liggen om u, naast 

de informatie die we u in ons nummer van 

juli 2021 gegeven hebben over een andere 

machine voor thuishemodialyse, te weten 

de Physidia S3 van Eurocept Homecare, 

ook te informeren over de al wat langer 

op de Nederlandse markt zijnde NxStage 

System One™.

Vervolgens kunt u in dit nummer ook een 

bijdrage lezen over de hobby van een van 

onze leden/nierpatiënten, Wim van Loe-

nen. U heeft (op papier) al kennis kun-

nen maken met Wim en zijn partner Nees 

toen zij in ons julinummer van dit jaar 

hun verhaal deden over de nier die Nees 

aan Wim geschonken heeft. Wim heeft nu 

voor Levenslijn over zijn hobby een stukje 

De kopij voor het volgende nummer van Levenslijn
dient uiterlijk 1 februari 2022 bij de redactie te zijn ingeleverd.



5

Levenslijn · 21e jaargang · december 2021

Schaduwzijden in het leven,
zullen niemand overslaan.
Maar de schaduw die bestaat niet,
als het licht niet zou bestaan.
Want schaduw maakt het licht niet
echter licht de schaduw wel.
Daarom is het licht het sterkste,
in het licht- en schaduwspel.

Met de Kerst branden we kaarsjes,
zijn we op het licht gericht.
Dan brengt schaduw niet het duister,
maar schijnt schaduw in het licht.
Licht, symbool van hoop en liefde,
op weg naar het nieuwe jaar,
bouwend aan herinneringen,
zijn we lichtjes voor elkaar.
En als lichtjes langzaam doven,
als het ‘nu’ niet meer beklijft.
Als de lontjes om gaan vallen
en het stompje over blijft.
Dan is daar ineens die schaduw,
die kan schijnen in het licht,
in herinnering verankerd,
waar de duisternis voor zwicht.

Schaduwzijden in het leven
zullen niemand overslaan.
Maar de schaduw die bestaat niet,
als het licht niet zou bestaan.
Licht en schaduw zijn verweven,
schaduw, noch het licht verdwijnt.
Ze zitten in herinneringen,
waar altijd een lichtje schijnt.

Bron: www.gedichtensite.nl, Hans Cieremans. 

geschreven, namelijk over het verzamelen 

van munten. Het is een erg leuk artikel 

geworden, en het is mogelijk ook iets voor 

u om over uw hobby iets te schrijven in 

Levenslijn....

Gewoon doen dus, die telefoon pakken en 

zeggen dat u een verhaal voor ons heeft!

Enfin, naast de artikelen die ik hierboven 

al even genoemd heb staan er in deze Le-

venslijn nog meer artikelen waarvan we 

hopen dat ze voor u interessant en lezens-

waardig zijn. 

We wensen u dan ook veel plezier toe met 

het lezen van deze Levenslijn!

Tot slot wil ik de wens uitspreken dat u 

fijne en goede kerstdagen mag hebben, in 

een ontspannen sfeer, hopelijk met dege-

nen die u lief en dierbaar zijn.

Ook voor het nieuwe jaar wat zich na afloop 

van deze maand al weer aandient wens ik 

u alle goeds, en, vanuit mijn persoonlijke 

overtuiging, ook Gods zegen toe! 

Het ga u allen goed!

Jan Zoutendijk

Thans ex-redacteur  

Gedicht
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In memoriam Ivonne Versnel 

Ivonne Versnel was vanaf het begin lid 

van Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”, 

waarvan bijna drie jaar in de functie van 

penningmeester.

Ivonne kreeg op zeer jonge leeftijd te ma-

ken met nierziektes. Op haar zevende jaar 

werd geconstateerd dat zij geen nierfunc-

tie meer had en dus moest gaan dialyse-

ren. Niet te geloven, tegenwoordig is het 

3 x 4 uur, maar toen nog 3 x 8 uur.

Op haar achtste leeftijd kreeg Ivonne haar 

eerste transplantatie - deze nier werkte 

15 jaar en in die periode werd haar ge-

zonde zoon Mark geboren.

De tweede nier werd al snel afgestoten en 

dus moest Ivonne weer aan de dialyse. Ze-

ven jaar dialyseerde Ivonne in een apart 

dialysecentrum, ‘Diatel’ in Capelle a/d IJs-

sel, hier konden alleen actieve patiënten 

terecht, die onder andere zelf de machine 

konden opbouwen en hun bloeddrukken 

konden meten.

De derde nier kreeg ze in 2001, en kort 

daarna in 2003 kreeg Ivonne een nier van 

haar vader, een prima nier die het bijna 

zeven jaar uitstekend deed.  Ivonne was 

een actieve en enthousiaste student en 

heeft in die periode haar opleiding aan 

het HBO afgerond. 

Na de afstoting kreeg ze een nier van haar 

moeder, maar helaas ging het in 2013 he-

lemaal mis met Ivonne, ze kreeg ernstige 

griep met longontsteking en lag zelfs 10 

dagen in coma - de nier van haar moeder 

heeft het niet overleefd. 

Dat betekende weer dialyse, en na elke 

spoeling kwam Ivonne doodziek thuis. 

Mark deed een heldendaad en bood zijn 

moeder in 2015 een van zijn nieren aan, 

het zit blijkbaar in de familie - hoe fan-

tastisch is het, om zo’n prachtig cadeau 

te geven aan je moeder, waarmee je haar 

weer meer kwaliteit van leven geeft. 

Als controller bij een groot bedrijf kon 

Ivonne het niet over haar hart verkrijgen 

om de Nierpatiëntenvereniging in een be-

stuurscrisis te laten zitten. In mei 2018 

werd Ivonne penningmeester van de club 

en vol enthousiasme en energie begon zij 

aan de klus, er was veel werk te doen. 

Mijn eerste kennismaking met Ivonne was 

tijdens een kascontrole bij haar thuis in 

2019. 

Corona kwam in maart 2020 langzaam 

ons land binnen. Ivonne was zuinig op de 

nier van haar zoon en wilde in principe 

niemand meer thuis ontvangen. Zij wilde 

geen risico nemen, Ivonne had in de loop 

van de jaren genoeg meegemaakt.

Als bestuur zagen wij dat het toch wat 

minder ging met Ivonne, onze communi-

catie werd moeizamer en tot overmaat van 

ramp crashte dat jaar ook nog het systeem 

voor de incasso. Inmiddels was ik in no-

vember waarnemend voorzitter geworden 

en in die functie besloten wij samen om 

een nieuw systeem op te zetten. In fe-

bruari dit jaar werd dat operationeel, in 

maart liet Ivonne weten dat zij niet meer 

verder kon met het penningmeesterschap. 

Een wijs besluit, maar zo abrupt - voor ons 

was dat wat minder, maar achteraf begrij-

pelijk. 

Ik ging de laptop en andere toebehoren in 

Rotterdam bij haar ophalen - de bel deed 

het niet en alle gordijnen waren gesloten - 

mijn mobiele telefoon gaf uitkomst.  Mark 

kwam de spullen brengen, Ivonne stond 

voor het raam en zwaaide naar mij, dat 

was de laatste keer dat ik haar heb gezien. 

Nog even met haar gebeld met wat vragen 

en ook een keer een mooie bos bloemen 

afgegeven als dank voor al haar werk voor 

de NPVR. 

Ivonne was een actieve vrouw vol enthou-

siasme, die veel levenslust had en altijd 

de draad weer oppakte. Opeens ging het 

niet meer zoals ze graag wilde. Haar leven 

werd beheerst door haar nierziekte met 

ups en downs. Ivonne was een voorbeeld 

voor veel nierpatiënten. Veel te vroeg 

en veel te jong nam Ivonne afscheid van 

deze wereld.

Wij zijn Ivonne dankbaar dat zij, op vrij-

willige basis, zich drie jaar heeft ingezet 

als penningmeester voor Nierpatiënten-

vereniging “Rijnmond”.  

Wij wensen Mark, de moeder van Ivonne 

en familie veel sterkte en kracht toe om 

het verlies van Ivonne te kunnen verwer-

ken. 

Namens het bestuur van de NPVR,

Marcel Melkert, voorzitter

Geboren op 14 november 1967, overleden op 30 oktober 2021.

Op de kaart stond de volgende tekst:

Ivonne heeft geleefd zoals zij dat wilde

En ondanks alle tegenslagen bleef zij positief

Wij zijn trots op wie je was en wij zullen jou

En je eigenwijsheid enorm gaan missen 
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Opening vergadering 
Om 14.00 uur opende Marcel Melkert 

(voorzitter) de Algemene Ledenvergade-

ring door iedereen van harte welkom te 

heten op deze bijzondere vergadering in 

coronatijd.

Daarna werd gevraagd om een minuut 

stilte om even stil te staan bij de overle-

denen van de afgelopen periode.

Ledenadministratie 

In het afgelopen jaar is er veel werk verzet 

om de ledenadministratie af te stemmen 

op die van de NVN en de financiële leden-

administratie. Soms waren opzeggingen 

of adreswijzigingen niet doorgegeven of 

klopten telefoonnummers en e-mailadres-

sen niet meer. We hebben diverse leden 

dan ook telefonisch of schriftelijk bena-

derd om de juiste gegevens te achterhalen.

We doen een oproep aan alle leden om 

wijzigingen uitsluitend door te geven aan 

onze eigen ledenadministrateur, Petra van 

den Berg, ledenadministratie@npvr.nl,

telefoonnummer 06-52 89 62 75.

Locatie: Van der Valk Hotel Ridderkerk

Aanwezig: Marcel Melkert, Joke Damsma 

en Petra van den Berg (namens het be-

stuur), Thea Meijer en Els van Dijk (na-

mens de redactie van Levenslijn) en 53 

(familie)leden. 

Afwezig: Yvonne Kant (herstellende van 

een operatie) en Angelique de Snaijer 

(wegens persoonlijke omstandigheden).

Muziek: Nel Groeneweg en Leny Kroos (‘de 

vrolijke noot’).

Bij het betreden van het Van der Valk 

Hotel moest iedereen in verband met de 

huidige coronamaatregelen een geldige 

QR-code laten zien. 

De inloop was tussen 13.30 en 14.00 uur. 

De tafels waren al gedekt en er stond voor 

iedereen een glas alcoholvrije wijn klaar. 

Alle aanwezigen werden ook voorzien van 

een kopje koffie of thee en de dames van 

‘de vrolijke noot’ speelden op hun accor-

deon gezellige achtergrondmuziek. 

Verslag Algemene Ledenvergadering van 

Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond” 
d.d. 23 oktober 2021

Levenslijn
Het blad Levenslijn verschijnt viermaal 

per jaar en is voor de NPVR het belang-

rijkste communicatiemiddel. Eindredac-

teur Jan Zoutendijk neemt - na jarenlange 

inzet voor ons blad - aan het eind van het 

jaar afscheid. Diverse oproepen in Levens-

lijn hebben helaas nog geen kandidaat 

opgeleverd voor zijn opvolging. Bij inte-

resse kunt u zich melden bij een van onze 

bestuursleden. 

Levenslijn zal vanaf 1 januari 2022 onder 

verantwoording van het dagelijks bestuur 

worden uitgegeven, met ondersteuning 

van de redacteuren Els en Thea, bestuurs-

leden en enkele gastredacteuren zoals 

Sjaak van Leeuwen en Wim van Loenen. 

Activiteiten
De NPVR bestond op 9 juli 2021 20 jaar. 

We hadden dat op uitbundige wijze willen 

vieren, maar dat kon vanwege alle corona-

maatregelen niet doorgaan. Het bestuur 

heeft toen besloten om in een extra dik-

ke Levenslijn terug te blikken op 20 jaar 

NPVR. Ook werd bij alle leden een jubile-
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umpuzzel bezorgd. Het is de bedoeling om 

op 8 januari 2022 het 20-jarig bestaan af 

te sluiten met een nieuwjaarsreceptie en 

een etentje. 

Het bestuur hoopt dat er volgend jaar 

weer diverse activiteiten kunnen plaats-

vinden, zoals de Algemene Ledenvergade-

ring (zoals gebruikelijk in mei 2022), het 

traditionele patiëntenuitje met de party-

boot in september en ook patiëntenraden 

en voorlichtingsbijeenkomsten. 

Al deze activiteiten zijn helaas nog steeds 

onder voorbehoud en via Levenslijn, mail 

of brief zal het bestuur u op de hoogte 

houden. 

Bestuursverkiezing
De situatie was tot vandaag als volgt:

•	 Per 1 november 2020 heeft Frits Ha-

genaar zijn functie als voorzitter om 

gezondheidsredenen neergelegd.

•	 In maart 2021 heeft Ivonne Versnel 

haar functie als penningmeester met 

onmiddellijke ingang neer moeten leg-

gen om gezondheidsredenen.

•	 Per 1 april 2021 heeft Dora de Lange 

na bijna 20 jaar de ledenadministratie 

overgedragen aan Petra van den Berg. 

•	 Marcel Melkert heeft het afgelopen jaar 

als waarnemend voorzitter en penning-

meester gefunctioneerd.

•	 Yvonne Kant (secretaris) en Angelique 

de Snaijer (algemeen bestuurslid) zijn 

dit jaar aftredend, beiden zijn herkies-

baar

Met goedkeuring van alle aanwezig leden 

ziet het bestuur er nu als volgt uit:

•	 Voorzitter en tevens lid dagelijks be-

stuur: Marcel Melkert

•	 Tweede voorzitter: vacature

•	 Secretaris en tevens lid dagelijks be-

stuur: Yvonne Kant

•	 Tweede secretaris: vacature

•	 Penningmeester: vacature - wordt tij-

delijk waargenomen door Marcel Mel-

kert 

•	 Tweede penningmeester: vacature

•	 Algemeen bestuurslid: Joke Damsma

•	 Algemeen bestuurslid: Angelique de 

Snaijer 

•	 Ledenadministratie: Petra van den Berg

De voorzitter geeft n.a.v. de oproep van 

Yvonne Kant in Levenslijn van september 

2021 nog eens duidelijk de urgentie aan 

van het invullen van de vacatures: 

“Bestuursleden (sommigen zijn ook nier-

patiënt) kunnen tijdelijk uitvallen wegens 

ziekte of een ongeval, of hun functie de-

finitief neerleggen om gezondheidsrede-

nen. Er staat niemand klaar die de functie 

kan overnemen. Natuurlijk wordt het werk 

overgenomen, maar de druk bij de be-

staande bestuursleden wordt groter. Als 

er geen nieuwe vrijwillige bestuursleden 

bijkomen, dan komt het voortbestaan van 

onze vereniging in gevaar. Bij zo’n grote 

club mensen moeten er toch leden zijn 

die de capaciteit hebben om ons team te 

versterken.” 

Jaarverslagen
Het jaarverslag van de NPVR over 2020 

is gepubliceerd in Levenslijn van maart 

2021. 

Er zijn geen vragen binnen gekomen bij 

het bestuur en de vergadering heeft ook 

geen vragen. Het jaarverslag over 2020 

wordt door de vergadering goedgekeurd.

Alle aanwezige leden hebben het over-

zicht met de jaarcijfers over 2020 gekre-

gen en Marcel heeft de inkomsten en de 

uitgaven toegelicht. De contributie over 

2020 is door een crash in het financiële 

ledensysteem voor een gedeelte geïnd in 

het najaar van 2020. Een aantal leden die 

geen betaalverzoek hebben gekregen in 

2020, hebben via de mail of per brief in 

maart/april 2021 een verzoek gehad om 

alsnog de contributie over 2020 te beta-

len. De meeste leden hebben hier gelukkig 

positief op gereageerd. 

De Nierstichting heeft onze subsidiever-

antwoording goedgekeurd en op 11 mei 

heeft de kascontrolecommissie haar werk 

gedaan. De jaarcijfers over 2020, de ba-

lans, de staat van baten en lasten en on-

derliggende bescheiden van de NPVR zijn 

gecontroleerd. 

De kascontrolecommissie, bestaande uit 

Ans van Drunen en John Zoeteman, heeft 

haar verslag gemaakt en aangeboden aan 

het bestuur. Ans van Drunen heeft het 

verslag voorgelezen aan de vergadering. 

Enkele passages uit het verslag: 

De commissie geeft aan dat tijdens de 

controle onder meer is vastgesteld dat de 

begin- en eindsaldi van bankrekeningen 

corresponderen met de betreffende bank-

afschriften. Voorts zijn alle inkomsten en 

uitgaven verantwoord d.m.v. schriftelijke 

bescheiden. Verder heeft de commissie 

geen opmerkingen over de financiële stuk-

ken en is zij van mening dat deze stukken 

een getrouw beeld geven van het hande-

len van het bestuur en de toestand van de 

vereniging per 31 december 2020.

De commissie geeft de leden het advies 

om de jaarrekening in zijn geheel goed te 

keuren en het voltallige bestuur décharge 

te verlenen voor het gevoerde beleid in 
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2020. Met een applaus heeft de vergade-

ring dit advies overgenomen. 

De leden Ans van Drunen en John Zoete-

man hebben aangegeven ook voor de con-

trole over 2021 zitting te willen nemen in 

de kascontrolecommissie. De vergadering 

stemt hiermee in. Als eerste reserve kiest 

de vergadering Hans van der Linden, die 

zich ook kandidaat heeft gesteld. Leden 

voor de kascontrolecommissie kunnen 

voor twee jaar worden gekozen. 

Contributie
De contributie over 2021 is dit jaar in de 

maand augustus geïnd via automatische 

incasso of er is via de mail of per brief een 

verzoek tot betaling gedaan. De meeste 

leden betalen de contributie via automa-

tische incasso, maar we hebben ook nog 

relatief veel mensen die via mail of brief 

een verzoek tot betaling krijgen.

In januari 2022 zullen we deze leden, zo-

veel mogelijk via mail of brief, benaderen 

met het verzoek om een machtiging voor 

automatische incasso af te geven. Het is 

niet verplicht natuurlijk, maar het zou ons 

veel werk besparen.

Helaas hebben we dit jaar ook een aantal 

leden moeten uitschrijven, omdat we na 

het derde verzoek nog geen betaling en/

of informatie hebben binnengekregen. 

De incasso voor de contributie over 2022 

zal plaatsvinden in de maand april/mei, 

zoals in andere jaren gebruikelijk was.  De 

vergadering gaat met algemene stemmen 

hiermee akkoord. De penningmeester zal 

dit in Levenslijn van maart 2022 aankon-

digen. 

Met instemming van de vergadering blijft 

de contributie voor 2022 hetzelfde als in 

2021: € 30,- voor leden en € 45,- voor een 

familielidmaatschap. 

Er waren verder geen vragen uit de zaal, 

waarna Marcel de vergadering afsloot en 

we allemaal konden gaan genieten van 

een goed verzorgde, heerlijke high tea en 

een loterij met als hoofdprijs een mooie 

koffer.

 

Petra van den Berg

Notulist 

Sfeerverslag ALV
Op zaterdag 23 oktober, na een gemiste 
Algemene Ledenvergadering (ALV) in 
2020 (we moesten het toen doen met 
een papieren versie), en natuurlijk an-
dere bijeenkomsten die niet gehouden 
mochten worden, allemaal vanwege co-
rona, konden we eindelijk weer bij el-
kaar komen. 

Het was weer een prettige drukte in het 

Van der Valk Hotel in Ridderkerk. Zo’n 60 

mensen, leden en familie, durfden het aan 

en verzamelden zich in de zaal. Iedereen 

was in heel goede stemming en we kon-

den oude bekenden en andere aanwezigen 

begroeten. 

We werden verwelkomd met koffie en 

thee. Het was een gezellig geroezemoes.

Algemene Ledenvergadering
Marcel Melkert, de interim-voorzitter, 

verwelkomde de aanwezigen. Helaas kon 

onze secretaresse Yvonne Kant niet aan-

wezig zijn omdat zij nog herstelt van een 

operatie.

Daarna stelde Marcel voor om een minuut 

stilte te houden om de overledenen van 

de afgelopen periode te gedenken.

Er was er heel wat te bespreken, het was 

een hele tijd geleden dat we elkaar ont-

moet hadden en er hebben zich wel wat 

wijzigingen voorgedaan. 

Omdat een paar bestuursleden  hun werk-

zaamheden om medische redenen hebben 

moeten neerleggen, werd Marcel nu defi-

nitief gekozen als de nieuwe voorzitter. 

Ook heeft hij dit jaar  tijdelijk de functie 

van penningmeester (het beheer van de 

financiën) op zich genomen,  omdat ook 

Ivonne Versnel helaas haar werkzaamhe-

den heeft moeten neerleggen. 

Petra van den Berg is als bestuurslid ge-

kozen en benoemd, zij voert nu de leden-

administratie  na het vertrek van Dora de 

Lange, die dit twintig jaar heeft gedaan. 

Marcel noemde ook het aantal vacatures, 

die op dit moment bestaan, zowel in het 

bestuur als in de redactie.

Een compleet verslag van de vergadering 

staat in deze Levenslijn. 

Wat betreft de nabije toekomst liet Marcel 

weten dat op 8 januari 2022 een nieuw-

jaarsreceptie met een etentje is gepland. 

Tevens wordt dan het 20-jarig jubileum 

afgesloten.

Ook zijn er plannen om in september 2022 

weer een boottocht te houden. 

Dit natuurlijk in de hoop dat de corona-

omstandigheden dit zullen toelaten, dit 

blijft natuurlijk nog steeds onzeker.

Na het officiële gedeelte van de ALV was 

het pauze.
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atenzeldam@clinicabenidorm.com
Astrid ten Zeldam

tel. 0034 639 312 615

High tea met muziek
Het tweede gedeelte van de middag werd 

muzikaal omlijst door twee dames met ac-

cordeons, Nel Groeneweg en Leny Kroos, 

onder de naam ‘de vrolijke noot’. Zij speel-

den veel leuke, bekende melodieën die 

ook meegezongen konden worden.

Op de tafels werden plateaus met lekkere 

dingen neergezet voor de high tea. Ieder-

een kreeg een muntje om een drankje te 

bestellen. Al gauw zaten de mensen lekker 

te smikkelen en gezellig te praten met de 

tafelgenoten om elkaar te leren kennen en 

bij te praten. 

Joke Damsma kondigde een loterij aan. 

Iedereen kreeg wat lootjes. Het was een 

levendig gebeuren. Er waren zelfs een 

paar knuffelnieren te winnen, dan heb 

je in ieder geval iets als je geen gezonde 

nieren hebt! Els heeft weer wat plaatjes 

geschoten en we hopen elkaar binnenkort 

toch weer wat vaker te kunnen ontmoeten 

onder veilige omstandigheden.

De redactie wenst u in ieder geval toe dat 

u gezond of zo gezond mogelijk door de 

coronacrisis heen zult komen, samen met 

uw dierbaren.

Els van Dijk en Thea Meijer
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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 een tweetal nummers 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 

komen is de site inmiddels aangepast, u 

moet dan op de daarvoor bestemde posi-

tie in het bestelproces als kortingscode 

diazippholland invullen. Op kleding uit de 

afdeling ‘Last chance’ (uitverkoopartike-

len) is de korting niet van toepassing. 

Tevens betaalt u, als u voor meer dan 100 

euro besteedt, 9 euro aan verzendkosten, 

in plaats van de gebruikelijke kosten voor 

verzending naar ons land van 15,99 euro. 

Als iets in het bestelproces e.d. niet hele-

maal goed loopt, meldt u dat dan even aan 

redactie@npvr.nl

Bron: Der Nierenpatient 6-2020, 

Redaktionsbüro Kluge, www.diazipp.de

Jan Zoutendijk

Diazipp, gemakkelijke kleding 
voor dialysepatiënten
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Een bijdrage over thuishemodialyse door dialyseverpleegkun-
dige Hans Overtoom van Dianet.

Sinds een aantal jaren dialyseert mijn vrouw, Alberdien, bij ons 

thuis in plaats van op de dialyseafdeling van het Erasmus MC.

Zij doet dat met ondersteuning van Dianet, de organisatie die zorgt 

voor de plaatsing van de dialysemachine, het onderhoud daarvan, 

de benodigde materialen, verpleegkundige ondersteuning, etc.

Alberdien dialyseert al ruim 21 jaar, eerst via peritoneaaldialyse, 

later via hemodialyse. In 2016 besloot ze thuis te gaan dialyseren, 

waarbij ik (uw redacteur) haar VDA (Verpleegkundig Dialyse Assis-

tent) werd op de maandag- en de vrijdagmiddag. Dat was mogelijk 

omdat ik toen mijn roostervrije dag in tweeën deelde, zodat ik 

twee middagen vrij had in de week. Omdat ik toen nog werkte, 

kwam er voor de woensdag een verpleegkundige van Dianet, en 

ook nu ik met pensioen ben volgen we nog steeds datzelfde ‘roos-

ter’.

Op een dag zagen we tot onze verrassing de naam van een oude 

bekende op het rooster voor augustus staan. Het was Hans Over-

toom, tot voor kort dialyseverpleegkundige in het Franciscus Gast-

huis Rotterdam. Velen van u zullen hem ook wel kennen, want hij 

ging nogal eens mee om de jaarlijkse boottocht van onze vereni-

ging met zijn muzikale talenten op te luisteren. 

Toen ik er eens over nadacht, leek Hans me eigenlijk wel iemand 

om eens een keer een interview af te nemen, en gelukkig vond 

Hans dat ook een goed idee. Aldus geschiedde, en zo hebben Hans 

en ik op een woensdagmorgen een gezellig gesprek gehad over zijn 

werk, zijn liefde voor muziek (tevens zijn hobby), etc. Het leek 

ons beiden een goed idee om ons gesprek te voeren met aandacht 

voor zowel de faciliterende organisatie, Dianet, als ook voor een 

verpleegkundige in dienst van Dianet.

We laten nu eerst Dianet aan de beurt komen.

In 1968 richtte prof. dr. E.J. Dorhout Mees de Stichting Thuis-

dialyse Midden-West Nederland op. Reeds in het oprichtingsjaar 

dialyseerde de eerste patiënt thuis. In de jaren daarna groeide de 

organisatie, via een aantal fusies, uit tot het huidige Dianet. 

Dianet is nu een zelfstandig dialysecentrum met twee vestigingen: 

één in Amsterdam in het Amsterdam UMC en één in Utrecht bij 

het Diakonessenhuis. Ook thuisdialyse is een belangrijk onderdeel 

van het werk van Dianet. Daarnaast kent Dianet zogenaamde dia-

lysehubs in zorginstellingen in Apeldoorn, Ruurlo, Katwijk, Val-

kenswaard, Brummen, Doorn, Den Haag en Amerpoort (Zeist). De 

dialysehubs bieden patiënten de mogelijkheid om dichtbij huis te 

dialyseren. De hubs behandelen nooit meer dan twee patiënten 

tegelijkertijd en zijn een vertrouwde en kleinschalige omgeving 

voor de patiënt. 

Dan nu over naar Hans Overtoom, de verpleegkundige die Alber-

dien regelmatig helpt met de dialyse. Hans is 65 jaar jong, maar 

vanaf 1 januari van dit jaar met prépensioen.

Vanaf zijn jongste jaren is Hans al geïnteresseerd geweest in de 

verpleging, hij weet nog precies dat de bewogenheid met de zieke 

medemens er al vanaf zijn negende levensjaar inzat. Zijn vader was 

namelijk chefkok in het voormalige Merwede Ziekenhuis in Dord-

recht, en regelmatig kwam hij daar binnen als hij zijn vader na het 

werk kwam ophalen. Toen hij dan ook zijn MAVO-diploma behaald 

had, stond zijn beroepskeuze vast, hij ging de verpleging in. 

In het toenmalige Gemeente Ziekenhuis in Schiedam volgde hij de 

in-service opleiding tot verpleegkundige, een combinatie van wer-

ken en leren, waarbij je vanaf de eerste dag al een salaris ontving. 

Nou ja, salaris... het was eerder een fooi!

Vanaf het eerste begin was Hans geïnteresseerd in neurologie, en 

na het afronden van zijn opleiding heeft hij dan ook aanvankelijk 

in dat werkgebied zijn vak uitgeoefend. Ook heeft hij gewerkt in 

een bejaardenhuis, een verpleeghuis en in de psychiatrie. 

Daarna trok toch het werk in een ziekenhuis hem weer, wat leidde 

tot een tweetal jobs in het (ook weer voormalige) Schieland Zie-

kenhuis in Schiedam en het Sint Franciscus Gasthuis, in beide zie-

kenhuizen ook weer op de afdeling neurologie.

Na verloop van tijd vond Hans het tijd om eens wat anders te gaan 

doen, en dat werd werken op een dialyseafdeling. Na het behalen 

van zijn dialyseaantekening heeft hij nog jaren gewerkt in het SFG. 

Hierna heeft hij zes jaar in het Erasmus MC gewerkt, waarbij hij 
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voornamelijk op de kinderdialyse was gestationeerd. Hierbij heeft 

hij ook gedurende twee jaar (twee dagen in de week) een nieuw 

dialysecentrum in Terneuzen helpen opstarten. Op een gegeven 

moment werd hij teamleider in het Schieland Ziekenhuis op de di-

alyseafdeling. Vervolgens ging hij aan de slag als teamleider op de 

dialyseafdeling van het SFG, alwaar hij vele jaren met veel plezier 

heeft gewerkt.

Naast zijn werk op de dialyseafdeling heeft Hans ook vele jaren 

gewerkt bij  Dianet om zijn salaris van verpleegkundige aan te 

vullen, iets wat met de grootte van zijn gezin (Hans en zijn vrouw 

Hanneke hebben vijf kinderen gekregen) te maken heeft, maar 

ook met het gegeven dat hij altijd alleenverdiener is geweest en 

gebleven.

Bij Dianet heeft Hans het altijd erg naar zijn zin gehad, hij vindt 

het een fijn bedrijf om bij te werken. Daarnaast krijgt een dia-

lyseverpleegkundige  bij Dianet hetzelfde salaris als iemand die 

in diezelfde functie in een dialysecentrum werkt. Tevens wordt 

voor verpleegkundigen die de thuisdialyse verzorgen de reistijd 

betaald, geeft Dianet ondersteunende opleidingen en bijscholing, 

en heeft hij de gelegenheid symposia te bezoeken. Qua inhoud van 

het werk is Hans vooral gecharmeerd van het feit dat hij bij men-

sen thuis iets voor hen kan betekenen en voor 100% aandacht kan 

geven. Hij heeft intensief contact met zijn patiënten, zo’n contact 

is informeel en ook minder strikt gebonden aan de protocollen zo-

als die in een dialysecentrum gelden.  Het enige mogelijke nadeel 

wat Hans kan bedenken van het werken als thuisdialyseverpleeg-

kundige is dat je er bij calamiteiten in eerste instantie alleen voor 

staat, zij het dan dat er altijd acuut hulp gevraagd kan worden via 

de bereikbare dienst van Dianet. Als er met spoed acute medische 

hulp nodig is, kun je 112 bellen.

Naast zijn werk als verpleegkundige heeft Hans ook als vrijwilliger 

zijn steentje bijgedragen aan het helpen van de zieke medemens. 

Vanaf 1997 heeft hij jaarlijks een of twee weken van zijn vrije tijd 

opgeofferd aan het meevaren met een schip van de vereniging 

‘De Zonnebloem’, en ook daar hielp hij als dialyseverpleegkundige 

mensen.

Vanwege corona werden de vaarvakanties vorig jaar niet meer ge-

houden, en onlangs is besloten deze helemaal niet meer in het 

vakantiepakket van ‘De Zonnebloem’ aan te bieden. 

Maar... Hans heeft nog een andere grote passie, te weten de 

muziek. Als klein ventje had Hansje een fietsje met daarop een 

mandje, waarin een mondharmonica lag. Hij reed met zijn fietsje 

naar een punt waar redelijk wat mensen waren, en daar speelde 
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hij stukjes op zijn mondharmonica, wat hem soms wat geld of 

snoepjes opleverde. 

Een aantal jaren later kwamen Hans en zijn vader in een muziek-

winkel terecht, waar Hans wat mocht spelen op de instrumenten 

die daar uitgestald stonden. Zowel de verkoper als Hans’ vader 

waren zo onder de indruk van de talenten van Hans op muzikaal 

gebied, dat er ter plekke een orgel voor hem gekocht werd. Hans 

kreeg les op een muziekschool, o.m. van de bekende Dordtse or-

ganist Cor Visser, die tientallen jaren het orgel van de Grote kerk 

in Dordrecht heeft bespeeld. De muzikale scholing van Hans vond 

plaats op het gebied van de klassieke muziek, hoewel zijn hart 

toen eigenlijk al meer uitging naar moderne, populaire muziek. 

Hans’ liefde voor muziek ging zover, dat hij tijdens het lopen door 

een straat bij mensen naar binnenkeek of daar een orgel of piano 

stond, en als dat het geval was belde hij aan met de vraag of hij 

het instrument even mocht bekijken, waarbij hij stiekem hoopte 

dat hij het dan ook even bespelen mocht...

Tijdens zijn opleiding tot verpleegkundige heeft Hans ook nog 

in een bandje orgel gespeeld, samen met twee gitaristen en een 

drummer. Ook heeft hij gezongen in het toenmalige Schiedams 

Christelijk Mannenkoor, waarbij hij ook wel solopartijen zong. Tot 

Hans’ teleurstelling eindigde het bestaan van het koor door gebrek 

aan belangstelling.

Op dit moment is Hans met prépensioen, vanaf 1 januari van dit 

jaar, en als hij de AOW-gerechtigde leeftijd zal hebben bereikt, 

volgend jaar, gaat hij stoppen met het werk bij Dianet. Het is dan 

mooi geweest, hij heeft er dan 48 jaar opzitten in de zorg.

Een vraag die vaak aan mensen gesteld wordt als zij (bijna) gaan 

stoppen met werken, is welk werk ze zouden gaan doen als ze 

hun werkzame leven over mochten doen. Hans is daar duidelijk en 

resoluut in: in elk geval niet meer werken in de zorg. Hoewel dat 

werk beslist altijd de liefde van zijn hart had, heeft hij het beroep 

van verpleegkundige de afgelopen jaren zo sterk zien veranderen, 

dat hij zich daar niet nog een keer in thuis zou voelen. Het werk 

is veel zakelijker geworden, onpersoonlijker, voor contacten met 

patiënten is te weinig of helemaal geen tijd, het zijn allemaal fei-

ten die voor Hans de mooie en voldoening gevende aspecten van 

het beroep afgehaald hebben. In Hans’ eigen woorden: “Het is heel 

fijn dat je juist in de thuissituatie nog een persoonlijk contact kan 

hebben en alle tijd hebt voor jouw patiënt.”

Hans, ik dank je voor het gesprek dat ik met je mocht hebben, en 

ik wens je nog een fijne tijd toe bij Dianet tot het moment waarop 

je ‘echte’ pensioen ingaat. Ik wens je nog vele goede en gezonde 

jaren met Hanneke en je gezin toe! 

Nawoord van Hans:

Jan, bedankt dat je dit interview hebt willen afnemen. Het heeft 

mij de mogelijkheid geboden om de voordelen van thuisdialyse 

voor zowel de patiënt als ook voor de VDA duidelijk te maken.

Ook Dianet bedankt voor het opbouwend kritisch meelezen met 

dit interview.

Jan Zoutendijk
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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’

NEUWJAARS-
RECEPTIE 
Op zaterdag 8 januari 2022 heeft het bestuur van 
Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”, 
een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst gepland. 
Aansluitend zal, als afsluiting van ons 20-jarig 
bestaan, een diner plaatsvinden.

Wij hopen vele leden daar te ontmoeten om geza-
menlijk te toosten op het nieuwe jaar 2022. 

Noteer deze datum vast in uw agenda, binnenkort 
krijgt u hiervoor een uitnodiging. 

Bestuur NPVR
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Hieronder treft u een suggestie aan voor 

een kerstdiner met drie gangen. Elk ge-

recht is op twee personen gebaseerd. 

Het is een ‘bescheiden’ menu, wat er 

eigenlijk een beetje op gericht is u een 

suggestie aan te reiken voor een drietal 

gerechten die relatief eenvoudig zijn, 

niet al te veel tijd kosten en ook met een 

bescheiden beurs te bereiden zijn. 

Voorgerecht: Waldorfsalade

Ingrediënten
• 1 appel

• 2 selderijstengels

• 50 g walnoten

• 2 el mayonaise

• peper

• citroensap

• 2 blaadjes sla

Bereiding:
Snijd de appel en de selderijstengels in 

stukjes, Hak de walnoten fijn (houd twee 

walnoten achter voor de garnering). Ver-

meng de appel, selderij en walnoten met 

de mayonaise. Breng de salade op smaak 

met citroensap en peper. Schep de salade 

op de blaadjes sla en garneer elke portie 

met een walnoot.

Voedingsstoffen:
4 g eiwit, 100 mg natrium, 300 mg ka-

lium per persoon.

Bereidingstijd: 10 minuten

Hoofdgerecht: Kipfilet met 

boursin

Ingrediënten:
• 100 g kipfilet

• 2 el boter

• 100 gr boursin

• 2 eieren

• peper

Bereiding:
Bak de kipfilet in de hete boter rondom 

bruin. Roer de boursin los met het ei. 

Recept
Suggestie voor een kerstmenu met drie gangen

Wist 
u dat..?
• we hopen dat het u allen en uw dier-

baren goed gaat?

• de ledenvergadering dit jaar in Ridder-

kerk heeft kunnen plaatsvinden?

• een zestigtal mensen zich er aan 

waagden om de ledenvergadering te 

bezoeken?

• we bij binnenkomst wel de QR code 

moesten laten zien?

• het toch een opluchting was dat we 

(de redactie) gelukkig niet besmet zijn?

• we bij iedere nies of kuch toch even 

denken: oei….?

• we proberen om ons goed aan de 

regels te houden?

• verschillenden van ons intussen de 

derde prik hebben gekregen?

• we hopen dat de eerstvolgende ge-

plande activiteiten ook door kunnen 

gaan?

• de wintertijd intussen weer is inge-

gaan?

• we allerlei vacatures hebben in het 

bestuur en de redactie?

• u ook van harte welkom bent om 

eenmalige klusjes voor de vereniging 

te doen?

• we u allen een mooie decembermaand 

toewensen?

• we u graag in het volgende jaar zullen 

ontmoeten?

17

Giet dit mengsel over de kipfilet 

en zet onder de hete grill of in het 

midden van een voorverwarmde 

oven van 200 graden tot het licht 

gekleurd is.

Voedingsstoffen:
23 g eiwit, 450 mg natrium, 300 mg 

kalium per persoon.

Tips:
Lekker met rijst en doperwten.

Bereidingstijd: Ca. 30 minuten.

Dessert: Appelmoes met 

beschuit in de oven

Ingrediënten:
• 200 g appelmoes

• 2 beschuiten

• 1 el suiker

• kaneel

• 2 el boter

• slagroom (eventueel)

Bereiding:
Schep de appelmoes in twee inge-

vette ovenschaaltjes. Verkruimel 

de beschuiten. Roer de suiker en 

wat kaneel door het beschuitkruim. 

Strooi dit mengsel over de appel-

moes en leg de in stukjes verdeelde 

boter erop. Laat het gerecht in ca. 

15 minuten lichtbruin worden bo-

venin een voorverwarmde oven van 

250 graden. Eet dit nagerecht warm 

of laat het koud worden en garneer 

dan desgewenst met stijfgeslagen 

slagroom.

Voedingsstoffen:
1 g eiwit, 50 mg natrium, 150 mg 

kalium per persoon.

Bereidingstijd: 20 minuten

Bron: Alle gerechten komen uit ‘Eten 

met plezier’, een uitgave van de 

Nierstichting.
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Shaffy, Herman van Keeken en Conny Van-

denbos. 

Regento Stars
Laila was een grote hit in 1960. Bruna 

Majcherek was een Nederlandse volkszan-

ger van Poolse afkomt. In 1960 nam hij 

zijn eerste hit op, Laila, maar de zinsnede 

‘Küsse mich und quäle mich’ werd door de 

katholieke kerk veroordeeld. Desondanks 

werden er ruim een miljoen exemplaren 

van verkocht. Hij heeft later als opzichter 

in een kolenmijn gewerkt. 

Sweet Sixteen 

Korenblauwe jurkjes en witte schoentjes, 

dat was het imago van het meisjeskoor 

Sweet Sixteen, een Nederlands koor dat 

bekendheid kreeg door regelmatige op-

tredens voor de NCRV-radio. Het werd op-

gericht door Mies en Lex Karsemeijer. Zij 

hadden tevens de leiding over het koor. 

Het repertoire bestond uit vrolijke, frisse 

en romantische liedjes. De meisjes zongen 

voornamelijk in het Nederlands. In 1960 

werd de hit Peter uitgebracht. Een later 

bekend geworden lid van het koor was 

nieuwslezeres Henny Stoel.

Anneke van Hoof
Nooit op zondag was oorspronkelijk een 

Grieks lied en werd ook opgenomen door 

Mieke Telkamp en Carla van Renesse. 

In 1964 waren The Beatles heel popu-
lair, ook in Nederland, er was sprake 
van een ware Beatlesrage. 

Er waren kraagloze jasjes, beatlejurken, 

pruiken en lederen enkellaarsjes. De jeugd 

kocht alles wat met hun idolen te maken 

had (gold ook voor The Rolling Stones).

In de muziekbladen (Muziekexpress en 

Tuny tunes) stonden uitneembare posters 

die je aan de muur kon hangen. Behangen 

was overbodig geworden ! 

Deze keer wil ik aandacht besteden aan de 

Nederlandse tienersterren en hun liedjes 

in de jaren 60. De tienersterren van begin 

jaren zestig zijn zelf nog piepjong wan-

neer ze beroemd worden. Willeke Alberti, 

Trea Dobbs en Ria Valk zijn nog geen 

twintig jaar als ze grote hits scoren. Het 

publiek wil sterren van hun eigen leeftijd 

zien na de mensen die in de jaren 50 po-

pulair waren en ‘die hun ouders hadden 

kunnen zijn’.

Ria Valk
In haar beginjaren legde ze zich toe op 

de rock-'n-roll en scoorde in 1961 de hit 

Hou je echt nog van mij, Rocking Billy?, een 

vertaling van het Zweedse lied Är du kär i 

mej ännu, Klas-Göran? van de latere ABBA-

manager Stig Anderson. Ze deed in 1961 

mee aan het Knokke Festival met Ramses 

Sjaak's 
muziek 
hoek

The Emeralds
Brigitte Bardot (1961) behoorde  tot het 

genre indorock, op de achtergrond zijn 

de Leidse Sleuteltjes (het kinderkoor) te 

horen.

Sandra Reemer
Al di la (1962) was het winnende liedje 

van het San Remo festival. Sandra Reemer 

was 11 jaar toen ze het op de plaat zette, 

niet wetende dat ze een glanzende carri-

ère in het verschiet had en nog eens Xan-

dra zou gaan heten.…

The Fouryo’s
Zeg niet nee (Tell him no). The Fouryo’s, 

een afkorting van The Four Youngsters 

hebben veel covers gezongen, ze zagen 

er keurig uit en waren te zien in veel tv-

programma’s.

Willeke Alberti
Haar eerste plaatje dateert uit 1958. 

Alberti zong daarop een duet met haar 

vader. In 1963 verscheen haar eerste 

hit, Spiegelbeeld, goed voor een gouden 

plaat. (Het was een bewerking van Tes 

tendres années, dat ook werd gezongen 

door John ny Hallyday). Ze had hits met 

Mijn dagboek en De winter was lang. Het 

laatstgenoemde liedje stond één week op 

nummer 1, in juni 1964. Morgen ben ik de 

bruid en Bij de halte van tramlijn 9 zijn 

andere hits.

Anita Berry
Middellandse zee is geschreven door een 

verslaggever van Het Parool die de lied-

jeswedstrijd ‘Wat bied je voor een liedje’ 

won.

ZZ en de Maskers
Dracula en Ik heb genoeg van jou waren 

twee grote hits van deze groep, een cre-

atie van Bob Bouber. Hij was de eerste die 

optrad met capes en maskers, wat voor 

die tijd opzienbarend was.

Armand Boudewijn de Groot Ciska Peters Conny Vandenbos Imca Marina Johnny Lion en 

Rob de Nijs

Sandra Reemer
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Peter Koelewijn
In 1960 scoorde Peter Koelewijn zijn  

grootste hit met Kom van dat dak af, daar-

na volgden er nog een aantal nummers 

waaronder Marijke, 24.000 kussen, en Speel 

die dans.

Later werd hij een belangrijke platenpro-

ducer.

Rob de Nijs
Rhythm of the rain van The Cascades is de 

originele versie van Ritme van de regen 

van Rob de Nijs, het is nooit nummer 1 

geweest maar iedereen kent het. Toen Rob 

acht jaar was, kreeg hij zijn eerste accor-

deonles. In 1962 won hij de eerste plaats 

op een talentenjacht met The Lords. De 

eerste prijs was een platencontract. Hun 

eerste twee singles flopten, maar het 

nummer Ritme van de regen uit 1963 werd 

een grote hit, waarvan in totaal bijna 

100.000 exemplaren verkocht werden. In 

1963 deed hij mee aan het songfestival 

in Knokke. 

In november 1965 gingen De Nijs en The 

Lords uit elkaar. Rob de Nijs  ging werken 

bij Circus Boltini. Eind 1969 kreeg hij een 

rol in ‘Oebele’ als Bello Billy Biggelaar. 

Dat leverde hem in 1971 de rol van Ber-

tram Bierenbroodspot op in de KRO televi-

sieserie ‘Kunt u mij de weg naar Hamelen 

vertellen, mijnheer?’. Deze serie liep tot 

1976.

Imca Marina
Ook zij is via een talentenjacht in ‘het vak’ 

gekomen. Ze trad veel op voor de militai-

ren of ergens in het land. Een grote hit 

van haar was in 1964 Harlekino.

Ciska Peters
Ciska Peters won een talentenjacht van 

radio Luxemburg, een zender waar veel 

Nederlandse jongeren toen naar luister-

den. Ciska won en kreeg een Volkswagen 

cadeau! Daar werd ze door Willem Duys 

gekozen om mee te gaan naar het Knokke 

Festival. Op 6 juni 1964 kwamen The Beat-

les naar Nederland voor een middag- en 

avondshow in de veilinghallen in Blokker. 

In het voorprogramma stonden de Torero's 

samen met onder andere The Hot Jumpers, 

Ciska Peters,The Fancy Five en Karin Kent.

Ronnie Tober
Hij kwam in 1963 vanuit Amerika naar 

Nederland op familiebezoek, en kwam in 

contact met Willem Duys. Hij had in Ame-

rika al in twee musicals gespeeld, dus 

had ervaring. Hij trad op in ‘Voor de vuist 

weg’. In 1964 kwam hij voorgoed in Neder-

land wonen. In 1965 nam hij deel aan het 

nationale songfestival. Met het nummer 

Geweldig behaalde hij de tweede plaats. 

Hij moest Conny Vandenbos met ‘t Is ge-

noeg echter voor laten gaan, en zij ging 

naar het songfestival in Napels. In 1966 

won hij de tweede prijs op het Songfes-

tival van Knokke. Andere hits uit die tijd 

zijn Iedere avond, Verboden vruchten, en 

Arrivederci Ans.

Rein de Vries
Patsy (patches) is een Engels nummer, 

namelijk van Dickey Lee die er een hit 

mee had in 1962. In de versie van Rein 

de Vries was het een echte evergreen. Een 

gedeelte:

Patsy, ik hoor toch bij jou,

Nooit wil ik een ander als vrouw.

Ook al woon je in een krot,

Met de huisdeur kapot,

Je weet toch hoeveel ik van je hou…

Trea Dobbs
Ploem ploem jenka is geschreven door Pie-

ter Goemans die ook Aan de Amsterdamse 

grachten heeft gecomponeerd. Het liedje 

hoort bij Trea Dobbs, zoals Ritme van de 

regen bij Rob de Nijs. Ze zong het in 1965 

op het nationaal songfestival, maar won 

niet.

Johnny Lion
Afkomstig van de ruigere Jumping Jewels, 

en meteen een grote hit met Sophietje 

(het Zweedse nummer Fröken Fräken) en 

opgedragen aan Sophie van Kleef. Het jaar 

daarop scoorde hij met Tjingeling wederom 

een hit, en opende hij met Van Kleef een 

kledingboetiek met de naam ‘Sophie en 

Johnny’. 

Armand
Herman van Loenhout’s enige echte klas-

sieker. De a-kant van zijn single in 1966 

was Een van hen ben ik, maar de b-kant 

was Ben ik te min.

Karin Kent
Karin Kent was maar kort een grote ster, 

maar haar hit Dans je de hele nacht met 

mij kent iedereen, een ijzersterk nummer, 

geschreven door Burt Bacharach (dance 

mama dance papa).

Ramses Shaffy
In 1964 richt Shaffy ‘Shaffy Chantant’ op 

waar hij Liesbeth List ontmoet, waarmee 

hij lang zal  samenwerken (‘Pastorale’ in 

1969). Met Louis van Dijk erbij hebben ze 

een hit met Shaffy cantate. In 1966 heeft 

hij zijn grootste hit met Sammy, waarvoor 

hij in 1967 een gouden single krijgt uit 

handen van Mies Bouwman.

Boudewijn de Groot
“Johnson moordenaar” riepen ze in Am-

sterdam, maar dat mocht je niet zeggen 

van een bevriend staatshoofd, dus werden 

er protestsongs gemaakt waarvan Welte-

rusten meneer de president een bekende is 

uit 1966. Andere grote hits van Boudewijn 

de Groot zijn Een meisje van 16, Testament, 

Het land van Maas en Waal, Verdronken vlin-

der en Prikkebeen.

De schitterende teksten waren haast al-

tijd van Lennert Nijgh.

Tot de volgende keer! 

Puch Maxi Ramses Shaffy Ria Valk Karin Kent Mode in de jaren 

60

Kreidler en 

Zündapp motoren

Peter Koelewijn



20

Levenslijn · 21e jaargang · december 2021

Een persoonlijk woord 
van Frits Hagenaar
Beste lotgenoten en lezers van Levens-
lijn... 
Deze woorden vormen de titel van on-
derstaande bijdrage, in oktober jl. ge-
schreven door onze oud-voorzitter Frits 
Hagenaar, die ongeveer een jaar gele-
den de voorzittershamer aan Marcel 
Melkert heeft overgedragen. 

Als redactie melden we u, ter inleiding op 

het verhaal van Frits, dat het er door Frits’ 

gezondheidssituatie de afgelopen periode 

niet van kwam dat hij in ons blad iets 

zou schrijven bij wijze van afscheid, maar 

enige weken geleden stuurde hij ons toch 

zijn bijdrage toe. 

Het leven zoals Frits dat de afgelopen 

jaren geleid heeft werd gekenmerkt door 

ziekte en zorgen, en zijn verhaal is best 

‘heftig’ in die zin dat er altijd lezers/le-

zeressen zullen zijn die vergelijkbare om-

standigheden kennen of daar bang voor 

zijn. En als we eerlijk zijn, moeten we 

toegeven dat dergelijke moeiten en narig-

heid nu eenmaal voor veel mensen reali-

teit zijn.

Frits vindt het belangrijk om daarin ook 

eerlijk te zijn, maar hij benadrukt ook het 

volgende:

Voor alle duidelijkheid: mijn specifieke situ-

atie is anders dan bij de meeste nierpatiën-

ten en komt gelukkig niet veel voor.

De grondslag van mijn ziekte is een auto-

immuunziekte (Vasculitis GPA) die in een 

paar dagen tijd het verlies van beide nieren 

veroorzaakte en verder schade heeft veroor-

zaakt aan mijn longen.

Deze auto-immuunziekte wordt als het ware 

door medicatie slapend gehouden, maar de 

combinatie van medicijnen om dit te reali-

seren, samen met prednison en de immu-

nosuppressiva tegen de afstoting van mijn 

donornier, blijkt een ‘broedkamer’ voor de 

groei van deze tumoren te zijn.

Het voorzitterschap gedwongen neerge-
legd
Het is al weer bijna een jaar geleden dat in 

het decembernummer van Levenslijn een 

klein berichtje verscheen met de aankon-

diging dat ik door ziekte gedwongen werd 

mijn taken als voorzitter neer te leggen.

Deze beslissing viel me toen erg zwaar, 

maar achteraf is dit de juiste gebleken.

Gelukkig heb ik met instemming van het 

toenmalige bestuur mijn taken kunnen 

overdragen aan Marcel Melkert, die per 1 

november 2020 bereid bleek te zijn mijn 

taken als waarnemend voorzitter voort te 

zetten.

Helaas bleef de manier waarop ik van u 

allen afscheid heb moeten nemen aan mij 

knagen, en tot op de dag van vandaag 

vind ik dat u recht heeft op enige uitleg 

en onderbouwing van deze beslissing.

Nieuwe zorgen 
Het jaar 2020 begon voor mij (als ge-

transplanteerde) net als alle voorgaande 

jaren met de reguliere standaardcontroles 

in het Erasmus MC waar we inmiddels als 

nierpatiënten wel aan gewend zijn.

Nieuw was de uitbraak van het coronavirus 

dat door ons allen als kwetsbare groep, en 

zeker ook door mij, als beangstigend werd 

en wordt ervaren.

Ondanks corona ging het leven door, en 

begin juli, tijdens een regulier bezoek aan 

mijn dermatoloog, werden er enkele ver-

dachte plekjes op mijn wang ontdekt. Ver-

volgens moesten biopten uitsluitsel geven 

over de aard hiervan en we weten ten-

slotte, als getransplanteerde nierpatiënt, 

dat de immunosuppressiva op den duur dit 

soort klachten kunnen veroorzaken. 

Erg druk maakte ik me niet over die 

plekjes, want al eerder waren er plekjes 

weggehaald, waarbij gewerkt werd door 

middel van Mohs-chirurgie, een operatie-

techniek waarbij er tijdens een operatie-

sessie net zo lang kwaadaardig weefsel 

wordt verwijderd tot de omgeving van de 

tumor volledig schoon is. 

Helaas komt onheil nooit alleen, en ter-

wijl ik op de uitslag wachtte werd ik 

met spoed overgebracht naar het Albert  

Schweitzer ziekenhuis vanwege een hart-

infarct.

Twee weken later en drie stents rijker 

mocht ik het ziekenhuis verlaten en werd 

ik al spoedig geconfronteerd met de uit-

slag van de genomen biopten.

Het bleken stuk voor stuk plaveiselcelcar-

cinomen te zijn die met spoed, om verdere 

schade te voorkomen, verwijderd dienden 

te worden.

De plekjes waren inmiddels uitgegroeid 

tot volwaardige tumoren, maar opereren 

in combinatie met de pas gekregen bloed-

verdunners, inherent aan het hartinfarct, 

bleek op dat moment geen optie. Wat nu...

Bestralen was de enige optie op dat mo-

ment, en in augustus 2020 ben ik gestart 

met radiotherapie, bestaande uit 26 be-

stralingen in het EMC.

Half september was deze behandeling vol-

tooid en in spanning wachtte ik de resul-

taten af.

Op de laatste septemberdag kregen we 

het verontrustende nieuws dat de bestra-

lingen niet het gehoopte resultaat hadden 

gebracht en dat de groei van deze tumo-

ren niet gestopt bleek te zijn. 

Koortsachtig overleg vond plaats over de 

voors en tegens van een operatie en over 

het voortzetten van mijn huidige medica-

tiepatroon.

De keuze was lastig. Stoppen met de im-

munosuppressiva zou het verlies van mijn 

transplantaat betekenen en terug naar de 

dialyse, maar stoppen met de medicatie 

voor Vasculitis GPA zou de kans op ‘ont-

waken’ van de in slaap gehouden auto-

immuunziekte kunnen vergroten.

Uiteindelijk hebben we in overleg gekozen 

voor het laatste.

Op 6 november 2020 was het zover. Een 

team van chirurgen stond klaar voor een 

gecompliceerde operatie die een lange 

dag zou duren.

Mijn linkeroog en mond werden gefixeerd 
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mee om te gaan en ben ik blij met de door 

ons gemaakte keuze.

De controles en polibezoeken zijn behoor-

lijk uitgebreid en geven me gelukkig vol-

doende zekerheid om dit alles een plekje 

te kunnen geven.

Ik heb altijd een warm hart voor Nierpa-

tiëntenvereniging “Rijnmond” gehad en 

daarom wil ik dit  persoonlijke verhaal met 

u delen om u in ieder geval op de hoogte 

te brengen van het hoe en waarom van 

mijn plotselinge vertrek eind vorig jaar.

Ik ben ervan overtuigd dat er, ondanks 

de voor ons allen momenteel moeilijke 

en alles daartussen is verwijderd en op-

gevuld door een stuk huid uit mijn been.

De eerste dagen waren met name span-

nend of de transplantaathuid zou hech-

ten aan mijn gezicht, maar gelukkig is dit 

zonder complicaties verlopen.

De gevolgen van deze operatie en bestra-

lingen zijn groot en hebben nog steeds 

behoorlijke invloed op mijn dagelijks 

functioneren.

Mijn linkeroog sluit niet meer, traanbuis 

en lymfeklieren werken niet meer en door 

het fixeren van mijn mond voor de opera-

tie is de mondtoegang beperkt. 

Maar gelukkig valt er, met wat aanpas-

singen, hulpmiddelen en medicatie, goed 

gezondheidssituatie, door corona en de 

onzekerheid over voldoende bescherming 

voor alle getransplanteerden en dialyse-

patiënten, weer een tijd aanbreekt dat de 

NPVR weer een grotere rol in uw leven kan 

innemen en dat u weer samen van allerlei 

uitjes/evenementen kunt genieten.

Rest mij nog Marcel Melkert te bedanken, 

en uiteraard het overige voltallige bestuur 

en de redactie, voor hun vrijwillige inzet 

om de vereniging in deze moeilijke tijd te 

behouden en voort te zetten.

Frits Hagenaar

Voormalig voorzitter

Erasmus MC Transplantatie 
Instituut officieel geopend
Het Erasmus MC Transplantatie Insti-
tuut is vandaag, 28 oktober 2021, of-
ficieel geopend in aanwezigheid van 
de Rotterdamse wethouder Christine 
Eskes.

Topzorg
Onder het virtuele dak van het instituut 

werken vele specialismen samen om aan 

alle patiënten topzorg te kunnen verle-

nen. ‘Want samen, en vooral ook samen 

met de patiënt, weten we meer én kunnen 

we meer,’ zegt hoogleraar transplantatie-

chirurgie Jan IJzermans namens de vele 

zorgprofessionals die in het Transplanta-

tie Instituut werken.

‘MDL-artsen, internist-nefrologen, cardio-

logen, longartsen, anesthesisten, inten-

sivisten, chirurgen en revalidatieartsen 

stellen het hoogst haalbare transplanta-

tie- en revalidatietraject op. Altijd in sa-

menspraak met de patiënt.’

Door die intensieve samenwerking blijven 

specialisten voortdurend van elkaar leren, 

betoogt IJzermans. ‘Dat is belangrijk, 

want de kennis over transplantatie van 

één orgaan werkt door in de kennis over 

transplantatie van andere organen.’

‘De sterfte op de wachtlijst móet om-
laag’
In het Erasmus MC Transplantatie Insti-

tuut zijn de laatste kennis en de nieuwste 

technieken aanwezig. Maar er wordt ook 

geïnvesteerd in innovatie. Te transplan-

teren organen worden vóór de transplan-

tatie zo goed mogelijk voorbereid door 

middel van perfusie (het inbrengen van 

een bepaalde vloeistof in een orgaan, in 

plaats van bloed). Chirurgische technie-

ken worden verfijnd om complicaties te 

voorkomen.

‘Een gezond orgaan is heel belangrijk bij 

transplantatie. We brengen de organen in 

de best mogelijke conditie vóór de trans-

plantatie. Dat geeft de patiënt de beste 

kansen. En zo gaat het orgaan zo lang 

mogelijk mee. Samen met wetenschappers 

speuren onze transplantatiespecialisten 

steeds naar nieuwe behandelmogelijk-

heden. Want de sterfte op de wachtlijst 

móet omlaag’, zegt IJzermans.

Leefstijlprogramma’s
Specialisten en wetenschappelijk onder-

zoekers verbeteren bovendien voortdu-

rend de nazorg om afstoting en bijwerkin-

gen van medicatie voorkomen. Ook steken 

specialisten, samen met de patiënt, veel 

energie in leefstijlprogramma’s om de 

conditie van de patiënt zo goed mogelijk 

te houden, zowel voor als na de transplan-

tatie.

Wethouder Christine Eskes sprak waarde-

rende woorden over de oprichting van het 

Erasmus MC Transplantatie Instituut. Zij 

vertelde haar toehoorders uit eigen erva-

ring hoe groot de impact van een trans-

plantatie kan zijn. Een vriendin kreeg 

twee jaar geleden een nieuwe lever, waar-

door haar leven totaal veranderde.

Bron: www.erasmusmc.nl
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Het	bestuur	van	Nierpatiëntenvereniging
“Rijnmond”	en	de	redactie	van	Levenslijn
wensen	 alle	 leden,	 dia	lyse	patiënten	 en	
alle	medewerkers	 in	 de	 ziekenhuizen	 en
dialysecentra

Gezellige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar!
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Thuishemodialyse met de NxStage 
Al jaren adverteert de firma Dirinco in 
ons blad Levenslijn met de NxStage di-
alysemachine.
Het bedrijf heeft al ruim 35 jaar er-
varing in de markt van apparatuur om 
chronisch en acuut nierfalen te behan-
delen. 

Tijd om eens wat meer te weten over het 

gebruik thuis van deze machine en con-

tact opgenomen met Leo Prijs, senior 

technical manager, verantwoordelijk voor 

technische begeleiding bij plaatsing van 

de NxStage. Op de vele vragen die er bij 

mij leefden heeft hij een antwoord gege-

ven, waarvoor dank. 

De machine heet NxStage System One, die 

One (eerste) wordt genoemd, omdat dit de 

eerste machine voor thuisdialyse wereld-

wijd op de markt is. In Nederland is het 

systeem sinds 2010 beschikbaar.

Thuisdialyse
Een nierpatiënt die thuis wil gaan dialyse-

ren, kan niet zomaar even contact opne-

men met de firma en dan wordt alles gere-

geld. De eerste stap is dat hij/zij contact 

heeft met zijn/haar nefroloog en daar be-

spreken arts en patiënt de verschillende 

behandelingsmethoden. Het kan zijn dat 

de betreffende nefroloog de thuisdialyse 

niet wil ondersteunen, de patiënt kan 

altijd contact opnemen met een ander 

ziekenhuis en overleggen of het daar wel 

mogelijk is. 

De mogelijkheid bestaat om ook thuis met 

de NxStage nachtdialyse te doen. 

Training thuisdialyse
Om zelfstandig thuis te kunnen dialyseren 

moet de nierpatiënt eventueel samen met 

zijn/haar partner opgeleid worden om een 

veilige dialyse te garanderen. 

De clinical expert van Dirinco leidt ver-

pleegkundigen van het thuisdialyseteam 

van het ziekenhuis op. Deze trainen de pa-

tiënten, gedurende ongeveer drie weken. 

De patiënten moeten zichzelf kunnen 

aanprikken. Er worden altijd twee naalden 

gebruikt. 

Bij vragen nemen de patiënten altijd eerst 

contact op met het ziekenhuis. De mede-

werker van het ziekenhuis neemt zo nodig 

contact op met de 24/7 uurs hulplijn van 

Dirinco. 

In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld 

als er niemand bereikbaar is in het zie-

kenhuis) kan rechtstreeks contact opge-

nomen worden met Dirinco.

Aantal uren dialyse per week 
In het ziekenhuis wordt over het alge-

meen 3 x 4 uur per week gedialyseerd. 

Gemiddeld moet een patiënt 12-15 uur 

dialyseren per week. Met de NxStage kan 

dit, afhankelijk van de wensen van de 

patiënt verdeeld worden over de week. 

Voordeel is dat men zelf het tijdstip kan 

bepalen van dialyseren en dat men geen 

reis- en wachttijden meer heeft. Als men 

frequenter dialyseert is er een betere 

bloeddrukregulatie, minder vochtonttrek-

king en minder belasting voor het hart. 

Ook kan het medicijngebruik verminderd 

worden. 

Via de machine kunnen geen medicijnen 

(zoals EPO en ijzer) worden toegevoegd, 

dit kan wel via een externe infuuspomp. 

Afnemen bloedmonsters
Eén keer per maand wordt er een stan-

daard bloedafname gedaan. Meestal komt 

hier iemand voor langs. Het bloed wordt 

afgenomen uit één van de dialysenaalden 
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of katheterpolen voor de dialyse en tij-

dens de afsluitprocedure. Soms spreekt 

de arts af, dat er wekelijks een bepaling 

van het bloed moet worden gedaan. Dit 

is bijvoorbeeld het geval bij mensen die 

antistolling gebruiken. 

Aan de hand van de bloeduitslagen kan 

de hemodialysebehandeling, het dieet of 

medicatie bijgesteld worden. Het bloed 

afnemen voor en na de dialyse is noodza-

kelijk om zo een goed beeld te krijgen van 

de effectiviteit van de dialyse. Eén keer 

per 12 weken spaart de patiënt urine, de 

creatinineklaring of restfunctie (restdiu-

rese) wordt dan gemeten. 

Vakantiedialyse
Fijn om te horen dat de NxStage mee mag 

op vakantie in binnen- en buitenland. Wel 

moet men vooraf (ruim op tijd) contact 

opnemen met een dialysecentrum (al of 

niet in een ziekenhuis) die de patiënt kan 

helpen in geval van eventuele calamitei-

ten. 

Voor levering op het vakantieadres van 

gebruiksmateriaal wordt door een trans-

portbedrijf de zending ruim van tevoren 

aangeleverd. Zorg zelf voor goede commu-

nicatie hierover. 

Als het moet worden zelfs zendingen af-

geleverd (alleen in Nederland) in een ha-

ven naar keuze. 

Vergoedingen 
Met betrekking tot de NxStage hebben 

ziekenhuizen een (huur)contract met Di-

rinco. 

De machines blijven eigendom van Dirin-

co, de facturen voor huur worden betaald 

door de ziekenhuizen. De disposables (ge-

bruiksmateriaal) worden door de zieken-

huizen ingekocht bij Dirinco.

Dialysepatiënt Robin Droog ging thuis dialyseren als 

pionier op 16 mei 2011 met de NxStage.

Het was Robins missie om medenierpatiënten, art-

sen en verpleegkundigen duidelijk te maken, wat 

het voor hem betekende om thuis te dialyseren en, 

in zijn situatie, ook op zijn boot. 

Door gebruik te maken van deze machine had hij 

meer vrijheid, een redelijke conditie en meer con-

trole over zijn eigen leven. 

Robin was sterk betrokken bij het project thuisdi-

alyse en deelde met plezier en enthousiasme zijn 

kennis en ervaring met anderen over de thuisdialyse 

met de NxStage.  

Op allerlei manieren vertelde hij tijdens bijeenkomsten en informatieavonden po-

sitief over thuisdialyse met de NxStage. Daarnaast gaf hij interviews aan kranten 

en bladen voor nierpatiënten.

Helaas is Robin in 2016, veel te vroeg, op 61-jarige leeftijd overleden. 

Alle zorgverzekeraars vergoeden de be-

handeling, dit geldt ook voor het aanpas-

sen van eventuele situaties in huis, zoals 

elektrische voorzieningen en water aan- 

en afvoer. 

Techniek 

Naast de dialysemachine wordt ook ge-

bruikgemaakt van de Pureflow SL (wa-

terzuiveringsapparaat). Mocht men niet 

genoeg ruimte in huis hebben of bij va-

kantiedialyse, dan kan men gebruik maken 

van Dia-Lac (kant en klaar dialysaat). Deze 

5 liter zakken (5 á 6 per dialyse) moeten 

dan aan de machine aan infuushaken wor-

den opgehangen. 

Per dialyse heeft men een disposable cas-

sette, deze bevat bloedlijnen, kunstnier 

en het balanssysteem om onttrekken van 

het vocht te regelen. Ook de drukken wor-

den in het extracorporale circuit geme-

ten. De cassette wordt eenvoudig tussen 

de deur van de machine geplaatst, de deur 

wordt gesloten, Door één druk op de knop 

wordt de primingprocedure (het gereed-

maken van de lijnenset met behulp van 

een steriele zoutoplossing) van ongeveer 

20 minuten gestart. 

Tenslotte  

In Nederland zijn er ruim 6200 mensen 

die dialyseren, waarvan ongeveer 270 pa-

tiënten kiezen voor thuishemodialyse. In 

België (6700 mensen die dialyseren) is het 

streven van de overheid om 30 % van de 

dialysepatiënten thuis te laten dialyseren.  

Op het moment is het ongeveer 1 op de 10 

patiënten. Nederland is nog lang niet zo 

ver dat de overheid hier echt mee bezig 

is. Er zijn met zorgverzekeraars gesprek-

ken gevoerd, maar er lijkt op korte termijn 

nog niets te veranderen.

Marcel Melkert 

Robin Droog was enthousiast 
over de NxStage
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Over een nierwandeling 
die niet doorging...
Als u de titel boven dit stukje leest denkt u wel-

licht onmiddellijk: Eh…..wat hebben we aan een 

nierwandeling die niet doorging?

Deze nierwandeling zou gehouden worden om te 

vieren en te herdenken dat er al vijftig jaar nier-

transplantaties plaatsvinden. In dat opzicht zou 

de wandeling dus een belangrijke mijlpaal marke-

ren, want het gaat hier wel over terugkijken op 

een lange periode (een halve eeuw!) van medische 

vooruitgang op het gebied van transplantaties en 

operaties.

Wij ontvingen voor die wandeling dan ook een uit-

nodiging (zie het inschrijfformulier) en natuurlijk 

wilden we daaraan meedoen. Meteen weer een leu-

ke activiteit om verslag over te doen in Levenslijn.

Sandra Middel, stafmedewerker transplantatie van 

het EMC, is een van de organisatoren van de wan-

deling en zij verschafte ons de nodige informatie.

De nierwandeling stond gepland voor 30 oktober 

2021, maar helaas... in de week voor het evene-

ment moest deze wandeling uitgesteld worden 

door de vele besmettingen van dit ogenblik. Er is 

geen sprake van afstel, want zodra het weer moge-

lijk is zal het evenement wel doorgaan en dan doen 

we als redactie natuurlijk mee! 

Achteraf bleek dat het erg regende op 30 oktober, 

dus hopelijk gaat de wandeling bij het doorgaan op 

een later tijdstip bij gezelliger weer plaatsvinden. 

We blijven optimistisch!

Thea Meijer

27
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Dat het buiten stevig regent, kan Vladimir wel zien aan de natte 

jassen van de voorbijgangers. In de omgekeerde zwarte hoed ligt 

nog maar een handjevol muntjes. Vladimir besluit één van zijn 

kersttoppers in te zetten. ‘De herdertjes lagen bij na-ha-hachte.’ 

De klanken van zijn accordeon klinken door de kille gangen van 

het metrostation. Maar zelfs dit werkt niet op deze kerstavond. 

Voorbijgangers schuiven in drommen voorbij, diep weggedoken 

in hun warme jassen. Slechts een enkeling doet een greep in zijn 

jaszak naar wat losse muntjes, maar daar blijft het bij. Het is in-

middels tegen zevenen en de avondspits loopt ten einde. Hij kan 

beter eerst wat te eten gaan zoeken. Straks zal het weer drukker 

worden met publiek voor de Schouwburg. Vanavond staat Hamlet 

op het programma, volgens de grote poster op de muur tegenover 

hem. Shakespeare! Hoe lang is het geleden dat hij naar het oude 

theatertje in zijn geboortestad ging? Een tiener was hij nog. Op 

school hadden ze Hamlet gelezen. Toen de uitvoering naar de 

stad kwam, was hij er met zijn vader heen gegaan. De spanning 

in de zaal was voelbaar toen de held uitriep: ‘To be or not to be, 

dat is de vraag! Wil ik mijn lot aanvaarden of ga ik het gevecht 

aan? Het zal een gevecht op leven en dood zijn.’ Bij zijn examen 

kende hij de woorden uit zijn hoofd, maar wat had hij er toen 

van begrepen?

Terwijl Vladimir zijn instrument in de koffer opbergt, piept zijn 

telefoontje. Een envelopje licht op: tekstbericht. ‘Kerstgroet 

van een stille aanbidder.’ Met een nijdig gebaar stopt hij het 

apparaatje in zijn jaszak. Wat moeten ze van hem? Zeker een 

flauwe grap. Of een actie van een kerk om meer bezoekers naar 

de nachtdienst te krijgen. Misschien één of ander datingbureau 

dat op zijn geld uit is? Geld heeft hij niet, en in aanbidders is 

hij niet geïnteresseerd. Vroeger had hij aanbidders genoeg. Op 

schoolfeesten dansten ze op de klanken van zijn accordeon. Maar 

sinds Nina definitief uit zijn leven vertrokken is, heeft hij geen 

vrouw meer in vervoering kunnen brengen. Of zou het iets met 

het kerstkind te maken hebben?

Vladimir bergt de munten zorgvuldig op in de binnenzak van zijn 

jas, zet zijn hoed op en loopt het metrostation uit. Een kille wind 

waait in zijn gezicht.

Het regent niet meer. De straten liggen na te glimmen in het 

licht van de lantaarns. Bij de uitgang van het station staat een 

Heilssoldaat bij zijn kerstpot. Vlak voor Kerst staat hij er elke 

dag. Over zijn arm hangt een stapel krantjes. Vladimir heeft er 

wel eens eentje gekregen. De foto’s vond hij wel aardig, maar de 

taal was een te grote barrière om de verhalen goed te kunnen 

lezen. Uitgedaagd door de vriendelijke groet van de man zegt 

Vladimir: ‘Ik heb een stille aanbidder. Had je niet gedacht hè, 

van zo’n ouwe vent.’

‘En dat op kerstavond. Pas maar op dat je haar niet tegenkomt,’ 

lacht de Heilssoldaat.

‘Ach, wie wil er nu een oude straatmuzikant die zit te treuren op 

de brokstukken van een veelbelovend leven?’ Vladimir kruipt diep 

in zijn kraag en wil alweer doorlopen, maar de man steekt hem 

een kaartje toe. ‘Mocht je haar tegenkomen, dan is het misschien 

leuk om met zijn tweeën te komen? Morgenochtend om half tien 

in de kerk om de hoek. Lekker eten en mooie muziek.’ Vladimir 

bromt iets onverstaanbaars en propt het papiertje in zijn jaszak. 

De kerk?! Als jongen wilde hij er nog wel eens heen gaan. En 

later als Valentina in het kerstspel speelde. Maar toen hij in de 

problemen zat, konden ze niets voor hem doen. Dus laten ze niet 

denken dat hij daar ooit nog komt!

Kerstverhaal
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De winkelstraat ligt er verlaten bij, maar de verlichting in de 

kerstbomen brandt feestelijk. Vladimir ziet zichzelf lopen in de 

etalageruiten. ‘Een stille aanbidder,’ mompelt hij hardop. ‘Stel je 

toch eens voor dat het echt waar is.’ Voor een grote etalageruit 

blijft hij staan om zijn spiegelbeeld te bekijken. Vier jaar reizen 

van loket naar loket is hem niet in de koude kleren gaan zitten. 

‘Wat zegt u? Gestudeerd? Sorry, geen werk. U spreekt de taal on-

voldoende.’ Vladimir kon ze op het laatst wel over de tafel heen-

trekken. Geen plaats in dit paradijselijke land. Alles voor niets 

geweest. Op een dag had hij zijn oude accordeon tevoorschijn 

gehaald en er zomaar wat op gespeeld. Het had even oefenen 

gekost, maar toen was het gevoel er weer. De oude Slavische 

klanken, de melancholieke dansen uit zijn geboorteland. Inmid-

dels had hij zijn vaste plek gevonden, in de gang van lijn 4 naar 

lijn 7. Van de opbrengst kan hij zichzelf net in leven houden. 

Sparen doet hij alleen met belminuten, om af en toe zijn oude 

moeder te kunnen bellen. Steeds hetzelfde gesprekje. Gaat het 

goed met hem? ‘Ja, het gaat goed, moeder. Het bedrijf heeft me 

inmiddels benoemd tot afdelingshoofd. Vanwege mijn bovenge-

middelde prestaties. Ja, ik spaar goed. Als ik genoeg heb, kom ik 

terug. Zeker, moeder. Dan koop ik een mooi nieuw huis, met een 

badkamer en een tuin en komt u bij me wonen. We zullen elke dag 

lamsvlees eten en in het weekend gaan we naar de schouwburg of 

een concert. Nog even volhouden, moeder. Eerst nog wat extra 

verdienen, daarna zullen we het samen goed hebben.’

In de afvalbak achter een bakkerij vindt Vladimir een zak brood-

jes. Ze zijn over de datum, maar als je niet te kritisch bent, 

smaakt het nog prima. Hij duikt een donkere steeg in en haalt 

zijn telefoon tevoorschijn. Toch eens kijken of hij de afzender 

van het berichtje kan achterhalen. Je weet immers maar nooit. 

Vladimir is zo ingespannen bezig, dat hij vergeet voor zich te 

kijken. Plotseling ligt hij languit op de natte klinkers. Met een 

zware bonk valt de koffer naast hem neer. Een felle pijn schiet 

door zijn knie. Vladimir krabbelt overeind en vloekt binnens-

monds. ‘Dat waren míjn benen,’ klinkt het naast hem. ‘Wil je nog 

een slokje? Je zult er al wel de nodige op hebben.’

Vladimir neemt een slokje uit de fles die hem wordt aangereikt en 

zakt op het stoepje naast een donkere gestalte neer. Die steekt 

hem de hand toe. ‘Ik ben Max. Je kunt je hand beter uitsteken 

dan ophouden, nietwaar?’

De hand voelt aan als perkament. ‘Maar als ik hem toch moet op-

houden, dan doe ik er liever iets voor. Ik ben trouwens Vladimir.’

‘Deze wereld houdt niet van mensen die niets te bieden hebben. 

Ik zal mijn hand wel op móeten houden, wil ik niet doodgaan van 

de honger. Waar liep jij nou zo ingespannen naar te kijken? Je 

lijkt wel belangrijk!’

Vladimir kijkt hem spottend aan. ‘Ik heb een stille aanbidder. Ik 

kreeg een sms-je met een kerstgroet.’

‘Pas maar op dat je haar niet tegen het lijf loopt. Vrouwen willen 

van je houden. Dat is het begin van het gedoe.’

Nu Vladimirs ogen een beetje aan het donker gewend zijn, ziet 

hij dat Max ongeveer van zijn leeftijd is. Een reclamepetje op 

zijn uitgedunde haar, een lachje boven zijn onverzorgde baard. 

Vladimir biedt Max een broodje aan. Zwijgend spoelen de mannen 

het droge brood weg met slokken wijn.

‘Heb jij ook een aanbidder?’, vraagt Vladimir. Max aarzelt, maar 

geeft uiteindelijk toch antwoord. ‘Ik ben getrouwd geweest, 

maar ze heeft me eruit gezet. Drie jaar geleden nu. Dit, hè.’ Max 

zwaait met zijn fles. ‘Sindsdien ben ik zonder vaste woon- of ver-

blijfplaats. Zo noemen ze dat op het stadhuis.’ Max lacht scham-

per om zijn eigen woorden. Hij laat de laatste druppels uit de fles 

in zijn mond lopen. Een klein straaltje gemorste wijn loopt in zijn 

baard. Met zijn vingers veegt hij het in zijn mond, terwijl hij een 

smakkend geluid maakt. ‘Is er een vrouw in jouw leven geweest?’

‘Ze ging zelf weg.’

‘Dan heb je toch nog een huis! Wat doe je dan hier op straat?’, 

roept Max niet begrijpend.

‘Dat heb ik dus niet, maar het gaat je verder niets aan,’ antwoordt 

Vladimir ontwijkend. Hij wil niet, hij zal niet, nee, Max gaat niet 

horen wat hij graag wil horen. Maar Max zet door.

‘Kom op, man! Ik heb het verteld, nu jij.’

Waarom Vladimir begint te vertellen, weet hij zelf niet. Is het 

de alcohol die naar zijn hoofd stijgt? Of zit er nog wel zoveel 

eergevoel in hem dat hij Max dit succesje niet gunt? Hij ver-
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telt van voren af aan. Over het leven in 

zijn geboortestad, de winterse kou en de 

droge zomers. Over het goede leven aan 

de universiteit, de eerste gelukkige jaren 

met Nina en de geboorte van Valentina. 

Een broos meisje was het, maar vol le-

vensvreugde. Haar heldere meisjesstem 

vulde de kleine flat met een vrolijkheid 

die hij tevoren niet kende. Eindeloos had-

den ze op zaterdagen samen gewandeld 

in de parken van de stad en elke avond 

speelde hij voor haar op zijn accordeon. 

Toen ging het mis. Van de ene op de an-

dere dag namen hevige hoofdpijnen bezit 

van de kleine meid. Hadden ze maar in dít 

land gewoond, dan zou alles anders zijn 

geweest. Maar Valentina stierf een week 

na haar tiende verjaardag. In kleine kring 

hadden ze haar begraven, in stilte, er 

werd geen woord gesproken.

Nina vond afleiding in haar dagelijkse be-

zigheden, maar Vladimir begon de stilte 

te koesteren. Aanvankelijk gaf hij nog wel 

korte antwoorden als hem iets gevraagd 

werd, maar na een paar weken waren zijn 

woorden op. Dagenlang staarde hij zwij-

gend uit het raam van de flat, tegen beter 

weten in wachtend op de terugkeer van 

zijn dochter. Pogingen van Nina om hem 

weer aan het praten te krijgen, liepen op 

niets uit. Hij gebaarde enkel wat met zijn 

handen, of schreef op een papiertje wat 

hij zeggen wilde. Acht maanden hield ze 

het nog bij hem uit. Toen viel op een dag 

de deur voor het laatst achter haar in het 

slot. Stilte daalde definitief over de lege 

flat. Tot ook Vladimir de deur achter zich 

sloot en het vliegtuig nam naar het land 

dat zijn droomland had moeten worden. 

Alles vergeten, helemaal opnieuw begin-

nen als een man zonder verhaal en zonder 

verleden.

Pas als Vladimir uitverteld is, valt het hem 

op dat het al even stil is naast hem. Max 

ligt onderuit gezakt op de koude stoep en 

is met een tevreden gezicht in slaap ge-

vallen. Vladimir trekt een vuile deken over 

Max heen en hijst zijn koffer weer op zijn 

rug. De pijn in zijn knie is wat gezakt en 

behoedzamer dan net, loopt hij de steeg 

uit, in de richting van het verlichte plein.

Midden op het plein staat een grote kring 

mensen. Vladimir gaat op een bankje 

staan om te zien wat er aan de hand is. 

Een clown in fel gekleurde kleren en een 

oranje pruik houdt vijf kegels in de lucht. 

Koddig stampt hij rond op grote zwarte 

schoenen, struikelt over een diplomaten-

koffertje en neemt de eigenaar flink te 

grazen. De man lacht voor de vorm, maar 

heeft er duidelijk geen zin in. De gespro-

ken grapjes kan Vladimir wel verstaan, 

maar hij begrijpt ze niet goed. In dit land 

lijkt de humor alleen bestemd voor wie er 

geboren is. Als het weer begint te rege-

nen, druipt het publiek af. De clown pakt 

zijn spullen in en gaat naast Vladimir op 

het bankje zitten.

‘Het is geen doen met dit weer,’ zucht de 

clown.

‘Je laat je toch niet door een buitje uit het 

veld slaan?’, reageert Vladimir. ‘Jij kijkt 

wel heel erg droevig. Een clown hoort te 

lachen, anders hebben we niets aan je. Er 

is al ellende genoeg op de wereld.’

De clown kijkt hem aan. De regen maakt 

van de schmink op zijn gezicht een war-

boel. ‘Het leven is één groot theater. Mijn 

rol is de clown die vrolijk moet zijn. Men-

sen lachen om mij, maar ik ben helemaal 

niet leuk. Het zijn de trucjes die het doen.’ 

De rode plakneus wipt op en neer terwijl 

hij praat. ‘Ik wil mensen om zichzelf laten 

lachen. Ze nemen zichzelf te serieus.’

Vladimir hoort het relaas van de clown 

hoofdschuddend aan. ‘Jij bent clown. Jij 

moet gewoon raar doen en als de mensen 

lachen, is het toch goed? Dan hebben zij 

plezier gehad, en jij je geld. Wat wil je 

nog meer?’

De clown staart peinzend voor zich uit. 

Vladimir is nog niet klaar: ‘Ik dacht dat 

je een clown was, maar je lijkt wel een 

geestelijke. Daar zitten mensen niet op te 

wachten, vrees ik. En ik al helemaal niet.’ 

Vladimir raast verder. Over zijn geboorte-

land, zijn dochter en de kerk. ‘De priester 

kon er niets mee, met mijn verhaal. Toen 

heb ik besloten om niet meer naar de kerk 

te gaan. En nu zit er een geestelijke naast 

me, die vindt dat ik om mezelf moet la-

chen!’ besluit hij sceptisch. ‘Denk je wer-

kelijk dat het helpt?’

De clown antwoordt met een vraag: ‘Wat 

maakt jou dan aan het lachen? Of lach jij 

helemaal niet meer?’

‘Ik heb een stille aanbidder. Dát is om te 

lachen!’. Het klinkt sarcastischer dan zijn 

bedoeling is, maar de clown lijkt het niet 

gemerkt te hebben.

‘Dan moet je een gelukkig man zijn, want 

dan houdt er iemand van je. Zou je die 

persoon niet beter willen leren kennen?’

‘Als jij weet waar ik zoeken moet.’

Als Vladimir terugkeert naar zijn vaste 

stek, zit het publiek al in de Schouwburg. 

Het metrostation ligt er leeg en verlaten 

bij. Een enkele reiziger haast zich naar 

een warmere plek om de kerstavond door 

te brengen. Er valt weinig meer te verdie-

nen. De vraag van de clown spookt door 

zijn hoofd. Zou hij dat willen, iemand ont-

moeten die van hem houdt? Pas op voor 

de liefde, had Max hem gewaarschuwd. 

Dat is het begin van de ellende. Vladimir 

pakt zijn telefoon en voor de zoveelste 

keer die avond spelt hij de woorden. Een 

stille aanbidder?! Kan er nog liefde voor 

hem bestemd zijn? Liefde zoals hij die ge-

kend heeft? 

Zijn gedachten gaan terug naar die laat-

ste kerstviering die Valentina zou mee-

maken. Ze speelde Maria in het kerstspel 

in de kerk. Nina had een mooie jurk voor 

haar gemaakt, want de moeder van Jezus 

mocht dan arm zijn, op het toneel moest 

ze stralen. Muisstil was het in de zaal, 

toen ze haar zinnetje had gezegd. Het 

enige wat ze moest zeggen. Wel duizend 

keer had ze het geoefend, staande voor de 

spiegel. ‘Hier ben je, mijn Zoon, voor alle 

mensen die jouw Vader liefheeft.’ Het spel 

ging verder. De herders kwamen, met lege 

handen. De wijzen, met grote cadeaus. 

Aarzelend drukt Vladimir op ‘antwoord’. 

Zijn vingers zijn stijf geworden van de 

kou. Onhandig gaan ze over de toetsjes: 

‘Vertel me wie je bent. Kerstgroet van Vla-

dimir.’

Bron: https://visie.eo.nl/artikel/2006/12/

kerstverhaal
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Er zijn wel drie soorten kerststerren: 

planten, versieringen en zangers en zan-

geressen die kerstliederen vertolken. 

Over deze laatste groep, de bekende ar-

tiesten die in hun gezang dromen van een 

witte kerst, zingen over een rendier met 

een rode neus, die verhalen over drie wij-

zen met wierook en mirre die van verre 

kwamen, zingen over herders die bij stille 

nacht in het veld lagen, over het bele-

ven van een wondervolle Kersttijd, den-

ken over een kleine drummerjongen en 

tenslotte in koor zingen ‘We wish you a 

merry Christmas and a happy new year’, 

nee, daar ga ik het niet echt over heb-

ben, want dan ga ik op de stoel zitten van 

Sjaak, die in Levenslijn een eigen rubriek 

heeft, ‘Sjaak’s muziekhoek’.

Sfeer in huis
Op het moment dat ik deze column schrijf 

(begin oktober) zijn er alweer volop kerst-

markten in het land. Vele decoraties om je 

huis op te vrolijken gedurende de kerstda-

gen. Al jaren hebben de mensen kerstster-

ren in huis als decoratie. Zoals vroeger 

toen bijna iedereen een papieren kerst-

ster met verlichting voor het raam hing.                                                                             

De kerstster is, na de kerstboom, mis-

schien wel dé ultieme kerstdecoratie. Je 

kunt natuurlijk een grote ster buiten aan 

de voordeur of aan de schutting hangen. 

Zo haal je de kerstsfeer ook naar de tuin! 

Een kerstster is bijna altijd vijfpuntig, de 

kerstster van Bethlehem (een vallende 

Kerstster
Dan blijft er over de kerstster als potplant. 

Ook wel Kerstroos of Poinsettia genoemd. 

In het verleden alleen rood en wit, maar 

tegenwoordig zijn ze ook gekweekt in de 

kleuren zalm, limegroen, roze en paars. 

Als ze er extra feestelijk uit moeten zien, 

worden ze ook nog voorzien van glitters. 

De bladeren zijn groen en de schutbladen 

hebben de genoemde kleuren, de bloemen 

(bijna zonder kleur) zitten in het hart van 

de bladeren (je moet wel goed kijken om 

ze te zien).

Je ziet ze tegenwoordig in allerlei maten, 

ook mini en zelfs als snijbloemen kan je 

ze kopen. 

Kerststerren
Column

Een kerstster kan niet goed tegen de kou, 

geef de plant een zonnige plaats in huis. 

De planten doen het uitstekend als je 

regelmatig wat lauw water geeft. Als de 

wortels uitdrogen, laat de plant bladeren 

vallen. Zodra je weer water geeft, zal de 

plant zich meestal herstellen. 

Pas op! Het sap van de plant is giftig en 

kan rode vlekken op de huid geven.

Alle sterren in en buiten huis zullen u 
een sfeervolle kerst bezorgen en dat 
gun ik u van harte!

Marcel

ster) heeft ook nog een staart.

Je hebt kerststerren van kunststof, glas, 

hout, metaal en papier die je kan kopen. 

Zelf maken is natuurlijk nog leuker. Zo zie 

je ook sterren van patchwork of als bor-

duurwerk. 

Hemelsterren
(Kerst)sterren aan de hemel, die zijn er 

volop. Met het blote oog lijken ze alle-

maal wit, maar in werkelijkheid hebben zij 

diverse kleuren zoals rood en blauw. De 

kleur wordt bepaald door zijn oppervlak-

tetemperatuur, de allerheetste sterren 

hebben een blauwe glans. 

Hoe heerlijk is het niet om van achter je 

raam ’s avonds laat de sterrenhemel te be-

wonderen. 
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weer zeer sterk in beeld nadat ik vanuit 

mijn werk in de ziektewet belandde en 

langdurig, dankzij corona, moest wachten 

op een niertransplantatie.

De transplantatie is uitstekend gelukt, al-

leen nog niet aan het werk dus nog steeds 

veel tijd voor mezelf.

Nu, tijdens de revalidatie na de transplan-

tatie, ben ik nog steeds bijna dagelijks 

wel iets aan het rommelen met die geld-

stukjes uit allerlei landen.

Nog net niet alle landen van de wereld, 

maar ik heb ondertussen wel munten uit 

meer dan 200 landen van de wereld.

Door de zee aan tijd die ik alweer een aar-

dig tijdje heb ben ik begonnen mijn mun-

ten wat netter op te ruimen. Het was al 

aardig gestructureerd in allerlei kastjes, 

maar nu gaat het opruimen verder.

Tijdens het lezen van onze vorige Le-
venslijn werd ik enthousiast door het 
verhaal over verzamelen, geschreven 
door Marcel.
In eerste instantie dacht ik dat het in 
elk nummer over een nieuwe verza-
melaar zou gaan die over zijn passie/
obsessie/hobby zou gaan schrijven, en 
hierdoor benaderde ik Marcel met de 
vraag of ik voor de eerstvolgende uit-
gave een bijdrage in elkaar zou draaien. 
Dit bleek net iets anders te liggen. 
De verhalenserie waarmee Marcel is ge-
start in Levenslijn, is een serie waar hij 
een bepaalde lijn in heeft uitgezet. In 
overleg schrijf ik dit keer een bijdrage 
over mijn hobby, munten verzamelen.

Verzamelen 

Verzamelen…. ja, daar weet ik inderdaad 

het nodige van. 

Toen ik een jaar of tien was (dat is alweer 

zo’n 50 jaar geleden) gaf mijn vader mij 

een doosje munten uit allerlei landen.

Hijzelf wilde zich gaan toeleggen op het 

verzamelen van munten uit Nederland en 

had eigenlijk weinig interesse in ‘die bui-

tenlandse dingen’.

“Als jij dit nu eens uit gaat zoeken, dan 

mag je ze houden.” 

Jaja… later dacht ik dat het een poging 

van hem was mij te enthousiasmeren voor 

een hobby waar hij zelf altijd veel plezier 

in had. 

Daar is hij dan uitstekend in geslaagd. Ik 

ben er nu nog steeds veel mee bezig. Zo 

gaat dat dan soms.

Natuurlijk ben ik er niet altijd even fa-

natiek mee bezig geweest. Dat ging na-

tuurlijk met ups en downs, het verdween 

echter nooit helemaal uit beeld. En kwam 

Munten verzamelen

Doordat het zoveel is, heb ik niet een sys-

teem dat voor alle munten gelijk is. Een 

gedeelte zit nog steeds in muntenkast-

jes, per werelddeel en land bij elkaar ge-

rangschikt. Sommige landen waar ik veel 

munten van heb zitten in muntenalbums, 

zoals Duitsland en Frankrijk.

Ook heb ik een aantal muntenkoffers aan-

geschaft waar de meeste landen van Euro-

pa in zitten. Het ziet er allemaal zo mooi 

uit als je een liefhebber zoals ik bent. “Je 

kunt er uren naar kijken”, zou mijn vader 

zeggen.

Ik denk dat hij best trots geweest zou zijn 

als hij het nog eens had kunnen zien.

50 jaar mijn hobby 
Hoe komt iemand nu eigenlijk zo gek om 

zich met zoveel enthousiasme op een hob-

by als munten verzamelen te werpen?

Wel, hoe het bij mij ontstaan is heb ik 

hierboven al beschreven, maar dat je zo-

iets ruim 50 jaar met plezier volhoudt is 

natuurlijk toch weer een ander verhaal. De 

meningen zijn verdeeld, heb ik in de loop 

van mijn leven gemerkt:

•	 “Mensen die munten verzamelen (of 

een andere hobby hebben die ze fana-

tiek beoefenen) kunnen niet loslaten.” 

Dit hoorde ik eens een vriendin zeggen 

die zich met psychologie bezighield. 
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Ach… zij had natuurlijk geen hobby!

•	 “Mensen die zo enthousiast een hobby 

beoefenen, hebben tijd te veel.” Vanaf 

mijn zeventiende bijna altijd gewerkt, 

dus dat geloof ik ook niet.

•	 “Ongelooflijk dat je zoveel plezier met 

zoiets doms kunt hebben.” Daar ben 

ik het misschien het meest mee eens. 

Je moet natuurlijk een beetje gek zijn 

om je zo fanatiek met zoiets bezig te 

houden. Maar dat ik er zoveel plezier 

aan beleef heeft voor mij toch een hele 

grote waarde, ook al vinden sommige 

mensen het onbegrijpelijk of stom.

Tijdens het wachten op de niertransplan-

tatie heeft het mij wel door een lange, 

moeilijke tijd gered. Want soms is het best 

moeilijk om de moed erin te houden als 

het maar duurt en duurt…Dan is zo’n idi-

ote hobby van groot belang!

Voordat ik jullie ga vervelen (of misschien 

is iedereen allang afgehaakt, dat kan na-

tuurlijk ook) ga ik dit verhaal afronden.

Het plezier dat ik aan mijn hobby beleef is 

voor mij onbetaalbaar en ik zal het, indien 

mogelijk, de rest van mijn leven blijven 

doen en er hopelijk altijd met veel en-

thousiasme mee bezig blijven.

Dus als jullie tot zover zijn gekomen met 

lezen bij deze nog een kleine uitsmijter: 

Bent uzelf een verzamelaar, of heeft u 

familie of kennissen die deze hobby heb-

ben, ik ben altijd op zoek naar ‘munten-

ruilvrienden’, ik heb de nodige dubbele 

munten. 

Als iemand nog ergens wat munten heeft 

liggen (van een vakantie of op een stof-

fige zolder) en ervan af wil, dan kom ik ze 

graag bij u ophalen. 

Schroom niet en reageer via redactie@

npvr.nl, dan neem ik contact met u op. 

Nu, Marcel, de volgende keer ben jij weer 

aan de beurt voor het vervolgverhaal over 

verzamelen.

Met vriendelijke groet allemaal en ge-

zondheid gewenst.

Wim van Loenen

Dordrecht
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Met de feestdagen in zicht is het fijn 

om wat recepten te hebben voor hartige 

hapjes, afkomstig uit het boek ‘Eten 

met plezier’. U kunt natuurlijk overdag 

bijvoorbeeld uw kaas- en vleesbeleg ver-

vangen door zoet beleg, zodat u een paar 

van onderstaande hapjes kunt nemen, 

maar er zijn ook hapjes te maken met een 

laag zoutgehalte.

Algemeen
•	 Vergeet niet bij de eiwitrijke hapjes om 

uw fosfaatbinders in te nemen;

•	 Toastjes dun besmeerd met verse room-

kaas met kruiden/knoflook bevatten 

weinig eiwit en zout; Vijf toastjes zijn 

te vergelijken met een blokje kaas;

•	 Rauwkost zoals schijfjes komkommer, 

plakjes wortel en radijs bevatten geen 

eiwit en zout, bij een kaliumbeperkt 

dieet kunt u dit niet onbeperkt eten;

•	 Onderstaande voorbeelden voor har-

tige hapjes bevatten per stuk/toastje 

maximaal 1 gram eiwit, 50 mg natrium, 

50 mg kalium en 30 mg fosfaat.

Plakjes wortel met verse kruidenroom-
kaas
Benodigdheden: 1 grote winterwortel, 

een pakje kruidenroomkaas van 80 gram 

en een pakje zachte Mon Chou, 100 gram; 

om te garneren verse peterselie.

Maak de winterwortel schoon en snijd 

deze in 18 plakjes. Roer de kruidenroom-

kaas en Mon Chou door elkaar tot een 

glad mengsel, doe het in een spuitzak en 

spuit het op de plakjes wortel (smeren 

kan natuurlijk ook). Als u niet van rauwe 

wortel houdt kunt u de wortelplakjes 

eerst twee minuten koken. Af laten koe-

len voordat de kaas erop gedaan wordt. 

De wortel kan ook vervangen worden 

door komkommer.

Eiersalade
Benodigdheden: 4 eieren, mayonaise 

1eetlepel, 1eetlepel zure room, 1 fijnge-

hakte augurk en 1 theelepel kerrie.

Kook de eieren hard en snij ze in kleine 

stukjes; meng er de mayonaise, zure 

room, augurk en kerrie door. Serveer op 

een toastje.

Tonijnsalade
Laat een blikje tonijn in water uitlekken. 

Meng 1 in fijne ringetjes gesneden lente-

uitje, 1 in stukjes gesneden augurk, 1 

eetlepel mayonaise, 1 eetlepel zure room, 

1 eetlepel tomatenketchup en (vers 

gemalen) peper door elkaar en roer dit 

door de tonijn. Serveren op een toastje, 

eventueel garneren met een plakje radijs.

De volgende recepten bevatten andere 

hoeveelheden natrium, kalium en fosfaat 

en eiwit dan de voorgaande recepten.

schaal en zet een kommetje dipsaus erbij.   

Bereidingstijd 25 min. Voedingswaarde 

per portie: 11 g eiwit, 150 mg natrium, 

250 mg kalium, 170 mg fosfaat.

Recepten voor hartige hapjes

Witlofbootjes met eiermousse (2 pers.)

Benodigdheden: 1 klein witlofstronkje en 

het sap van een halve citroen. 

Voor de eiermousse: 

3 eieren, 1eetlepel mayonaise, 1eetlepel 

volle yoghurt, een halve theelepel papri-

kapoeder, (vers gemalen) peper. 

Voor de dipsaus: 

2 eetlepels crème fraîche, halve eetlepel 

citroensap, 1 knoflookteentje geperst, 

1eetlepel bieslook fijn gesnipperd, 1 

eetlepel peterselie fijn gesnipperd.

Maak de witlofblaadjes los en spoel ze in 

een kommetje water met het sap van de 

halve citroen. Dep de blaadjes droog en 

leg ze op een schaal. Kook de eieren in 

8 minuten hard, laat ze schrikken en pel 

ze. Snij de eieren doormidden en haal de 

dooiers eruit. Wrijf de dooiers door een 

zeef en vang de kruim op in een kom-

metje; doe er de mayonaise, yoghurt en 

paprikapoeder bij en meng het glad; voeg 

peper naar smaak toe. Doe het meng-

sel in een spuitzak en vul er de blaadjes 

mee. Roer een sausje van crème fraîche, 

citroensap, knoflook en de kruiden. Leg 

de gevulde witlofblaadjes op een grote 

Frittata met courgette en paprika
(ca. 10 porties) 

Benodigdheden: 1 courgette, 1 rode 

paprika, 1 kleine ui, 2 knoflooktenen, 1 

eetlepel olijfolie, peper, 2 eetlepels fijn-

gehakte peterselie, 8 eieren, ½ dl melk, 

2 eetlepels vloeibare bak-en-braadboter.

Snijd de courgette in blokjes, halveer de 

paprika, verwijder de zaadjes en snijd het 

vruchtvlees in blokjes. Pel en snipper de 

ui en knoflook. Verhit de olijfolie in een 

koekenpan met antiaanbaklaag en bak 

de ui, knoflook en paprika zachtjes in 5 

minuten. Voeg de courgette toe en bak 

alles nog 5 minuten. Breng op smaak met 

peper en roer de peterselie erdoor. Doe 

het groentemengsel in een kom en laat 

het iets  afkoelen. Klop in een grote kom 

de eieren los met de melk en meng het 

groentemengsel erdoor. Verhit de bak-

en-braadboter in dezelfde koekenpan en 

voeg het ei-groentemengsel toe. Bak de 

frittata met het deksel op de pan op laag 

vuur in 10 minuten gaar. Laat de frittata 

op een schaal glijden en verdeel hem in 

10 porties.

Tip: u kunt de courgette vervangen 

door 250 gram gare doperwten (vers of 

diepvries).

Bereidingstijd 35 minuten. Voedings-

waarde per portie: 6 gram eiwit, 50 mg 

natrium, 150 mg kalium, 90 mg fosfaat.

Eet smakelijk!

Yvonne Kant 
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Uitgeperst

Om het aantal beschikbare donornie-

ren te vergroten, staan sommige lan-

den transplantatie van donornieren na 

'onverwachte circulatiestilstand' toe. 

Transplantatie is in zo'n geval com-

plexer dan anders, en wordt daarom niet 

overal toegepast, maar bijvoorbeeld 

wel in Spanje en Nederland. Uit recent 

Spaans onderzoek blijkt dat het gebruik 

van donornieren na een onverwachte 

circulatiestilstand acceptabele resulta-

ten oplevert.

Het is algemeen bekend dat er een tekort 

is aan donornieren, en dat nierpatiënten 

daardoor niet altijd de behandeling krij-

gen die ze nodig hebben. Om deze nood 

te lenigen, wordt wel geprobeerd het aan-

tal beschikbare donornieren te vergroten, 

door donornieren die traditioneel niet 

worden gebruikt, toch te overwegen voor 

transplantatie.

Dat zijn bijvoorbeeld de nieren van men-

sen die overlijden als gevolg van een on-

verwachte circulatiestilstand, ofwel waar-

bij bloedsomloop en hart onverwacht tot 

stilstand komen. Het is in zo'n geval com-

plexer om organen voor transplantatie 

te gebruiken, vanwege het onverwachte 

karakter van het overlijden. Handelingen 

die in andere gevallen voorbereid kunnen 

worden (zoals het verkrijgen van toestem-

ming voor donatie of voorbereidingen 

voor het optimaal bewaren van donoror-

ganen), moeten nu onder tijdsdruk wor-

den uitgevoerd. Vanwege deze complexi-

teit ziet men in sommige landen van uDCD 

('Donation after uncontrolled Circulatory 

Death') af.

In Spanje en Nederland is uDCD wel in 

gebruik. Het recente Spaanse onderzoek, 

uitgevoerd door artsen verbonden aan di-

verse Madrileense ziekenhuizen, evalueert 

de procedure zoals die sinds 2012 in Span-

je in gebruik is. Daaruit blijkt dat de resul-

taten, als je kijkt naar het eerste jaar na 

transplantatie, acceptabel zijn, hoewel er 

nog wel ruimte is voor verbetering. 

Deze verbetering lijkt vooral te zit-

ten in het optimaal bewaren van 

de donororganen. Uit het onder-

zoek blijkt dat alleen koelen van 

de organen slechtere resulta-

ten oplevert. Idealiter moet 

Vrij goede resultaten donatie na hartstilstand buiten ziekenhuis

de tijd waarin het orgaan zonder zuurstof-

rijk bloed zit, zo kort mogelijk gehouden 

worden.

Al met al lijkt het er dus op dat het tekort 

aan donornieren enigszins verminderd kan 

worden door ook donaties na onverwach-

te circulatiestilstand toe te staan. Een 

belangrijke factor voor een succesvolle 

transplantatie is wel dat de donororganen 

niet al te lang zonder zuurstofrijk bloed 

zitten.

Bron: Kidney International, 16-01-2019

auteur Gerard Kok
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Doorzichtige 
organen als 
tussenstap 
naar printen

Door Redactie NierNieuws

Onderzoekers in München zijn 
erin geslaagd organen doorzich-
tig te maken met behulp van een 
oplosmiddel. Doordat dit oplos-
middel de cellen wel laat zitten, 
kunnen ze vervolgens het orgaan 
op celniveau in beeld brengen. 
Dit beeld gebruiken ze om nieuwe 
organen te printen. De onderzoe-
kers beginnen met een pancreas 
en hopen over vijf tot zes jaar 
nieren te kunnen printen op basis 
van deze techniek.

Het LUMC werkt met een oplosmid-

del dat alle cellen van een orgaan 

weg wast, waarna alleen de colla-

geenstructuur, het 'skelet', overblijft. 

Andere centra proberen organen te 

maken op basis van CT- en MRI scans. 

In München hebben ze nog een andere 

benadering. Ze hebben een oplosmid-

Uitgeperst

Door Gerard Kok

De relatief nieuwe fosfaatbinder ferri-oxidesaccharaat vergroot de kans dat de fosfaatspiegel van hemodialysepatiën-ten binnen acceptabele grenzen blijft. Bij Amerikaans onderzoek verdubbelde het aantal patiënten met een voldoende lage fosfaatspiegel van 18 naar 36 pro-cent. Dit is volgens de onderzoekers ten dele te verklaren doordat het aantal pil-len dat patiënten moeten innemen een stuk lager is bij ferrioxidesaccharaat, en dat het daarom waarschijnlijker is dat patiënten trouw hun voorgeschre-ven fosfaatbinder nemen.

Hemodialysepatiënten hebben vaak teveel fosfaat in hun bloed, omdat de slechter werkende nieren er niet meer in slagen het fosfaat uit te scheiden. Daarom slik-ken deze patiënten fosfaatbinders, die moeten voorkomen dat er fosfaat uit de voeding in het bloed komt. Een te hoge fosfaatspiegel ('hyperfosfatemie') is ge-vaarlijk, omdat het het risico op hart- en vaatziekten en overlijden verhoogt.De patiënten van het Amerikaanse on-derzoek slikten meestal eerst sevelameer (merknamen Renagel, Renvela), een niet-

Nieuw medicijn houdt fosfaatspiegel hemo-dialysepatiënten beter binnen de grenzen
calciumhoudende fosfaatbinder. Meestal moeten patiënten hierbij 8 à 9 tabletten per dag innemen. De patiënten stapten vervolgens over op ferrioxidesaccharaat ('sucroferric oxyhydroxide' in het Engels, merknaam Velphoro), en werden een jaar gevolgd. Hiervoor slikten de patiënten 3 à 4 pillen per dag, ongeveer twee keer zo weinig als bij sevelameer.

Na afloop was het aantal patiënten waar-van de fosfaatspiegel lager was dan de richtwaarde van 5,5 mg/dL, verdubbeld. De onderzoekers vermoeden dat dit voor een deel komt omdat het makkelijker is om medicijntrouw te blijven met 4 in plaats van 8 pillen per dag.
Zoals altijd valt er wel wat op het onder-zoek af te dingen; het is een retrospec-tief onderzoek, waarbij het risico is dat de onderzoekers in de al gedane metingen op zoek zijn gegaan naar een interessante bevinding. Toch kan ik ook wel sympathie opbrengen voor het onderzoek; er zit denk ik wel wat in de redenering dat te veel pil-len per dag een mens medicijn-ontrouwer maken.

Bron: Journal of Renal Nutrition, 31-01-2019
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Door Merel Dercksen 

Hoge bloeddruk blijkt vaak voor te ko-

men bij kinderen met cystenieren, zo-

wel overdag als 's nachts. Ook bij kin-

deren die verder geen klachten hebben. 

Wel lijkt er een verband tussen hoe 

snel de cysten zich op de kinderleeftijd 

ontwikkelen en het risico op te hoge 

bloeddruk.

Cystenieren, specifiek ADPKD, is de meest 

voorkomende erfelijke nierziekte. Meest-

al geeft deze aandoening pas klachten 

als patiënten volwassen zijn. Maar soms 

treden er op kinder- of tienerleeftijd al 

symptomen op, zoals een hoge bloeddruk. 

Hoe vaak dat voorkomt is nog maar be-

perkt vastgelegd, omdat veel ouders die 

de aandoening zelf hebben, hun kinderen 

niet laten testen zolang die geen klachten 

hebben. De kinderen hoeven dan ook niet 

op te groeien in de wetenschap dat ze een 

ziekte hebben waar op dat moment niets 

aan te doen is.

Andere ouders laten hun kinderen juist 

wel testen, zodat ze er op tijd bij kun-

nen zijn als het kind klachten begint te 

krijgen. Van deze kinderen zijn dan vaak 

ook wel bloeddrukgegevens bekend. Een 

internationaal team onderzoekers heeft in 

22 voornamelijk Europese behandelcentra 

gegevens verzameld van kinderen bij wie 

bevestigd was dat ze ADPKD hadden.

De onderzoekers verzamelden 24-uurs 

bloeddrukmetingen, omdat die meer zeg-

gen dan een incidentele meting. Daar-

naast voegden ze aan hun database ge-

gevens toe als nierfunctie, of de kinderen 

al behandeld werden voor hoge bloeddruk, 

en echobeelden van de nieren. In totaal 

hebben ze 310 kinderen opgenomen in 

deze studie.

Bijna alle kinderen hadden nog een nor-

male nierfunctie op het moment dat ze 

een 24-uurs bloeddrukmeting ondergin-

gen. Maar de bloeddruk bleek op deze jon-

ge leeftijd lang niet altijd meer normaal. 

Een op de drie kinderen had een hoge 

bloeddruk of kreeg daar een behande-

ling voor. 's Nachts blijkt het percentage 

nog wat hoger te liggen, ongeveer een op 

de vijf kinderen had alleen 's nachts een 

hoge bloeddruk. Daar kom je niet achter 

met incidentele metingen overdag.

En dan was het ook nog zo dat bij ruim de 

helft van deze jonge ADPKD-patiënten het 

normale patroon, waarbij de bloeddruk 's 

nachts daalt om overdag weer hoger te 

zijn, verstoord was. Het grootste risico 

op een verhoogde bloeddruk blijken de 

kinderen te lopen die relatief veel grote 

cysten in hun nieren hebben.

Bron: Nephrology Dialysis Transplantation

Kinderen met cystenieren 

hebben vaak hoge bloeddruk

del ontwikkeld dat een orgaan door-

zichtig maakt, terwijl de cellen blijven 

zitten. Dit doorzichtige orgaan kunnen 

ze vervolgens scannen met lasertech-

niek, die zo nauwkeurig is dat ze elke 

cel kunnen zien zitten.

Op basis van het beeld dat deze micro-

scopische scantechniek produceert, wil-

len de onderzoekers eerst de structuur 

van het orgaan printen en het vervolgens 

injecteren met stamcellen. Ze hopen op 

deze manier eerst een werkende pancreas 

te maken en over vijf of zes jaar een nier. 

Als alles gaat zoals gepland zouden kli-

nische studies met de geprinte organen 

een aantal jaar daarna kunnen starten.

Een andere toepassing van de doorzichti-

ge organen ziet onderzoeker Ali Erturk in 

het medicijnonderzoek. Van bijvoorbeeld 

medicatie tegen kanker, die ontwikkeld 

wordt om specifiek naar de tumor te 

gaan en daar zijn werk te doen, kan in 

doorzichtige organen precies gevolgd 

worden of het daar terecht komt waar het 

de bedoeling is.

Reuters heeft een kort interview met Er-

turk over de ontwikkelingen, met beelden 

van een doorzichtige nier.

Bron: Reuters, 29-04-2019 
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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




