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De winter is voorbij

De tuin staat vol met bloemen
Heb jij ze al gezien?
En weet je ook hoeveel er staan?
Wel vijf of zes misschien?

Er vliegen kleine beestjes 
En weet je wat die doen?
Ze geven elke bloem vandaag
Een hele dikke zoen.

En waarom doen die beestjes dat?
Waarom zijn ze zo blij?
Gewoon, omdat het lente is
De winter is voorbij!

Annie M.G. Schmidt

Gedicht

2
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Het nieuwe jaar is alweer bijna drie maanden oud, 
en inmiddels zijn de meeste coronamaatregelen 
verleden tijd. In februari hebben wij met bijna het 
voltallige bestuur onze eerste bestuursvergade-
ring gehouden en plannen gesmeed. 

Wij zitten nog in ons jubileum jaar, dat nog duurt tot 
8 juli. Zolang de voorraad strekt krijgen nieuwe leden 
nog onze Jubileumpuzzel thuisgestuurd. In de eerste 
week van januari hebben wij in de ziekenhuizen een 
ledenwerfcampagne gehouden.
De meeste dialysepatiënten, die nog geen lid zijn 
van de NPVR, hebben onze nieuwe frisse folder ont-
vangen tezamen met een weekkalender. Dat is niet 
voor niets geweest, want we hebben diverse nieuwe 
leden mogen inschrijven.
Daar zijn wij als NPVR blij mee, omdat wij de afge-
lopen maanden, ook leden hebben moeten uitschrij-
ven wegens overlijden en opzeggingen. 

Nieuwe Bestuursleden
Vanaf 1 januari hebben wij twee nieuwe bestuursle-
den. 
Els van Dijk die namens de redactie plaats neemt in 
het bestuur, waar zij naast het werk voor Levenslijn 
ook meedenkt en meebeslist over allerlei bestuurs-
zaken. 
Wim van Loenen heeft zich aangemeld als (aspirant) 
penningmeester. In deze Levenslijn stelt hij zichzelf 
voor. Na een inwerkperiode kan hij in de ALV geko-
zen worden tot penningmeester. Wim is binnen de 
vereniging al actief met allerlei zaken. 

Onze plannen voor 2022
De nieuwjaarsreceptie met diner op 8 januari kon he-
laas geen doorgang vinden. Daarvoor in de plaats 
hebben wij een diner gepland op 12 maart, waarvoor 
u ruim voor het verschijnen van deze Levenslijn een 
uitnodiging heeft ontvangen. 
Op zaterdag 14 mei is de Algemene Leden Vergade-
ring, waar wij terugblikken op 2021. Na het officiële 
gedeelte maken wij er voor u weer een gezellige mid-
dag van.  
Op zaterdag 10 september is het “”jaarlijkse”” patiën-
tenuitje, eindelijk weer een boottocht waar vele leden 
en bestuursleden naar uitkijken. 

Van de bestuurstafel

Zaterdag 5 november Themadag, onderwerp nog 
niet bekend (u mag voorstellen indienen). 
De contacten met de ziekenhuizen komen langzaam 
weer op gang, en wij hopen als NPVR  weer uitgeno-
digd te worden als de patiëntenraden en spiegelge-
sprekken weer worden opgestart. 
Helaas hebben wij moeten besluiten om geen buiten-
landse reizen meer te organiseren. In het juni num-
mer besteden wij aandacht aan het zelf organiseren 
van buitenlandse reizen.  

Levenslijn
Het dagelijks bestuur (DB) is eindverantwoordelijk 
voor Levenslijn. Samen met de redactieleden, be-
stuursleden en andere auteurs maken wij viermaal 
per jaar Levenslijn. Uw bijdrage aan Levenslijn is al-
tijd zeer welkom. 

Om zo’n mooi blad te kunnen maken, hebben wij ad-
verteerders nodig, het is ons gelukt om voor 2022 
de nodige afspraken te maken, waar wij erg blij mee 
zijn. 

Houdt u allen aan de nog geldende coronaregels en 
ik wens u van deze plaats alle goeds toe, hopelijk 
ontmoeten wij elkaar op een van onze bijeenkomsten 
.

Marcel Melkert
Voorzitter NPVR 



4

Levenslijn · 22e jaargang · maart 2022

Eind december kreeg de redactie het trieste bericht 
dat Sjaak van Leeuwen is overleden. 
Sjaak, nierpatiënt vanaf 2013, vroeg de redactie of hij 
voor Levenslijn over zijn muziekhobby mocht schrij-
ven. De redactie was enthousiast.  In ons jubileum-
nummer verscheen zijn eerste column. In september 
kwam zijn tweede column over twee pagina’s en in 
ons decembernummer beschreef hij onze tienerster-
ren uit de jaren 60.  
Wij zullen Sjaak missen ondanks dat wij nog nooit 
persoonlijk kennis hebben gemaakt met hem. 

Redactie Levenslijn 

Sjaak's 
muziek 
hoek

Puzzelhoekje
Aardappel Jubileumjaar Nor 
Afsluiten  Kalfjes NPVR
Arm Kar Pest
Biet Kever Peulvrucht
Bizon Knoppen Rus
Bloeien Koe Sneeuwklokje
Boxer Krokus Spin
Dag Laan Tien
Damhert Lammetjes Ton
Den Lentebloem Tulpen
Doperwt Lentebries Ulk
Ego Levenslijn Vogels
Eieren Loten Voorjaar
Emoe Muis Wad
Ere Narcis Win
Esp Natuur Wisselwerking
Gaai Nestjes Zee
Gans Nierpatienten Zieken
Haan Non Zonnig 
Hyacint Nop 

WOORDZOEKER
Om u te helpen staat het woord Levenslijn vet 
gedrukt in de puzzel. De andere woorden van de 
lijst zoekt u op. Heeft u alle woorden gevonden, dan 
blijven er nog 13 letters over. Zet deze letters onder 
in het lege vak en u krijgt dan de oplossing.
In de volgende Levenslijn maken wij de oplossing 
bekend. Neem de tijd - veel plezier!  

L J U B I L E U M J A A R W E N E N
S E J T E M M A L G A N S I J P D K
H A A N V O G E L S T O P S K V A E
G A A I E Z O N N I G N I S O R G K
N  I E R P A T I E N T E N E L O N S
P R L N U L K R O K U S I L K M E E
K O E A K N A R C I S N E W W E T J
B H N T E R A A J R O O V E U O I T
L Y T U V S Z N N E A R M R E L U S
E A E U E E I P J L W K N K E B L E
P C B R R J E E Z I N A E I N E S N
P I R B B F K S N O L T D N S T F T
A N I O L L E T P M N S W G V N A R
D T E X O A N P U E T O N R R E N E
R P S E E K E I R P E E R E E L E H
A S U R I N S E N E P L U T V P T M
A E M O E B I E T S N O Z I B E O A
N E I T N E P E U L V R U C H T L D
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Redactiepraat
Een nieuw jaar met een nieuwe Levenslijn.
Omdat onze eindredacteur Jan Zoutendijk zijn werk-
zaamheden heeft neergelegd zijn we nog maar met 
een hele kleine redactie. We hopen wel op uitbrei-
ding van ons kleine team. Misschien voelt u zich ge-
roepen om mee te gaan doen. We doen ons best om 
er weer een goed blad van te maken met inbreng van 
het bestuur en met u als leden van de NPVR. 

Tijdens de laatste redactievergadering hebben we 
wat plannen besproken en u zult zien dat er de no-
dige aanpassingen zijn gedaan. 
Om te beginnen gaan we op verzoek van veel leden 
een ander, groter lettertype gebruiken zodat de tekst 
gemakkelijker leesbaar wordt. 
We geven u ook wat tips voor het bestrijden van ziek-
tes en kwalen uit Grootmoeders tijd. Wie weet zit er 
iets bruikbaars bij voor u!

We zijn een nieuwe rubriek gestart waarvoor we uw 
medewerking goed kunnen gebruiken.
Deze rubriek gaat over de woonplaatsen waar onze 
leden wonen. Over iedere plaats is wel iets leuks te 
vertellen en we nodigen u van harte uit om mee te 
doen. Samen kunnen we er iets leuks van maken. 
Omdat Thea van moeders kant stamt uit een ech-
te Vlaardingse familie gaat zij het spits afbijten. Ze 
deelt wat herinneringen over het visserijverleden van 
Vlaardingen, een van de oudste steden van Holland 
en van oudsher een vissersplaats.  

We hebben ook een nieuwe rubriek: Hoe is het nu 
met …, een interview met leden die lang geleden 
ook zijn geïnterviewd voor Levenslijn.
Ook moeten we met z’n allen gaan wandelen en na 
afloop thuis lekker puzzelen. 

U kunt een verhaaltje lezen en wat foto’s bekijken 
over de knuffelniertjes die Els bij de nierpatiëntjes in 
het Sophia ziekenhuis heeft gebracht. Twee patiën-
tjes hebben een mooie tekening voor ons gemaakt.  
Dit is maar een greep aan artikelen in dit blad. 

Uiteraard hebben we nog steeds te maken met de 
coronapandemie en is het daarom spannend om bij-
eenkomsten te organiseren. We gaan ervan uit met 
de nieuwe ontwikkelingen, dat het dit jaar toch moge-
lijk wordt om elkaar vaker te ontmoeten. 
De lente komt eraan en dat geeft nieuwe hoop en 
nieuwe mogelijkheden. Alles gaat voorbij al duurt het 
soms langer dan we denken. 
Wij gaan alvast aan de slag met de nieuwe Levenslijn 
voor juni met als hoofdthema Vakantie! Wilt u daar 
iets leuks over schrijven? Meldt dat aan de redactie, 
we nemen dan contact met u op.

Wij wensen u veel leesplezier en vooral een goede 
gezondheid!

Thea Meijer en Els van Dijk
Redacteuren 
Levenslijn. 

De kopij voor het volgende nummer van Levenslijn
dient uiterlijk 5 mei 2022 bij de redactie te zijn ingeleverd.

Noteer alvast in uw agenda:

10 maart 
Wereld Nierendag

12 maartUitgestelde activiteit van 8 januari

14 mei Algemene Ledenvergadering

10 september 
Patiëntenuitje Bootreis

5 november
Themadag
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Verzamelen deel 2

Column

In mijn eerste column “verzamelen” heb ik 
het gehad over sparen (wat ook een vorm van 
verzamelen is) maar met als einddoel iets af te 
ronden. Naar aanleiding van mijn rubriek heeft 
Wim van Loenen in de vorige aflevering het 
gehad over het verzamelen van munten. Mocht 
u als nierpatiënt ook eens willen schrijven over 
uw verzameling, dan bent u bij deze van harte 
uitgenodigd. 

Wat kan men allemaal verzamelen?
Men kan van postzegels tot klassieke auto’s ver-
zamelen, er zijn meer dan 10.000 verschillende 
verzamelaars en men kan het zo gek niet bedenken 
of het wordt verzameld. 
Kinderen sparen gemakkelijk dingen als lucifers-
doosjes, stickers, suikerzakjes, bierviltjes, buttons, 
barbies, speldjes, sleutelhangers, sigarenbandjes 
en niet te vergeten voedbalplaatjes en Pokémon 
plaatjes waar kinderen soms hun hele zakgeld aan 
besteden… 

Bij het ouder worden gaat het bij jongens/mannen 
om bierglazen sparen, modelauto’s, clubvaantjes. 
Wellicht heeft u nog een verzameling originele 
dinky-toys (die momenteel veel geld waard zijn las 
ik op internet) 
De dames sparen melkkannetjes, eierdopjes, 
serviezen, vingerhoedjes, porseleinen beeldjes 
(hummeltjes), oorbellen, series boeken van geliefde 
schrijvers of de bouquetreeks. 
In Nederland zijn nog een groot aantal postzegel-
verzamelaars. Ook zijn er nog postzegelclubs die 
actief zijn, en verwoede postzegelliefhebbers be-
zoeken ook nog beurzen. Wij spaarden een aantal 

jaren Eerste dag enveloppen, een klein vorm van 
belegging, maar dat viel zwaar tegen. Wij kregen 
nog niet de helft van de prijs terug van de mappen 
inclusief de enveloppen. Het was maar een hobby 
en we hadden er niet voor geleend. 

Aanbod
Om de verzameling aan te vullen bezoeken mensen 
rommelmarkten, kringloopwinkels, veilingen of ze 
speuren in de kranten of er nog iets van hun gading 
is te verkrijgen. 
Een greep uit de diverse dagbladen in de rubriek 
“kleintjes” 
 - Wie kan ik blij maken met een verzameling (80 

stuks) melkkannetjes
 - Voor de basketballiefhebbers gratis af te halen in 

Rotterdam 74 Clubvaantjes
 - 500 stropdassen (een vuilniszak vol) 
 - Leuke verzameling uilen – gratis ophalen in Sche-

veningen
 - Alles in één keer meenemen verzameling van 

ruim honderd pepermolens in Gouda
 - Hoeksche Waard ruim vijfhonderd lege bierblikjes 

uit de jaren 90 en tweehonderd Minidrankflesjes 
(staat niet bij of ze vol of leeg zijn). 

 - Verzamelaar gezocht van kaartspelen, ik heb er 
450 om te ruilen.

Ja de mens heeft wat bij elkaar gespaard en moet 
er ook weer allemaal van af zien te komen.
In de volgende aflevering komt dit onderwerp ruim-
schoots aan bod.

Marcel 
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Allen dienen zich bewust te zijn dat meer aandacht 
voor de nier in het kader van het overheidsbeleid 
grote voordelen kan opleveren voor zowel de patiënt 
als de zorgbudgetten.
Als Nierpatientenvereniging Rijnmond geven wij aan-
dacht aan deze dag door op 10 en 11 maart alle di-
alysepatiënten in onze ziekenhuizen te trakteren op 
een heerlijk gebakje met logo. 
Andere activiteiten in de ziekenhuizen zijn nog 
niet mogelijk, maar volgend jaar is er weer een                            
Wereld Nierendag en wie weet wat er dan allemaal 
weer voor activiteiten kunnen plaatsvinden. 

Yvonne Kant

Wereldwijd wordt er gesproken over World Kidney 
Day op de tweede donderdag in maart, dit jaar op 
10 maart. 
World Kidney Day is sinds 2006 een gezamenlijk ini-
tiatief van de ISN (Internationale Sociëteit van Nefro-
logie) en van de IFKF (Internationale Federatie van 
Nierfondsen). In Nederland is de NVN (Nierpatien-
tenverening Nederland) de initiatiefnemer.
Thema dit jaar is: 
Overbrug de kenniskloof naar betere nierzorg! 

Chronische nierziekte (CKD) komt vaak voor en is 
schadelijk, 1 op de 10 volwassen mensen wereldwijd 
heeft het; indien onbehandeld, kan het zelfs dodelijk 
zijn. Als de toename van CKD zo doorgaat zal het 
naar verwachting de 5de belangrijkste doodsoor-
zaak zijn tegen 2040.

Wereld Nierendag 2022
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atenzeldam@clinicabenidorm.com
Astrid ten Zeldam

tel. 0034 639 312 615

v

Kijk voor meer informatie op
eurocept-homecare.nl/thuisdialyse  l   thu isd ia lyse

Dialyse in eigen  
vertrouwde omgeving
•  Frequentere en kortere  

thuishemodialyse
•  Veilige behandelmethode
•  In ieder huis mogelijk

Nu ook in Nederland: 

Thuishemodialyse 
met de Physidia S3!
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Pasen is het 
belangrijkste christelijke 

feest en draait om de kruisiging 
en wederopstanding van Jezus Christus. 

Pasen zelf valt op zondag en is in feite de dag 
dat Jezus uit de dood herrees. Maar het paasfeest is 

ook wel de verzamelnaam voor de hele week, van Witte 
Donderdag tot tweede paasdag.

Hoe vieren wij en in de rest van de wereld Pasen?
Nederland viert Pasen met een lekkere lunch of diner, wij beschilderen eie-

ren, eten heel veel chocolade eieren en verstoppen voor de kinderen paaseie-
ren in de tuin. Op 2e Paasdag trekken we er op uit, wandelen in de natuur, bezoek 

pretparken en gaan uit verveling naar een woonboulevard. 

Italië Italianen houden van een lange en lekkere paaslunch. Dan doen ze ook aan ‘eitje 
tikken’. met je ei tikje tegen dat van een ander. Als je ei niet wordt beschadigd, de winnaar 
die met één onbeschadigd ei overblijft, mag een jaar vol voorspoed tegemoetzien. Op 2e 

paasdag trekken de Italianen massaal naar het platteland voor een lunch of barbecue. 

India in de christelijke deelstaat Goa wordt Pasen gevierd met optochten, liederen en dans op 
straat. Mensen geven elkaar chocolaatjes, bloemen en kleurige lampionnen cadeau.

Griekenland het eiland Corfu trekt vele duizenden Grieken van het vasteland. Die er de hele week 
feest komen vieren. Op Goede Zaterdag moeten ze oppassen, want dan worden in de hoofdstad 

Kerkyra, roodgeverfde aardewerken potten, gevuld met water, van de balkons naar beneden gegooid. 
Die traditie symboliseert vruchtbaarheid, zoals vele paasgebruiken.

Mexico Al twee weken voor Paaszondag hoor je muziek in de straten en wordt er gedanst.  De versiering 
bestaat uit slingers, gemaakt van crêpepapier en toiletpapier. Maar op Goede Vrijdag is het tijd voor 
bezinning en worden stille optochten gehouden, waarin de kruisiging van Jezus wordt uitgebeeld.

Zweden als heksje verkleed gaan kinderen langs de deuren. Ze ruilen zelfgemaakte tekeningen voor 
snoep. Die traditie komt voort uit het bijgeloof dat heksen tijdens Pasen de meeste toverkracht hadden, 

en dus gunstig gestemd moeten worden. 

Spanje en Zuid-Amerika Pasen is de grote finale van de ‘semana santa’ ofwel de Goede Week. 
Dan vinden in vele steden processies van broederschappen plaats. De leden dragen een gewaad 

met een kenmerkend puntig hoofddeksel, de ‘capirote’.

Duitsland In sommige steden in Duitsland zijn er de hele week paasmarkten. Die zijn 
niet zo uitgebreid als de beroemde kerstmarkten, maar toch wel een dagtrip waard. 

Op witte donderdag (Gründonnerstag) eten ze spinazie of een andere groene 
groente. Volgens overlevering schenkt dit kracht voor het komende jaar. 

Op welke manier u het ook viert, wij wensen u gelukkige 
en gezellige Paasdagen 

17 en 18 april Pasen

9
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Waar wonen onze leden?
In deze nieuwe rubriek gaan wij op zoek naar 
verhalen in steden en dorpen waar onze leden 
wonen. Dit keer kiezen wij voor de bijzondere 
stad Vlaardingen. 

Vlaardingen is een stad die ligt aan de Nieuwe Maas 
in het Rijnmondgebied. Voor de geschiedenis van de 
stad moeten we teruggaan naar de 8e eeuw. In 1273 
werden stadsrechten verleend door Graaf Floris V. 
De stad kent maar liefst 58 rijksmonumenten.
Totale oppervlakte is 26,71 vierkante kilometer en 
heeft ruim 74.000 inwoners, waarvan 23 mensen lid 
zijn van de Nierpatiëntenvereniging Rijnmond.  
In de 18e eeuw was Vlaardingen al bekend als Ha-
ringstad. Hieronder vertelt Thea haar verhaal over 
haar familieverleden. 

Het visserijverleden van Vlaardingen
Tot na de tweede wereldoorlog was de voornaamste 
bron van inkomsten in Vlaardingen de haringvisserij. 
Ik kan en wil hier niet deze hele geschiedenis ver-
melden, alleen kan ik wat persoonlijke herinneringen 
beschrijven.
Als echte Vlaardingse haringkop zijn er in mijn voor-
geslacht van moederszijde heel veel vissers te vin-
den tot in de zeventiende eeuw. 
Als ik snuffel in mijn stamboom kom ik ze tegen. Bij 
verschillende voorvaderen staat vermeld dat ze op 

zee zijn gebleven. In het archief van Vlaardingen in 
het Emous zijn nog alle monsterrollen van de log-
gers te vinden. Daar bevindt zich ook een monster-
rol waarop mijn overgrootvader Toon van der Velden 
vermeld staat als spilloper, oud 26 jaren plus de gage 
die hij verdiende: 2%. Zijn handtekening staat er ook 
op. En daar ging het om want mijn moeder vertelde 
altijd dat haar grootvader niet kon schrijven. Op de 
monsterrol is het bewijs te vinden dat hij dat wel de-
gelijk kon want hij heeft zijn naam geschreven in een 
keurig handschrift. De bemanningsleden die dat niet 
konden zetten alleen een kruisje met een aanteke-
ning ter verificatie erbij. Zo vreemd was het niet dat 
sommigen niet konden schrijven want de jongens gin-
gen soms al mee naar zee als ze 9 jaar oud waren. Er 
was immers ook nog geen leerplicht in die tijd.

Woongenot niet voor iedereen hetzelfde
Langs de Haven en in het centrum van de stad kom 
je nog veel tegen wat je terug doet denken aan de 
oude tijden. Aan de haven en aan de Schiedamse-
weg in de grote huizen woonden de reders. In de 
vele stegen leefden de vissers met grote gezinnen 
in kleine bedompte woningen. In de jaren vijftig van 
de vorige eeuw is men flink met de slopershamer 
te keer gegaan en kregen de bewoners een nieuw 
onderkomen in de wijken die toen gebouwd werden. 
Dat waren sjieke woningen want die hadden een 
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douche! Veel van die jaren-vijftig woningen worden 
intussen alweer afgebroken…
Voor de geïnteresseerden is het leuk om een bezoek 
te brengen aan het Museum Vlaardingen aan de 
Westhavenkade. Ik herinner me nog heel goed dat 
de Westhavenkade vol stond met vaatjes haring. De 
straat glinsterde van de haringschubben. De natte 
kuipers stonden de vaatjes bij te vullen. En bijna kan 
ik me de geur nog herinneren die er hing. 

Vlaggetjesdag 
Ook herinner ik me nog Vlaggetjesdag waarop de 
vloot feestelijk versierd in het weekend voor Buisjes-
dag klaarlag om uit te varen. Mijn vader en mijn broer 
gingen wel eens om 4 uur ‘s morgens kijken als de 
vloot uitvoer.
En aan de Maassluise dijk, waar nu de industriewijk 
is, hingen de netten na het tanen te drogen op de 
Taanderij waar ze ook gerepareerd werden door de 
nettenboetsters.

Er is heel wat veranderd in Vlaardingen. Er is nu al-
leen nog een museumschip “de Balder” te vinden in 
de haven. En sommige straatnamen herinneren nog 
aan het visserijverleden. 
Zoals Buizengat, Werf Dammes Erve, Netten-
boetsterstraat, Kuiperstraat, grote Visserijplein enz. 
En kent u de oude uitdrukking nog: “Haring in het 
land, dokter aan de kant”?

Thea Meijer, uit Vlaardingen 
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Elk jaar op 12 mei is het de Dag van de Verpleging. Op deze dag, de verjaardag van de wereldberoemde 
Engelse verpleegster Florence Nightingale, wordt zij als grondlegster van het verpleegkundige beroep her-
dacht en worden alle medewerkers in de zorgsector in het zonnetje gezet.

Voor alle verpleegkundigen het volgende gedicht:

Vanuit het diepste van ons hart
Dank voor al jullie goede zorgen 
De steun en de kracht vandaag en morgen  

Jullie staan altijd voor de patiënten klaar 
Vandaar dit mooie gebaar
Ons respect voor jullie is er elke dag 
Hoe jullie omgaan met een traan en een lach 

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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Het is weer tijd voor de belastingaangifte! Heeft u van 
de belastingdienst een brief ontvangen dat u aangifte 
moet doen, dan kan dat vanaf l maart, let op vóór l mei 
moet de aangifte bij de belastingdienst zijn. Lukt dat 
niet, vraag dan uitstel aan bij de belastingdienst.

Niet vergeten: Belastingaangifte doen
Als nierpatiënt heeft u mogelijk een aantal aftrekbare 
zorgkosten. Als u geen verzoek heeft gehad om aan-
gifte te doen, dan kunt u zelf een proefberekening ma-
ken of aangifte zin heeft. 
Bij de aftrekposten gaat het voornamelijk om speci-
fieke zorgkosten, scholingskosten, alimentatie, giften.

Denk bij de aftrekbare specifieke zorgkosten aan: 
• geneeskundige kosten (arts, therapeut, tandarts)
• medicatie voorgeschreven door arts (ook verband- 

middelen)
• vervoerskosten van en naar ziekenhuis, arts, 

apotheek, (eigen bijdrage taxi/eigen vervoer bij 
dialyse) 

• hulpmiddelen
• kledingkosten (dialyse: extra wassen kleding en 

slijtage door bloeddrukband)
• dieetkosten

Vraag om hulp bij de aangifte. Twijfelt u of er iets afge-
trokken mag worden; bel de belastingtelefoon of neem 
contact op met bureau STAP (NVN) tel.: 035-6912128

Veel succes met uw aangifte.
Yvonne Kant

13
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Wederom hebben we een zeer bewogen jaar mee-
gemaakt door de impact van het coronavirus op ons 
leven en onze activiteiten, die hierdoor vaak niet door 
konden gaan.
Op 9 juli bestond de NPVR 20 jaar, de grootse plan-
nen die we hadden voor de viering van dit jubileum 
werden ook zeer gehinderd door de maatregelen in 
verband met het coronavirus en hierdoor konden we 
het jubileum niet zo uitgebreid vieren zoals we hadden 
gewild. Gelukkig konden we wel wat doen; de leden 
hebben op de dag van het jubileum 9 juli een jubile-
umpuzzel gekregen; er is een extra dikke Levenslijn 
verschenen met veel terugblikken. Een jubileumjaar 
duurt een jaar, dus wie weet…

Onze vereniging in cijfers
Onze vereniging Nierpatiëntenvereniging Rijnmond 
telde op 31 december van het verslagjaar 384 leden, 
waarvan 241 nierpatiënten; 44 algemene leden; 48 
gezinsleden en 15 donoren.
Daarnaast hebben we nog 19 donateurs.
Nieuwe leden; opzeggingen en overleden leden, zijn 
verwerkt in de cijfers.

Algemene ledenvergadering
Hoera we konden weer een algemene ledenvergade-
ring houden in het Van der Valk hotel te Ridderkerk 
op 23 oktober (conform de geldende coronamaatre-
gelen).
Er waren bestuursleden aftredend en herkiesbaar en 
de functie waarnemend voorzitter Marcel Melkert en 
aspirant bestuurslid Petra van den Berg moesten via 
goedkeuring van de ALV aangepast worden in res-
pectievelijk voorzitter en waarnemend penningmees-
ter en ledenadministrateur en algemeen bestuurslid. 
De vergadering ging unaniem akkoord met alle be-
noemingen. 
Het bestuur bestaat nu uit:
 - Voorzitter en lid dagelijks bestuur: Marcel Melkert
 - Secretaris en lid dagelijks bestuur: Yvonne Kant
 - Penningmeester vacature; tijdelijk waargenomen 

door Marcel Melkert
 - Algemeen Bestuurslid - Ledenadministrateur: 

Petra van den Berg
 - Algemeen Bestuurslid : Joke Damsma
 - Algemeen Bestuurslid : Angelique de Snaijer

Het financieel jaarverslag is door de kascontrole com-
missie en de aanwezigen goedgekeurd.  Tevens heeft 
de vergadering haar goedkeuring gegeven aan het al-
gemeen jaarverslag 2020. 
De contributie blijft voor het jaar 2022 gelijk; €30,- 
voor leden en €45,- voor gezinslidmaatschap.
De incasso van de lidmaatschap bijdrage zal, zoals 
voorheen, weer plaatsvinden in april/mei, dit was in 
2021 door omstandigheden afwijkend (augustus).
Levenslijn zal per 1 januari 2022 onder de verantwoor-
ding van het dagelijks bestuur uitgegeven worden met 
ondersteuning van de redacteuren Els en Thea, be-
stuursleden en gastredacteuren.
Het bestuur hoopt dat in 2022 weer diverse activitei-
ten kunnen plaatsvinden; de Algemene Ledenverga-

14
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dering in mei, het traditionele patiëntenuitje in sep-
tember. Hopelijk komt er ook weer de mogelijkheid 
om patiëntenraden en voorlichtingsbijeenkomsten te 
houden. 

Patiëntenraden / Spiegelgesprekken
Deze worden in de diverse dialysecentra gehouden 
om de kwaliteit van de dialyse te bewaken en waar 
nodig en mogelijk te verbeteren. Naast dialyse pati-
enten en medewerkers van de dialyseafdeling neemt 
altijd minimaal één bestuurslid van de NPVR hier-
aan aan deel. Helaas vonden deze niet plaats door 
de coronamaatregelen. Het bestuur heeft wel overleg 
gevoerd met artsen en diverse medewerkers van de 
dialyseafdelingen. 

Nierdialoog- en Groepsvoorlichtingsavonden
Deze konden vanwege de geldende coronamaatrege-
len niet plaatsvinden.

Themamiddagen 
Helaas hebben die niet plaatsgevonden door de gel-
dende coronamaatregelen.

Patiëntenuitje
We zijn hierover in beraad geweest met de rederij en 
in overleg met hen en gezien de geldende corona-
maatregelen heeft deze niet kunnen doorgaan. 

World Kidney Day
Wij hebben in alle bij ons aangesloten centra gebak 
af mogen geven voor de patiënten. Normaal staan we 
op deze dag ook met een voorlichtingsstand maar dit 
was niet mogelijk gezien de coronamaatregelen.

Diversen:
• De activiteiten die we graag hadden gehouden, 

zoals een filmmiddag, een nieuwjaarsreceptie, 
waren niet in te plannen gezien de geldende 
coronamaatregelen.

• Met Pasen hebben wij per post en via de mail 
alle leden een Paaswens gestuurd.

• De bijscholing van huisartsen hebben wij fysiek 
niet bijgewoond, wij hebben gezorgd voor het 
nodige foldermateriaal en voor elke deelnemer 
een lijst met folders voor nierpatiënten die bij de 
huisarts onder controle zijn, en waar deze door 
huisarts of patiënt besteld kunnen worden. 

• Als eindejaarsattentie hebben alle leden een 
weekkalender ontvangen met een daarop de 
tekst “Wie van zijn nieren houdt, eet minder zout” 
en een nieuwjaarswens. Samen met de folders 
“De ongezouten waarheid” en “7 tips voor een 
goed gesprek”. In de ziekenhuizen hebben wij 
450 weekkalenders, met een nieuwe folder van 
de NPVR en de zoutfolder, gegeven aan dialyse-
patiënten, die nog geen lid zijn van de NPVR. 

• Overleg met de NVN en andere Regionale Nier-
patiëntenverenigingen hebben online of per mail 
plaatsgevonden. 

Yvonne Kant, secretaris
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Voor 2 personen in 20 minuten

Ingrediënten
• 150 g tagliatelle
• 2 sjalotjes
• 1 teentje knoflook
• 200 g kipfilet
• 2 eetlepels olijfolie
• 300 g diepvriesspinazie
• 1 pakje Boursin met peper (80 g)
• 100 ml kookroom
• 1 eetlepels gesneden dragon (of 1 eetlepel ge-

droogde dragon)

Werkwijze
1. Kook de tagliatelle gaar volgens de aanwijzingen 

op de verpakking.
2. Snipper de sjalotjes en het teentje knoflook.
3. Snij de kipfilet in blokjes en bak deze, samen 

met de sjalot en knoflook bruin in de olijfolie.
4. Voeg de uitgelekte diepvriesspinazie toe en 

warm het geel goed door.
5. Meng er dan het pakje Boursin met peper en de 

kookroom door.
6. Voeg als laatste de dragon toe.
7. Meng er dan de gare tagliatelle doorheen.

Voedingswaarde per portie
• 38 g eiwit
• 0,87 g zout (350 mg natrium)
• 1050 mg kalium
• 440 mg fosfaat

Tip
Spinazie is een kaliumrijke groente. Als je op het 
kalium in je voeding moet letten, is het een goede 
optie om pasta (of rijst) bij de spinazie te eten in 
plaats van aardappelen.

Bron: Nieren.nl

• Snij een rauwe ui in schijven en strooi er suiker 
over, een paar uur laten staan. De stroop die dan 
ontstaat is een goed middel!

• Leg 's nachts een warme doek met daarop zui-
vere varkensreuzel op je borst. 

• Kook bruine kandij en drop in weinig water, af 
laten koelen, voeg honing toe. In de morgen en ’s 
avonds een eetlepel nemen. 

• Dompel een linnen doek in koud water. Uitwrin-
gen en daarna om je hals doen, hierover een 
wollen das en snel naar bed!

• Los venkelhoning op in melk. ‘s Morgens en 
’s avonds zo warm mogelijk drinken. 

• Maak thee van de toppen van jonge brandnetels, 
3 x daags een kopje en het hoesten verminderd. 

Eten en drinken 
• Bittere witlof - kook wat citroen of een aardappel 

mee.
• Tomaten ontvellen - Leg ze kort even in kokend-

heet water.
• Een donkere ruimte is de beste plek om uw bier 

te bewaren.
• Aardappels gaan niet spruiten als u er een appel 

bijlegt.
• Bij het koken van melk een lepeltje in de pan, dat 

voorkomt overkoken. 

Bron: Oma weet raad!

Lenterecept 
Tagliatelle met kip en spinazie

Tegen de hoest en keelpijn

Tips 
van 
oma
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Als bestuur van de NPVR zijn wij verheugd dat 
Wim van Loenen zich kandidaat heeft gesteld als 
penningmeester van de Nierpatiëntenvereniging 
Rijnmond. De komende maanden wordt Wim in-
gewerkt, om in mei tijdens de Algemene Leden-
vergadering officieel benoemd te worden als pen-
ningmeester. Wij wensen Wim veel succes.

Mijn naam is Wim van Loenen, wellicht heeft u gezien, 
dat ik heb al enige malen een bijdrage geleverd heb 
aan Levenslijn. 
Ik ben 61 jaar en heb al vanaf mijn pubertijd een chro-
nische nierziekte. Sinds bijna een jaar dus een donor-
nier en dat gaat allemaal eigenlijk best goed vind ik 
zelf. Ook al kan het natuurlijk altijd nog beter.
Samen met mijn vrouw Nees woon ik tot volle tevre-
denheid in Dordrecht en dat al meer dan 20 jaar.
Mijn beroep is verpleegkundige en ik heb altijd ge-
werkt in de psychiatrie, de opvang van dak- en thuis-
lozen en in de verslavingszorg. De afgelopen 20 jaar 
was dit voor een zeer grote GGZ-instelling (GGZ is 
Geestelijke Gezondheidszorg), maar dit is, zoals u 
eerder las, sinds een tijdje gestopt.
Het hele proces van aanmelding voor tot daadwerke-
lijke transplantatie heeft zolang geduurd, mede door 
corona, dat mijn werkgever me maar heeft ontslagen.
Dat was een beetje jammer maar nu heb ik wel tijd 
voor andere dingen. Zoals me inzetten voor onze ver-
eniging!

Kandidaatstelling 
Ondanks mijn hobby’s (lezen, munten sparen) en alle 
tijd die ik stop om weer beter in conditie te komen, 
vind ik dat ik best wat extra’s kan doen voor een goed 
doel. En wat is een beter doel dan onze eigen Nierpa-
tiëntenvereniging?! 

Dit deed mij een tijdje geleden besluiten, eens te infor-
meren wat ik bij kan dragen voor de NPVR.
Met enthousiasme is hierop gereageerd, er zijn diver-
se vacatures maar de invulling van de vacature voor 
penningmeester, was wel zeer gewenst.
Dit werd (en wordt nog steeds) gedaan door de voor-
zitter die het al heel erg druk heeft. Dus ondersteu-
ning zou welkom zijn.

Zelf ben ik geen boekhouder. Wel ben ik heel precies 
en kan structuur aanbrengen waar nodig of gewenst.
Ook kan ik goed rekenen en ben bekend met cijfers 
en statistieken. Een “Pietje Precies” noemt men mij 
soms.
Dit heeft mij doen besluiten mij aan te melden als po-
tentieel kandidaat voor de functie van penningmees-
ter voor onze vereniging. Op dit moment krijg ik van 
de voorzitter/penningmeester allerlei informatie met 
betrekking tot het penningmeesterschap en geeft hij 
inzicht in de ins en outs van de vereniging. 

Ik hoop u allen in goede gezondheid te zien op een 
van onze bijeenkomsten. 

Wim van Loenen 
Aspirant Penningmeester 

Even voorstellen
Wim van Loenen
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In de ledenvergadering van 23 oktober 2021 is be-
sloten de contributie over 2022 te innen in de maand 
april. 

De contributie voor 2022 is gelijk aan de contributie 
van 2021. Individueel lidmaatschap bedraag € 30,- 
per jaar en gezinslidmaatschap € 45,- per jaar.

• Automatische incasso vindt plaats bij leden die 
de vereniging hiervoor een automatische incasso 
hebben afgegeven.

• Verzoek tot betaling per mail tot betaling binnen 
14 dagen na ontvangt van de mail, voor leden 
waarvan wij een mailadres hebben.

• Verzoek tot betaling per brief voor overige leden.
• Leden die zelf de contributie betaald hebben 

vóór 31 maart ontvangen van ons geen betaal-
verzoek.

• Nieuwe leden die zich aanmelden na 1 april 
krijgen in de loop van het jaar een automatische 
incasso of een verzoek tot betaling per mail of 
brief. 

• Nieuwe leden die zich aanmelden na 1 novem-
ber 2022 betalen hun eerste contributie in 2023.

Bij automatische incasso staat uw lidnummer op het 
bankafschrift.
In de mail of brief staat vermeld uw lidnummer, gelieve 
bij overschrijving te vermelden contributie 2022 en 
lidnummer!!! Regelmatig komt het voor dat een fami-
lielid of bekende het bedrag overmaakt. Vermeld dan 
ook duidelijk: contributie 2022, het lidnummer en 
de naam van het betreffende lid (staat in de aanhef 
in de mail of brief). 

Lid van Nierpatiëntenverening Nederland (NVN) 
Als betalend lid van de Nierpatiëntenvereniging Rijn-
mond bent u automatisch ook lid van de NVN (als u 
zelf lid zou zijn van de NVN  kost dat € 30,00 per jaar)

Wat betekent het als u ook lid bent van de NVN:
• Gratis themabijeenkomsten. De NVN organi-

seert jaarlijks zo’n 15 (digitale) themabijeenkom-
sten over medische en sociale onderwerpen

• Wisselwerking. 6 keer per jaar ontvangt u het 
tijdschrift van de NVN en regelmatig per mail de 
nieuwsbrief Ledenpost

• Persoonlijk advies. Op het gebied van werk, 
inkomen, scholing, kind en gezin kunst u terecht 
bij het Steun- en adviespunt (STAP) van de NVN

• Steun andere patiënten. Als lid steunt men het 
werk van de NVN, zoals voorlichting, lotgenoten 
contact en belangenbehartiging.

• Collectieve zorgverzekering. VGZ heeft een 
collectieve zorgverzekering voor NVN-leden 
(dus ook NPVR-leden). Leden krijgen korting op 
de basis- en de aanvullende verzekeringen en 
worden gegarandeerd geaccepteerd. (lees meer 
op www.vgz.nl/nvn) 

Persoonlijke wijzigingen:
Zodra er een wijziging in uw persoonlijke situatie 
plaatsvindt gelieve dat te melden aan de ledenadmi-
nistratie. 
• Wijziging telefoonnummer of e-mailadres
• Wijziging banknummer 
• Transplantatie
• Toevoegen partner als lid van de NPVR
• Overlijden (zet het adres van de NPVR-ledenad-

ministratie in uw adressenlijst, zodat nabestaan-
den dit aan de NPVR kunnen doorgeven.) 

• Opzegging lidmaatschap. 

Ledenadministratie NPVR 
Nachtegaal 18, 3191 DP Hoogvliet, 
E-mail: ledenadministratie@npvr.nl    Tel: 06-52896275

Contributie 2022
Berichten van de penningmeester
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Bij de Algemene Leden Vergadering van 23 oktober, 
waar we elkaar gelukkig weer konden ontmoeten, had 
Joke Damsma ook een loterij opgezet met verschil-
lende prijzen. Een van de prijzen was een knuffel in de 
vorm van een niertje. Later bedachten wij dat het een 
leuk cadeautje zou zijn voor de nierpatiëntjes in het 
Sophiaziekenhuis, we geven tenslotte alle leden ieder 
jaar wel een presentje. 
Na een vraag hierover bij het Sophia ziekenhuis kwam 
er een enthousiaste reactie. De afspraak om de knuf-
fels te bezorgen werd snel gemaakt. Een paar dagen 
voor Kerst ben ik met een tas vol knuffels en nog wat 
presentjes naar Rotterdam gegaan. Twee dames van 
de afdeling namen de cadeautjes dankbaar in ont-
vangst en ze vonden alles erg leuk. Het werd een kor-

te maar gezellige bijeenkomst. Op de foto is te zien 
dat een niertje in de schatkist is geplaatst. In dat kistje 
zitten leuke spulletjes die een kind mag uitzoeken als 
troost voor als het een vervelende behandeling krijgt.
Later heb ik nog gevraagd of Levenslijn ook een re-
actie van kant van de kinderen zou kunnen krijgen. 
U ziet hier 2 mooie tekeningen van Maevi van 4 jaar 
en Mayla van 6 jaar. Er zit ook nog een leuk briefje bij 
over het nierfeestje en de komende transplantatie van 
Mayla.

Wij hopen in de toekomst nog meer interessante ver-
halen uit het Sophia te krijgen.

Els van Dijk

Knuffels voor het Sophia
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Een nieuwe rubriek, waarin wij leden, die in het 
verleden, geïnterviewd zijn voor Levenslijn, na 
een korte inleiding, 10 vragen stellen. De eerste 
in de serie is de heer Poolander. 

Hoe is het met Arie Pieter Poolander?
In Levenslijn van december 2013 heeft een interview 
gestaan met de heer Poolander, geboren in februa-
ri 1930. De reden van dat interview was, dat hij op 
hoge leeftijd erg enthousiast was over buikspoeling. 
Na ruim acht jaar zijn wij benieuwd hoe het met hem 
gaat, omdat wij hem gemist hadden op de Algemene 
Ledenvergadering. Hij had graag willen komen, maar 
om een of andere reden heeft hij de uitnodiging niet 
ontvangen. Als ik hem bel, is hij nog even enthousiast 
als de laatste keer, toen hij met zijn dochter Mariëlla 
de Nieuwjaarsreceptie in januari 2020 bezocht. Thuis-
dialyse doet hij nog steeds samen met zijn mantelzor-
ger, zoon Victor, ondanks dat een aantal jaren gele-
den, zijn vrouw Rita is overleden.

10 vragen aan de heer Poolander
1. Hoe gaat het met uw gezondheid?  Gezien mijn 

leeftijd gaat het naar omstandigheden goed, ik 
mag niet klagen.

2. Bent u nog steeds zo enthousiast over buikspoe-
ling als in 2013?  Absoluut, ik doe het ‘s nachts 
en dat bevalt mij goed.

3. In 2013 werd u gevraagd: Wat als het niet meer 
gaat thuis? Het antwoord was duidelijk. Daar 
moet ik nog niet aan denken. Hoe denkt u er nu 
over?  Hetzelfde, net zo lang blijf ik thuis dialyse-
ren tot het niet meer kan. Heb ik meer zorg nodig 
dan wordt het een ander verhaal, maar zover is 
het nog niet.

4. Hoe vaak gaat u naar het ziekenhuis voor con-
trole en wie gaat er mee?  Om de twee/drie 
maanden ga ik met mijn andere mantelzorger, 
mijn dochter Mariëlla naar het ziekenhuis. Grote 
dank gaat uit naar de artsen, verpleegkundigen 
en overige medewerkers van het Maasstad Zie-
kenhuis, waar ik al meer dan 12 jaar uitstekend 
wordt behandeld. 

5. Hoe brengt u de dag door, toen had u nog niet 
echt een hobby, is dat nu anders.  Nee ik heb 
nog steeds geen echte hobby, ik lees wat, doe 
soms boodschappen, luister naar de radio, kijk 
televisie en op internet haal ik mijn informatie.

6. U leest nog elke dag de krant, leest u ook boeken?  
Af en toe, dat zijn dan meestal reisbeschrijvingen.

7. Met de huidige omstandigheden is het moeilijk 
om met vakantie te gaan naar uw favoriete lan-
den Oostenrijk en Spanje?  Ik heb vroeger veel 
gereisd voor mijn werk naar o.a. Duitsland, Zwit-
serland, China, Frankrijk, Spanje en Luxemburg. 
Ik heb er vrede mee dat ik niet meer op vakantie 
kan gaan. 

8. Ziet u alle kleinkinderen nog regelmatig?  Ja, 
ik ben een trotse opa van vier kleinkinderen en 
één achterkleinkind van een paar maanden. Ze 
komen bij mij en als ze jarig zijn ga ik naar hun 
toe als het kan. 

9. In uw e-mailadres staat Peter, is dat uw roep-
naam?  Nee, mijn roepnaam is Pieter of Piet. 
Toen ik in het verleden voor een Amerikaans 
bedrijf werkte, noemde de Amerikanen mij Pieter, 
maar schreven Peter omdat de uitspraak hetzelf-
de is, vandaar Peter in mijn e-mailadres.

10. Heeft u nog goede tips voor onze leden?  Jaze-
ker, blijf actief (bewegen, wandelen, lezen, doe je 
hobby als je die hebt) en zeker niet bij de pakken 
gaan neerzitten!

Hoe is het met….

foto gemaakt door kleindochter
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Voldoende bewegen is een belangrijk onderdeel 
van een gezonde leefstijl. Een gezonde leefstijl 
bestaat ook uit bijvoorbeeld voldoende slaap, ge-
zonde voeding en omgaan met stress. En bewe-
gen is zoveel breder dan ‘sport’!

Als je plezier ervaart in beweging en positieve effec-
ten merkt bij jezelf, is dat motiverend om in beweging 
te komen en te blijven. Bewegen hoeft niet heel zwaar 
te zijn, door meteen lang te wandelen. Een topconditie 
is niet nodig. Alle beweging telt en is geen zitten. De 
lat hoeft echt niet te laag, maar door het haalbaar en 
plezierig te houden klinkt het toch al een stuk aan-
trekkelijker. Een kwestie van rustig opbouwen en niet 
forceren. Wat vandaag niet lukt, lukt misschien een 
andere dag wel.
Een goed uitgangspunt is kijken naar mogelijkheden 
bij een chronische ziekte en/of een beperkte conditie. 
Iedereen begint bij zijn of haar eigen begin. Boven-
dien kan de motivatie tot beweging voor iedereen an-
ders zijn. Kies iets dat bij u past en u plezier in heeft!
De ene traint voor een sportieve prestatie, zoals het 
beklimmen van de Mont Ventoux, de ander haalt ple-
zier uit een dansles in de sportschool.

Wat weten we over de positieve effecten van be-
wegen?
Bewegen kent volop lichamelijke en mentale voor-
delen, zowel op korte als op lange termijn. Door te 
bewegen kunt u de volgende positieve effecten gaan 
ervaren, namelijk;
1. Meer ontspanning
2. Weerbaarder tegen stress
3. Beter slapen
4. Lekkerder in uw vel zitten
5. Betere kwaliteit van leven
6. Bloeddruk onder controle

Kortom, bewegen kost energie, maar geeft ook veel 
energie!
Er wordt volop onderzoek gedaan naar hoeverre be-
weging en de mate van fysiek functioneren rondom 
transplantatie samenhangt met betere uitkomsten. 
We zullen steeds meer weten over het effect van be-
weging op hoe lang een orgaan goed functioneert na 
transplantatie. We weten nu al dat beweging positief 
bijdraagt aan allerlei factoren die van invloed zijn op 
uw gezondheid na transplantatie.

Waarom wandelen?
Wandelen is een activiteit dat laagdrempelig is en een 
kleine kans geeft op overbelasting. Hoewel het ook 
bij wandelen belangrijk is om op te bouwen en de ei-
gen grenzen te leren kennen, kan een wandeling pri-
ma aangepast worden naar ieders niveau en tempo. 

Aan de wandel, waarom zou je? 
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Daarnaast is wandelen een beweegvorm die conditie 
en uithoudingsvermogen verbetert. Samen wandelen 
is nog waardevoller omdat je ervaringen kunt uitwis-
selen met elkaar.

Als éénmaal de eerste stap gezet is, letterlijk, nodigt 
dit uit om er meer te zetten en om ook op andere 
dagen wat meer activiteit in de dag te brengen. Een 
wandelgroep is een motiverende stok achter de deur, 
waarin mensen onderlinge betrokkenheid ervaren. 
Ook wandelen is teamwork om samen in de buiten-
lucht te zijn. 

Wat is Walk&Talk 
Walk&Talk is een beweegprogramma rondom trans-
plantatie waarin iedereen die met transplantatie te 
maken heeft welkom is om mee te wandelen. Bewe-
gen en ontmoeten, dat is waar Walk&Talk voor staat. 
Met elkaar de positieve effecten van een actieve leef-
stijl ervaren. Zowel vóór transplantatie (prehabilitatie) 
als na transplantatie (revalidatie). Samen wandelen 
biedt de mogelijkheid om ervaringen en tips uit te wis-
selen. Daarnaast werk je aan je conditie en aan een 
gezonde leefstijl. Deelname aan Walk&Talk is geheel 
kosteloos en vrijwillig. 

Voor wie is Walk&Talk 
Samen bewegen
Mensen die meelopen hebben een nieuw orgaan ont-
vangen of wachten op een orgaan. Tijdens deze wan-
delingen is iedereen welkom om mee te lopen. Denk 
aan familie en vrienden. Het kan weleens zo zijn dat 
een behandelaar ook eens meewandelt. 
Ervaring uitwisselen
De gesprekken tijdens het wandelen gaan over on-
derwerpen die u bezighouden na transplantatie. Ie-
dereen heeft zijn eigen ervaring met transplantatie en 
de revalidatie die volgt. Tijdens het wandelen is er de 
mogelijkheid om over deze ervaring te praten. 

Een wandelroute die past
De route die tijdens Walk&Talk wordt gewandeld is 
veilig en heeft voldoende rustmogelijkheden. De wan-
delroute past bij de deelnemers uit de groep en er 
wordt rekening gehouden met de lengte van de wan-
delroute. Zo kan iedereen meelopen.

Van wie gaat dit uit? 
Het bewegingsprogramma Walk&Talk is ontwikkeld 
door Chiese Oharmaceuticals B. V. in samenwerking 
o.a. met Amsterdam UMC (locatie VUmc) (dr. Joost 
van der Heijden, nefroloog) en Erasmus MC (dhr. Adil-
son Da Silva, medisch maatschappelijk werker).

Koplopers gezocht
Het Erasmus MC is altijd op 
zoek naar nieuwe koplopers, dit zijn de 
kartrekkers die wandelingen organiseren, waar ieder-
een zich bij kan aansluiten (regio Rotterdam en om-
streken). Ben je sportief en lijkt het je leuk om hieraan 
bij te dragen, neem dan contact op voor meer infor-
matie met 
dhr. da Silva (a.dasilva@erasmusmc.nl) of met coör-
dinator mevr. S. Middel (s.middel@erasmusmc.nl). 

Voor deelname en meer informatie gaat u naar de 
website Walk-Talk.nl 

“WANDELEN IS DE HAAST 
                   UIT JE HOOFD HALEN”
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Prikbord Meer aandacht en onderzoek nodig naar oorzaken en behandeling van vermoeidheid
Ongeveer 9 miljoen mensen in Nederland hebben één of meer chronische ziekten. Een deel van deze groep krijgt (in meerdere of mindere mate) te maken met vermoeidheidsklachten. Ondanks dat het veel mensen treft is er nog veel onduidelijk over ver-moeidheid.

Ongezonde voeding is met 

bijna 13.000 doden per jaar, na 

roken, de belangrijkste vermijd-

bare doodsoorzaak en gelinkt 

aan chronische ziekte. Op dit 

moment zorgt de voedselomge-

ving ervoor dat vrijwel niemand 

volledig gezond eet en drinkt. 

Terwijl onze jeugd een omge-

ving verdient waarin het aanbod 

van eten en drinken gezond is.           

Nieuw kabinet zet stevig in op 

gezonde voeding
En dus ook minder zout. Met de 

aangekondigde koerswijziging 

voor bindende afspraken met de 

voedingsindustrie voor gezondere 

voedingsmiddelen om zout, vet 

en suiker te verlagen, invoering 

van een suikertaks en bescher-

ming van kinderen. Tegen mar-

keting worden serieuze stappen 

gezet, zodat onze jeugd gezond 

kan opgroeien.

Nierpatiënten hebben een groter risico om te overlijden aan hart- en vaatziekten dan andere mensen. Hart- en vaatziekten zijn zelfs de grootste doodsoorzaak onder deze patiënten. Een belangrijke reden daarvoor is vaatverkalking. Fysio-loog Jeroen de Baaij wil een dieet ontwikkelen waarmee patiënten vaatverkalking kunnen voorkomen en daarmee hun risico op hart- en vaatziekten verkleinen.

Vaatverkalking

Bron: AD 7 januari 2022

Franciscus Gasthuis pakt flink uit met de nieuwbouw Honderden miljoenen worden in de nieuwbouw van gestoken van het Franciscus Gasthuis.  In een nieuwe vleugel van 6 verdiepingen komen onderne-mer  een hypermodern operatiecomplex, Vrouw & Kind Centrum (inclusief kraamzorghotel) , waar alle bevallingen worden geconcentreerd, een Ronald McDonald huiskamer en een Spoedplein (combina-tie van huisartsenpost en spoedeisende hulp). In dit jaar wordt het terrein bouwrijp gemaakt, waarna in 2023 de eerste paal geslagen wordt om medio 2024 de nieuwe vleugel in gebruik te nemen. 

Sommige mensen 
komen in je leven 
als zegeningen, 
anderen als lessen. 
Moeder Teresa
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In 2021 werden 916 niertransplan-

taties uitgevoerd, waarvan 452 

met een nier van een levende do-

nor. Hoewel dit een stijging is ten 

opzichte van 2020 (817, waarvan 

375 vaneen levende donor), is het 

aantal transplantaties nog niet op 

het niveau van vóór de corona-

pandemie. Met name het aantal 

transplantaties met een nier van 

een levende donor lijft lager dan in 

2019. Ook neemt de wachtlijst toe, 

net als de tijd dat mensen moeten 

wachten op een levensreddend or-

gaan.

Niertransplantatie bij leven
 In 2021 werden er 452 nieren ge-

transplanteerd met een nier van 

een levende donor, in 2020 waren 

dit er 375. Hiermee komt het leven-

de donatieprogramma weer goed 

op gang. Maar ten opzichte van 

transplantaties vóór corona zien 

we nog steeds een verschil van 50. 

Daarnaast ontvangen wij signalen 

van de transplantatieprofessio-

nals en patiënten dat de wachttijd 

voordat iemand getransplanteerd 

kan worden, toeneemt. Mariette 

Kraayvanger (programmamana-

ger Don geen mogelijkheden voor 

een inhaalslag doordat de regulie-

re zorg blijvend werd afgeschaald. 

Het gevolg hiervan is dat mensen 

in afwachting van een transplan-

tatie aangewezen zijn op dialyse. 

Een zeer zware en lichamelijk be-

lastende behandeling. Bovendien 

zijn er grote personeelstekorten in 

de dialysezorg, dus een toename 

van het aantal mensen dat nood-

gedwongen moet dialyseren heeft 

ook gevolgen voor de al overbe-

laste zorg.”

Wachtlijst neemt toe
Op l januari stonden er 877 men-

sen op de wachtlijst voor een nier, 

een toename van 9 procent ten op-

zichte van een jaar geleden. Mari-

ette Kraayvanger: “wat ons zorgen 

baart is dat de wachtlijst toeneemt. 

Voor nieren is die bovendien het 

meest gestegen van alle organen. 

Het is niet uit te sluiten, dat er meer 

mensen komen te overlijden terwijl 

zij wachten op een nier, of dat ze 

door verslechtering van hun con-

ditie niet meer transplantabel zijn”

Niertransplantaties 2021
Effect nieuwe donorwet
Na de zomer van 2021 werd de in-

voering van de nieuwe Donorwet 

afgerond. 
Daarmee staat elke Nederlander 

van 18 jaar of ouder geregistreerd 

in het Donorregister.
Het heeft geleid tot een enorme 

toename van het aantal mensen 

dat met “JA” of “Geen bezwaar” ge-

registreerd staat. Door de afname 

van het aantal transplantaties als 

gevolg van de coronapandemie is 

het effect van de Donorwet nog 

niet goed te zien. 
Mariette Kraayvanger: “Wij zijn 

dankbaar dat zoveel mensen bereid 

zijn om hun organen af te staan na 

hun overlijden. Zij geven daarmee 

hun leven terug. Wij hopen dat de 

nierdonaties bij leven met hoge pri-

oriteit worden ingehaald.”

Bron: Nierstichting
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Een leven zonder 
dromen, is als een 
tuin zonder bloemen

Het leven begint op het moment 
waarop je je niets meer aantrekt 
van wat andere mensen over je 
denken.
Godfried Bomans
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Albert Schweitzer Ziekenhuis  www.asz.nl
Albert Schweitzerplaats 25, 3318 AT  Dordrecht 078-6541111
Dialyseafdeling 078-6523815
Secretariaat 078-6541836
Poli Nefrologie 078-6541061

Elyse Gorinchem  www.elyseklinieken.nl
Gildenweg 159, 4202 GG  Gorinchem 0183-870100

Erasmus Medisch Centrum  www.erasmusmc.nl
Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD  Rotterdam 010-7040704
Dialyseafdeling 010-7035343 secretariaatdialyse@erasmusmc.nl
Poli Nefrologie 010-7040565

Erasmus MC – Sophia  www.erasmusmc.nl
Wijtemaweg 80, 3015 CN  Rotterdam 010-7040704

Franciscus Gasthuis
Kleiweg 500, 3045 PM  Rotterdam 010-4616161 www.franciscus.nl
Dialyseafdeling 010-4616362
Secretariaat 010-4616312 dialysesecretariaatgasthuis@franciscus.nl
Poli Nierfalen / CAPD 010-4617330 of 010-4617331

Franciscus Vlietland  www.franciscus.nl
Vlietlandplein 2, 3138 JH  Schiedam 010-8939393
Dialyseafdeling 010-8931120 dialysesecretariaat@franciscus.nl 
Poli Interne Geneeskunde 010-8930000

Maasstad Ziekenhuis  www.maasstadziekenhuis.nl
Maasstadweg 21, 3079 DZ  Rotterdam 010-2911911
Dialyseafdeling 010-2913000
Secretariaat 010-2913060 secdia@maasstadziekenhuis.nl 
Poli Nefrologie 010-2913920

HUB Maasstad Hellevoetsluis
Het Nieuwe Weergors
Vliet 4, 3224 HE  Hellevoetsluis 0181-322177
Secretariaat 010-2913060 secdia@maasstadziekenhuis.nl

Spijkenisse Medisch Centrum
Ruwaard v. Puttenweg 500, 3201 GZ  Spijkenisse 0181-658888
Secretariaat 010-2913060 secdia@maasstadziekenhuis.nl

Overige adressen en websites

Nierpatiëntenvereniging Nederland NVN  www.nvn.nl
Groot Hertoginnelaan 34, 1405 EE  Bussum 035-6912128
Stap (Steun en adviespunt) 035-6912128 
Donorregister  www.donorregister.nl
Info over leven met nierschade   www.nieren.nl
Keuzehulp bij soorten van behandeling   www.nierwijzer.nl
Info voor nierpatiënten  www.mijneigenkoers.nl
Info over transplantatie   www.transplantatiestichting.nl 
Hulp bij het zoutarme dieet  www.zoutbeperkt.nl
Info over huur of zorgtoeslagen   www.toeslagen.nl 
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Nierpatientenvereniging “Rijnmond”
Geef u op als lid of donateur van onze vereniging.

Contact
Indien u nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen 
met het secretariaat via de mail: secretaris@npvr.nl

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden als lid of donateur, dan kunt u zich 
opgeven via de website www.npvr.nl 
of mailen naar: ledenadministratie@npvr.nl
Uw gegevens dienen volledig te worden vermeld op het 
aanmeldingsformulier. De contributie wordt jaarlijks in de 
maand april automatisch geïncasseerd.
Wij vragen uw toestemming voor een machtiging tot 
automatische incasso van het lidmaatschap. 
Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u hiervoor een 
machtigingsformulier tezamen met een informatiepakket.

Mocht u geen computer ter beschikking hebben dan kunt 
u zich ook aanmelden via het onderstaande formulier en 
opsturen aan:
Ledenadministratie
Nachtegaal 18,
3191 DP Hoogvliet

Als vereniging zijn wij gebonden aan de privacywetgeving 
en zullen uw gegevens dan ook vertrouwelijk verwerken.

  Lid H 30,00  Gezinslidmaatschap H 45,00  Donateur H ….....

Naam:  ...................................................................................................................(Dhr./Mevr./Fam.) 
Adres:  ........................................................................................  Geboortedatum:  ..........................  
Postcode: .............................  Woonplaats:  ......................................................................................  
Telefoonnummer:  .............................................................................................................................. 
Naam gezinslid:  .........................................................................  Geboortedatum:  ..........................  
E-mailadres:  ..................................................................................................................................... 
Centrum/ziekenhuis waar u behandeld wordt:  .................................................................................

Behandelvorm
 Hemodialyse (HD)  Peritoniaal Dialyse (PD)  Thuishemodialyse 
 Predialyse   Transplantatie    Donor
 Kindernefrologie  Algemeen



met System One™ 

www.dirinco.com

CASSETTE SYSTEEM
• foutloos en eenvoudig opbouwen
• kunstnier is al aangesloten
• optimale behandeling zonder problemen

PUREFLOW SL (OPTIONEEL)
• je eigen simpele waterzuiveringsinstallatie
• met ingebouwde verwarming
• geen dialyse zakken meer nodig
• minder afval

THUISHEMODIALYSETHUISHEMODIALYSE

ONTWERP GERICHT OP 
EENVOUD EN GEBRUIKSGEMAK
• makkelijk op te bouwen
• in enkele stappen gebruiksklaar
• eenvoudig en snel aan te leren
• past in elke thuis situatie of op vakantie

“Dialyseren doe je eenvoudig thuis”

NxStage® SystemOne™ biedt eenvoud, flexibiliteit 
en veiligheid. Zowel medici als patiënten erkennen de 
voordelen van frequente thuishemodialyse.


