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Ode aan de zomer

mooie klaproos in het gras
ik wou dat ik een zonnestraal was
dan scheen ik op jou en
liet je prachtig bloeien
zodat een ieder die je zag
blij zei wat is dit een mooie dag

een veld vol met vrolijke bloemen
wit, blauw, rood het lijkt
een Hollandse vlag met het
geel ertussen als wimpel
zodat een ieder die het zag
blij zei wat is dit een mooie dag

en kijk daar die vogels
zwevend in de zon
zomaar genietend
vrij en blij
geloof me, de zomer is
echt iets voor mij

© Rita Arends

Gedicht

2
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Wij hebben als bestuur eigenlijk heel veel te ver-
tellen, maar de meeste zaken vindt u onder de 
diverse rubrieken in deze Levenslijn. 

Als u dit leest hebben wij inmiddels onze derde be-
stuursvergadering gehouden, waar uiteraard gespro-
ken is over onze boottocht 10 september. 

Het diner en World Kidneyday en de Algemene Le-
den Vergadering (ALV) is inmiddels achter de rug. 
Het blijft altijd jammer als leden vanwege ziekte 
moeten afzeggen voor een activiteit van de NPVR, 
zoals diner of ALV 

Wij gaan inmiddels denken aan vakantie, aan de zo-
mer en dan het liefst zonder mondkapje, flink zon-
nebrand smeren en niet te veel in de zon gaan zitten. 
Denk aan het voorkomen van huidkanker, voorko-
men is beter dan genezen.

Patiëntenraden
Inmiddels zijn schoorvoetend in een aantal zieken-
huizen de patiëntenraden van start gegaan. Helaas 
zijn er nog onvoldoende dialyse patiënten die zich 
willen opgeven voor deze raad. Laat uw stem horen, 
u kunt meehelpen om zaken op de dialyseafdeling te 
verbeteren met ondersteuning van de NPVR. Ook de 
leiding van deze afdeling is blij om feed-back te krij-
gen, vaak hebben ze niet door wat er allemaal speelt 
onder hun patiënten. 
Ook worden er in diverse ziekenhuizen enquêtes ge-
houden over uw wel en wee en andere zaken die 
(kunnen) spelen persoonlijk of op de afdeling. 

Website
In fases zijn wij bezig de website te verbeteren. De 
bestuursleden hebben hun op- en aanmerkingen 
kenbaar gemaakt, daar wordt nu aan gewerkt. In 
september hopen wij in Levenslijn erop terug te ko-
men. 

Bestuursleden
Wij zijn intern bezig om helder te krijgen welke taken 
er onderling door de bestuursleden kunnen worden 
overgenomen als een van de bestuursleden uitvalt.
Wij blijven op zoek naar assistenten die hand- en 

Van de bestuurstafel

spandiensten kunnen geven om ons soms te helpen 
bij allerlei klusjes. Zo zijn wij op zoek naar iemand die 
ons kan bijstaan en helpen als er problemen zijn met 
onze computers. 

Nieuwe wettelijke regelgeving
Zoals u waarschijnlijk in de media heeft gelezen zijn 
er strengere regels gesteld aan het functioneren van 
bestuursleden van verengingen en stichtingen.
Zo zullen ook binnen een aantal maanden onze sta-
tuten gewijzigd moeten worden, wij hebben gekozen 
om samen met een aantal andere patiëntenvereni-
gingen dat met behulp van de Nierpatientenvereni-
ging Nederland te gaan verwezenlijken. 

Uiteindelijk moeten de leden van de individuele Nier-
patiëntenvereniging de notulen goedkeuren. Wellicht 
is een van de leden of zijn/haar partner deskundig 
op dit terrein en kunnen wij van uw expertise gebruik 
maken. 

Tot slot: 
De corona is nog niet weg, blijf alert en geniet van de 
komende zomermaanden, thuis op vakantie. 

Marcel Melkert
Voorzitter NPVR 
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Puzzelhoekje

Uitje Nierpatiëntenvereniging 
Rijnmond 

Barbecue Parasol Vliegtuig
Bikini Slipper Vlinder
Bloemen Souven Wandelen
Bootreis Sproeie Warm
Bos Strand Waterpistool
Camper Tent Zandkasteel
Caravan Terrasjes Zee
Cocktail Toeristen Zon
Gras Trein Zonnebril
Hangmat Tuin Zonnen
Hotel Uitrusten Zwembad
IJs Vakantie Zembroek
Kamperen Vakantiehuisje Zwemmen
Kampvuur Vlieger

WOORDZOEKER
Of u de zomer doorbrengt in uw tuin of op uw bal-
kon, op de camping of op een verre bestemming. 
Er is altijd wel een moment om deze vakantie-
woordzoeker te maken.
Als u alle woorden heeft gevonden, dan kan u van 
de overgebleven letters, in de leesrichting, een zin 
vormen. 
OPLOSSING PUZZEL VINDT U OP PAGINA 27

B M E Z G N L H E I T N A K A V S O
L E F R O E T B V L I N D E R L D D
O O A E T N O W O E R E U L I I N C
E S S O Z O N S D S N C I P E A T A
M IJ H A T Z W E M M E N P E R T R R
E N G R R O N J B B D E J T T K E A
N R E I E A Z S R R R S S V I C Z V
E I R T U N P A O S I M T L N O E A
S W E E S T B R N U T L E I S C W N
R D P R N U G R H D D A U E P I A E
I A M T T D R E T W K T Z G R N N T
N B A E H E I T I E A A M E O I D S
E M C E L T O V I L N R S R E K E I
V E H A N G M A T U V T M T I I L R
U W E A R A N E R E P M A K E B E E
O Z K L B L K A M P V U U R R E N O
S A N E N N O Z W E M B R O E K L T
V A U W I S L O O T S I P R E T A W

Op 10 september 2022 hopen wij eindelijk weer een 
Patiëntenuitje te houden. De traditionele boottocht!!

Noteer deze datum alvast in uw agenda!!! 

Begin augustus ontvangt u een uitnodiging met alle 
gegevens over deze tocht.
Houdt uw mailbox of brievenbus in de gaten. 
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Redactiepraat
In dit tweede nummer van Levenslijn van dit jaar heb-
ben we als thema gekozen voor vakantie zoals we al 
in het januarinummer hebben aangekondigd.
Het is immers zomer en dan denken we aan naar 
buiten gaan en mogelijk vakantie. 
Gelukkig hebben we meer mogelijkheden nu het rus-
tig is aan het coronafront. (tenminste, nu ik dit schrijf 
want je weet maar nooit met virussen!)
In dit nummer vindt u daarom informatie over wat 
u moet regelen om als dialyse patiënt op vakantie 
te gaan. U kunt zelf boeken in Benidorm als u daar 
heen wilt en u kunt een verslag lezen van een dialyse 
sessie in Suriname. 
Verder een verhaal van een dialyse patiënt over een 
bijzondere duik in het zwembad. En als u niet op 
vakantie gaat hopen we dat u van mooi weer kunt 
genieten en lekker naar buiten kunt in uw eigen om-
geving! 

Op zaterdag 14 mei was er een (uitgestelde) nier-
wandeling georganiseerd door het transplantatie 
centrum van het Erasmus MC in verband met het 
50 jarig niertransplantie jubileum. Het was een groot 
succes, zoals u kunt lezen in het verslag. Helaas viel 
de wandeling samen met de ALV in Ridderkerk, an-
ders hadden we er zeker aan meegedaan. 

Twee artsen doen onderzoek naar de optimale dose-
ring van tacrolimus (Prograft en Advagraf) bij oude-
ren, onder begeleiding van dr. D. Hesselink. Zij willen 
op dit onderzoek promoveren. Dit is een onderzoek 
dat in alle transplantatiecentra in Nederland wordt 
uitgevoerd. U kunt er van alles over lezen in dit num-
mer. 

U kunt een nieuwe rubriek vinden over de diverse be-
volkingsgroepen die in Rotterdam en omgeving wo-
nen. En heeft u er al over nagedacht of u iets leuks of 
iets interessants te melden heeft over de plaats waar 
u woont? Er leven vast veel verhalen onder onze le-
den die leuk zijn om te plaatsen in ons lijfblad. Neem 
vooral contact op met de redactie, wij komen graag 

bij u langs als u hulp kunt gebruiken om het op papier 
te krijgen. 

In het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht zijn 
dialysebrillen uitgereikt en er zijn nieuwe dialysema-
chines in gebruik genomen in het Maasstad Zieken-
huis. We hebben een kijkje in de keuken van een 
secretaresse van een dialyseafdeling. Tevens heb-
ben wij weer een trouw lid  in de rubriek: Hoe is het 
nu met??

Kortom, we hopen dat er weer veel interessante on-
derwerpen aan bod gekomen zijn. Wij hebben er in 
ieder geval ons best voor gedaan. 
En heeft u op- of aanmerkingen en ideeën voor ons 
blad kom er mee voor de dag, dan kunnen we bekij-
ken of we er iets mee kunnen doen. Dit blad is voor 
en door onze leden. En… nieuwe redactieleden zijn 
altijd zeer welkom!

We wensen u veel leesplezier.

Thea Meijer en Els van Dijk

De kopij voor het volgende nummer van Levenslijn
dient uiterlijk 10 augustus 2022 bij de redactie te zijn ingeleverd.

Noteer alvast in uw agenda:

23 juniTransplantatie-dag
10 september 
Patiëntenuitje
18 september
Start collecte Nierstichting

5 november
ThemadagData onder voorbehoud
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Deze keer kiezen wij voor Spijkenisse. Waar 17 
leden van de Nierpatiëntenvereniging Rijnmond 
wonen. Teven is het de plaats waar wij op 10 
september vertrekken met de boot voor ons 
jaarlijks patiëntenuitje. 

Spijkenisse is een stad met ruim 72.000 bewoners 
op het schiereiland Voorne-Putten. Sinds 2015 was 
Spijkenisse een zelfstandige gemeente, maar valt 
nu onder  de gemeente Nissewaard. Bernisse en de 
dorpen Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Hekelin-
gen, Simonshave en Zuidland en de buurtschappen 
Vlotburg, Beerenplaat, Biert, de Hoek en Molen-
eiland vallen ook onder de nieuwe gemeente Nis-
sewaard. In Heenvliet en Zuidland wonen ook leden 
van de NPVR.

Tot aan het begin van de twintigste eeuw was Spij-
kenisse een afgesloten gemeenschap. Na de bouw 
van de Spijkenisse brug in 1903 kreeg het dorp een 
vaste oeververbinding. 
Vanaf de jaren 60 en 70 maakte de stad een storm-
achtige groei door als groeikern en woonplaats voor 
werknemers uit het nabijgelegen Rotterdam. 

Waar wonen onze leden?

Geschiedenis 
Archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat de 
eerste sporen van bewoning in het Maasmondge-
bied dateren van ongeveer 10.000 jaar geleden. 
Toen werkten er vissers (steurvangers) en jagers in 
het moerassige gebied van het huidige Spijkenisse.
De dorpskerk (13e – 16e eeuw) staat op een lage 
terp, die omringd in door een lage muur. De toren is 
eigendom van de gemeente Nissewaard en de kerk 
van de hervormde gemeente Spijkenisse. 

Bijzonder is de Boekenberg, de bibliotheek van Spij-
kenisse. Een.vrij toegankelijk kennis- en informatie-
centrum. Van buiten als van binnen is het een heel 
bijzonder gebouw. Het onderwerp is door architect 
Winy Maas vormgegeven. De glazen stolp die over 
het gebouw geplaatst met zichtbare spanten lijkt op 
een grote hooischuur. Het gebouw heeft vele natio-
nale en internationale prijzen op haar naam staan.  
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In ons maart nummer hebben wij deze nieuwe ru-
briek geïntroduceerd. Deze keer zijn er 10 vragen 
gesteld aan de heer Piet Bouman.

Hoe is het met Piet Bouman?
In Levenslijn van september 2014 heeft een interview 
gestaan met de heer Bouman en zijn toenmalige part-
ner Jacoba de Ruiter, die helaas is overleden. Het ge-
sprek toen vond plaats in zijn woning in Dordrecht, 
waar hij zojuist aan het bekomen was van een verve-
lende lekkage. Piet is een trouwe bezoeker van onze 
evenementen. 
Piet is op 25 februari dit jaar 80 jaar geworden en laat 
weten dat hij erg blij was met de felicitatiekaart van de 
NPVR.

10 vragen aan Piet Bouman:
1. Hoe gaat het met uw gezondheid?  De jaren 

gaan wel tellen en af en toe komen er wat kwaal-
tjes. Ik word goed in de gaten gehouden door 
mijn kinderen; dochter Brigitte, zoon Paul en 
Martin. 

2. U heeft in september 2011 een donornier ont-
vangen hoe gaat de controle in het ziekenhuis?  
Eenmaal per drie maanden ging ik naar het zie-
kenhuis voor controle. Mijn nier werkt nog prima, 
alhoewel het wel wat minder wordt. Vanwege 
corona is het contact met dr. Smak-Gregor een 
telefonische afspraak. Ik zou graag willen dat ik 
weer gewoon op het spreekuur mag komen. 

3. Hoe brengt u de dag door?  In de ochtend sta 
ik rond 8.00 op, behalve als mijn thuishulp komt 
dan ben ik om 7.00 al uit bed, want om 9.00 uur 
staat ze al voor de deur. Ik ga op mijn gemak 
eten, douchen en aankleden. Daarna spel ik het 
AD en weet weer hoe de wereld er uit ziet. Werk 
wat aan mijn hobby en ’s middags ga ik voor mijn 
zoon pakjes naar het postkantoor brengen. Ik rijd 
nog steeds auto, zelfs buiten Dordrecht.

4. Wat is uw hobby?  Mijn hobby is postzegels. Ik 
zit in het bestuur van de postzegelclub samen 
met mijn neef. Wij organiseren regelmatig beur-
zen in de Pauluskerk. Thuis hou ik mij bezig met 

sorteren en registreren via de catalogus. Verder 
spaar ik postzegeldoosjes.

5. Naast de krant, leest u ook nog boeken?  Ik heb 
kasten vol boeken, echt een boek lezen doe 
ik niet meer. Ik heb veel informatieve boeken 
waarin ik zo nu en dan wat opzoek. 

6. Waar wordt u echt blij van?  Op mijn verjaardag 
kreeg ik van de kinderen diverse uitnodigingen 
om met hun een dagje uit te gaan, zoals naar het 
Muiderslot en Beekse Bergen. Verder heb ik nog 
vrienden vanuit het verleden (1958 Expo in Brus-
sel) waar ik nog op bezoek ga na Pasen. Ik geniet 
ook van de evenementen die de NPVR organi-
seert.

7. Wat doet u aan vroeger denken?  Ik was een 
echte gangmaker. Organiseren van bonte avon-
den, optredens als conferencier, goochelaar en 
clown. Daarnaast werd ik gevraagd als Sinter-
klaas en Kerstman.

8. Kookt u voor u zelf?  Nee dat doe ik niet meer, 
ik heb Tafeltje dekje. Mijn zoon, die naast mij 
woont, kookt elke dag voor mij en daar ben ik erg 
blij mee. 

9. Heeft u hulp in huis en wie is uw mantelzorger?    
Eenmaal per week heb ik hulp voor het huishou-
delijk werk. Mijn kinderen zorgen goed voor mij, 
dat zijn mijn mantelzorgers als het nodig is. Ik 
ben nog behoorlijk zelfstandig.

10. Heeft u nog goede tips voor onze leden?  Blijf 
bewegen en als er iets met je gezondheid is be-
spreek het met je kinderen! 

Hoe is het met….
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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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Ter ere van het 50-jarig niertransplantatie 
jubileum werd op zaterdagmiddag 14 mei een 
nierwandeling dwars door Rotterdam West  ge-
organiseerd. 

Deze uitgestelde wandeling (i.v.m. covid) kon nu ge-
lukkig alsnog doorgaan. Niertransplantatie patiënten 
en hun donoren of naasten waren uitgenodigd om 
mee te wandelen en ervaringen uit te wisselen. 
Ook liepen er zorgprofessionals van de niertrans-
plantatie afdeling mee. De deelnemers waren erg 
enthousiast. Eén deelnemer had tijdens de wande-
ling zijn gps aangezet. Op bijgaand plaatje is goed 
te zien dat er daadwerkelijk de wandeling in de 
vorm van een nier gelopen is.

Wij vinden het belangrijk dat mensen in beweging 
komen na transplantatie en wilden met dit evene-
ment hier een bijdrage aan leveren.  Het was een 
prachtige zonnige middag en de wandeling ging 
door een mooi stuk van Rotterdam. 

We hebben veel bijzondere verhalen gehoord van 
mensen die getransplanteerd waren en eindelijk 
weer in staat waren om te wandelen. 
Na afloop ontving iedereen de nierwandeling me-
daille. 

Dankzij het team van vrijwilligers van de nier-
transplantatieafdeling konden we deze wandeling 
realiseren. Met speciale dank aan Sandra Middel, 
coördinator niertransplantatie, die deze dag heeft 
georganiseerd.
Zou je zelf een keer willen wandelen met gelijkge-
stemden, neem dan een kijkje op de website: 
Wat is Walk &Talk  (walk-talk.nl). 
Rotterdam is ook nog op zoek naar voorlopers.

Nierwandeling 
14 mei 2022
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Dialyse patiënten kunnen in de meeste gevallen 
op vakantie gaan, alleen of met familie of vrien-
den. 
Uiteraard moet er dan het nodige vooraf geregeld 
worden om tijdens de vakantie te kunnen dialyse-
ren. Zowel peritoneale dialyse (buikspoeling) als 
hemodialyse is mogelijk.

Een aantal algemene stappen:
• Bespreek met uw arts of het medisch verant-

woord is om op vakantie te gaan. Uw behande-
lend arts moet toestemming geven en u moet 
een stabiele medische situatie hebben. Bespreek 
ook met hem de vakantiebestemming. Vermijdt 
landen die te veel risico’s opleveren m.b.t. hygi-
ene, medische zorg en noodzakelijke vaccinaties 
(niet alle vaccinaties zijn geschikt voor nierpati-
enten).

• Staat u op de wachtlijst voor een donornier, dan 
bestaat de kans dat u ieder moment opgeroepen 
kunt worden en snel naar het ziekenhuis moet 
komen. Vraag bij het transplantatiecentrum bin-
nen hoeveel uur u na een oproep aanwezig moet 
zijn. Houdt hiermee rekening met uw vakantie-
bestemming! Er is een mogelijkheid tijdelijk uw 

status te veranderen van transplantabel naar niet 
transplantabel.

• Bij hemodialyse dient u voordat u een reis be-
spreekt verzekerd te zijn van een plek in het dia-
lysecentrum in de buurt van de gekozen vakan-
tiebestemming. Bij buikspoeling is het goed om 
in de buurt van een ziekenhuis uw vakantieadres 
te kiezen. Informeer hiernaar bij uw eigen dialy-
secentrum of kijk op nieren.nl of vakantiedialyse.
eu. 

• Vraag vooraf toestemming aan uw zorgverzeke-
ring en informeer of ze alle kosten in het gekozen 
buitenlandse dialysecentrum vergoeden. Houdt 
er rekening mee dat een zij een toestemmings-
verklaring vragen van uw nefroloog. Hemodia-
lyse in Nederland wordt wel altijd vergoed. Maakt 
u gebruik van ziekenvervoer, dan moet u voor 
vergoeding vooraf hiervoor toestemming vragen. 

• Vraag in uw eigen dialysecentrum wat de pro-
cedure is na terugkomst uit het buitenland i.v.m. 
besmettingsgevaar MRSA-bacterie.

• Voor uw vertrek heeft het vakantie dialysecen-
trum uw medische gegevens nodig. Uw eigen 
dialysecentrum en uw Nefroloog kunnen de 
gevraagde gegevens verstrekken aan het betref-
fende dialysecentrum. Ook de gegevens na uw 
laatste dialyse in uw eigen centrum dient u mee 
te nemen.  

Op vakantie dialyseren
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• Neem voldoende medicijnen mee, een medi-
cijnenoverzicht en vraag tijdig, uiterlijk 3 weken 
vooraf bij het CAK, een verklaring als u bij-
voorbeeld Aranesp meeneemt of informeer bij 
de ambassade van het betreffende land welke 
documenten u nodig heeft.  Als u gaat vliegen, 
neem de medicijnen mee in uw handbagage. (uw 
medicatie bevriest in het ruim en werkt dan niet 
meer) 

• Voor vertrek naar huis krijgt u na de laatste dia-
lyse in het vakantie dialysecentrum een ontslag-
brief mee, waarin vermeld wordt hoe de dialyse 
is verlopen. Deze brief geeft u af bij de eerste 
dialyse in uw eigen dialysecentrum. 

Peritoneale dialyse 
Bij buikspoeling gelden een aantal zaken die zojuist 
zijn besproken, zoals toestemming vragen, medicij-
nen, oproep voor transplantie, medicijnenverklaring 
etc.

Zelf zorgen voor vloeistoffen en materialen
Bestel op tijd uw materialen en vloeistoffen bij uw le-
verancier. Bent u patiënt bij Dianet, dan kunt u de ma-
terialen bestellen bij Baxter Travelclub. 
Uw zorgverzekeraar kan u vertellen hoe u het moet 
regelen. 

Wilt u materiaal en vloeistoffen aangeleverd krijgen op 
uw vakantieadres, dan is dat in de meeste gevallen 
mogelijk. Wel moet u bij het vakantieadres vragen of 
het ook daadwerkelijk daar geleverd kan worden. 

Contact dichtstbijzijnde ziekenhuis
Neem de contactgegevens mee van het dichtstbij-
zijnde ziekenhuis of dialysecentrum, het liefst met 
ervaring met peritoneale dialyse. Mocht u problemen 
krijgen, dan kunt u daar terecht. Uw verpleegkundige 
kan helpen bij het vinden van een ziekenhuis of dialy-
secentrum.

Uiteraard zijn wij in dit stuk niet volledig, medewerkers 
van uw dialyseafdeling of centrum kunnen veel vra-
gen beantwoorden. 

Kijk ook eens op deze websites
- Nieren.nl (vul vakantie in bij zoekopdrachten)
- Vakantiedialyse.eu
- Buikspoeling en vakantie – diverse sites 

Mocht u in Nederland of in het buitenland een leuk 
vakantieadres vinden, dan hopen wij dat u daar met 
een gerust hart uw dialyse kunt doen. 
Wellicht deelt u in een volgende Levenslijn uw ervarin-
gen met andere lezers?
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Ik zou nog één keer in mijn leven 
willen zwemmen 

Mevrouw Henny Quispel dialyseert in de HUB 
Hellevoetsluis. Naast dialysepatiënt is ze ook 
nog hartpatiënt en heeft last van artrose. Henny 
had nog een bijzondere wens 
In haar leven nog één keertje zwemmen in een 
zwembad.

Verzorgenden Nancy van der Wagt en Corien Schut-
ten zijn de vaste verzorgenden van mevrouw Quis-
pel. Zij is ondanks haar kwalen op 81-jarige leeftijd 
nog goed bij de tijd en weet wat ze wil. Ze is positief 
ingesteld en een beetje eigenwijs (maar dat mag wel 
op die leeftijd) 

Na het overlijden van haar man is haar zoon André 
en zijn vrouw Jaqueline haar mantelzorgers gewor-
den. Ze zorgen goed voor haar en staan altijd klaar 
om met haar naar het ziekenhuis te gaan.

Zijn moeder heeft als voorletter H.M., ze noemen 
dan haar ook gekscherend Hare Majesteit, maar ze 
gedraagt zich niet als een koningin. 

Nancy is meer dan 25 jaar bij de reddingsbrigade in 
Hellevoetsluis en ging aan de slag om de wens van 
Henny mogelijk te maken. Haar collega’s van de red-
dingsbrigade vonden het een uitstekend idee en ze 
wilden meehelpen om dit te gaan uitvoeren.

De dag dat Henny mocht gaan zwemmen, was al-
les geregeld. Denk erom had Nancy gezegd, je moet 
wel bij mij blijven. Toen ze eindelijk weer op de rand 
van het zwembad stond, sprong Henny er gewoon in, 
voordat iedereen er klaar voor was. 
Ze wilde zo graag…. en het leverde haar ook nog 
een ”plonsdiploma” op van de Hellevoetse Reddings-
brigade. 
Het was allemaal erg vermoeiend, maar ze had het 
niet willen missen. 

Het wordt weer warm
Veel dialysepatiënten hebben problemen bij warm 
weer als ze maar een halve tot een liter per dag 
mogen drinken.
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Secretaresse op de dialyseafdeling 
Erasmus MC 
Regelmatig horen wij, wat doen jullie zo de hele 
dag. We zien jullie alleen maar heen en weer 
rennen. Vandaar een kijkje in de “keuken” van 
het secretariaat van de dialyseafdeling in het 
Erasmus MC.

Ik ben Renate en werk al 20 jaar op de dialyse 
afdeling van het EMC en sinds 3 jaar samen met 
Audrey.

Wij beginnen vroeg en zorgen 1x per maand voor 
de grote bloedafnames, wij zetten alles klaar voor-
dat de verpleegkundigen aan hun dag beginnen. 
De eerste patiëntencontrole is voor ons als secre-
taresse, zeker tijdens de Covid. Check geboorteda-
tum, naam, we nemen de temperatuur op, voorzien 
de patiënten van een schoon mondmasker en uiter-
aard een gezellig praatje. 
Patiënten kunnen terecht voor vragen m.b.t. ver-
voersmachtigingen, afspraken op andere poli’s, etc. 
Bij een eerste bezoek aan onze afdeling zijn wij het 

visitekaartje en ook de vraagbaak voor partners en 
anderen, die de nieuwe patiënt vergezellen. 
Wij verstrekken parkeerkaarten voor onze chroni-
sche groep patiënten.  

Voor onze patiënten maken wij een nieuwsbrief, 
waarin ander disciplines en ook de NPVR een 
stukje schrijven.
Voor het personeel regelen wij ook diverse adminis-
tratieve handelingen zoals roosters maken, ruilingen 
verwerken, bereikbare diensten doorgeven. 

De watermonsters worden door ons uitgezet zodat 
de Technische Dienst ze af kan nemen en wij ze 
weer naar de desbetreffende laboratoriums kunnen 
brengen. Natuurlijk bieden wij ook nog ondersteu-
ning bij vergaderingen (notuleren) en plannen wij 
alle overlegvormen voor het hele jaar in. Dit jaar 
hebben wij voor het eerst meegedaan aan de foute 
kersttruien actie, hartstikke leuk veel patiënten had-
den hier gehoor aangegeven.

Kortom een veelzijdige en hartstikke leuke baan en 
inderdaad veel heen en weer rennen. 
Gezellig en dankbaar werk 

Renate Pluimes 

Hierbij wat tips om vochtopname beter 
over de dag te verdelen. 

● Gebruik kleine glaasjes of kopjes
● Een ijsklontje is niet snel op en helpt 

langer tegen de dorst 
● Neem medicijnen in met een lepel vla, 

yoghurt of appelmoes 
● Maak radijsjes schoon, snijdt ze door-

midden en leg ze in de diepvries. Neem 
bij dorst een half radijsje in de mond. 
Heel dorstlessend. 

● Houd vochtinname bij. Verzamel uw 
vochtinname in een maatbeker of con-
troleer uw gewicht via de weegschaal. 
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Algemene Ledenvergadering 2022
De Algemene Ledenvergadering van Nierpatiënten-
vereniging Rijnmond vond op 14 mei 2022 plaats in 
hotel van der Valk te Ridderkerk; hierbij waren 59 
personen aanwezig.
Aanwezige bestuursleden: Marcel Melkert, voorzitter 
en waarnemend penningmeester; Yvonne Kant, se-
cretaris; Joke Damsma, bestuurslid; Petra v.d. Berg 
ledenadministratie.
Iedereen werd welkom geheten door Marcel Melkert 
en na een minuut stilte voor de ons ontvallen leden 
werd de vergadering geopend. 

Mededelingen
Ledenaantal: 294 hoofdleden, 55 gezinsleden en 17 
donateurs.
Nieuwjaarsreceptie: verviel helaas; het diner is ver-
schoven naar 12 maart jl. met 60 deelnemers.
Weekkalenders: In december zijn 750 weekkalen-
ders uitgedeeld, aan leden en 450 (met nieuwe fol-
der) in de diverse ziekenhuizen om leden te werven; 
ruim 10 nieuwe leden. 
World Kidney Day: Er zijn 880 gebakjes uitgedeeld 
aan de dialysepatiënten.
Paaswens: Paaswensen zijn verstuurd aan de leden 
in de vorm van een nestje met eitjes.
Levenslijn: Heeft een metamorfose ondergaan. Re-
acties zijn van harte welkom.
Nierpatiëntenuitje: 10 september boottocht, uitno-
diging volgt 1e week augustus. 
Contributie besluit: In 2023 wordt deze niet ver-
hoogd en blijft gelijk aan 2022.

Bestuursverkiezing
De vergadering heeft met algemene stemmen de 
volgende bestuursleden gekozen: 
- Wim van Loenen: penningmeester 
- Marcel Melkert voorzitter tevens waarnemend pen-
ningmeester om de continuïteit te waarborgen.
- Els van Dijk (redactielid): algemeen bestuurslid
- Joke Damsma: herkozen als algemeen bestuurslid 
Angelique de Snaijer: Algemeen bestuurslid, heeft 
haar functie neergelegd per 1 juni.
De voorzitter bedankt Angelique (die helaas niet aan-
wezig kon zijn) voor haar inzet voor de NPVR. zoals 
organisatie buitenlandse reizen, patiëntenraden en 
World Kidney Day.

Goedkeuring verslagen
De aanwezigen hebben het verslag van de ALV 2021 
goedgekeurd; het jaarverslag 2021 is tevens goed-
gekeurd (hierin staan alle activiteiten van 2021).

Toelichting jaarcijfers en kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie (Hans van de Linden en 
Nees Schotman) gaf het advies om de jaarrekening 
goed te keuren en goedkeuring te geven aan het fi-
nancieel beleid van het bestuur. De aanwezigen heb-
ben onder applaus dit advies opgevolgd. 
Het financieel jaarverslag 2021 is aan eenieder uit-
gereikt, en is tevens voor de subsidieverantwoording 
aangeleverd aan de Nierstichting. Deze heeft nog 
geen reactie en goedkeuring gegeven op de cijfers.
Marcel geeft nog toelichting over de cijfers, zoals de 
contributie die wij af moeten dragen aan de NVN en 
hoe de subsidieregeling voor leden werkt. 
Voor niet-leden die deelnemen aan onze activiteiten 
krijgen wij geen subsidie vandaar dat zij een sym-
bolisch bedrag betalen bij deelname aan activiteiten. 
Er wordt nog eens benadrukt dat het belangrijk is om 
de contributie zoveel mogelijk via automatische in-
casso te innen. Voor nieuwe leden geldt in principe 
alleen betaling contributie via automatische incasso.

Rondvraag
Er waren geen vragen voor de rondvraag en de ver-
gadering werd gesloten.

Yvonne Kant, secretaris
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Wat was het weer gezellig!

Het was een zonnige zaterdag, op 14 mei toen zo’n 60 
leden naar onze vaste ontmoetingsplaats, het Van der 
Valk Hotel in Ridderkerk, kwamen voor de Algemene 
Ledenvergadering van 2022.
Iedereen was opgewekt en blij om weer allerlei men-
sen te ontmoeten.
We werden welkom geheten met koffie en thee met 
iets lekkers. Het was direct een gezellig geroezemoes 
in de zaal.

Om 2 uur begon het formele deel van de bijeenkomst, 
de Algemene Ledenvergadering.
Onze voorzitter Marcel Melkert, heette iedereen van 
harte welkom en ging over tot het officiële gedeelte.
Elders in dit blad kunt u een verslag lezen van de ver-
gadering.

Daarna was het een gezellig samenzijn, de obers 
kwamen langs met een hapje en een drankje en er 
werd geproost op ons aller gezondheid.

Pubquiz
Joke Damsma en Petra van den Berg kwamen als 
verrassing met een pubquiz. 
Met als thema ‘nostalgie’. Veel onderwerpen uit de 
oude doos, zoals: zangers en liedjes uit onze jeugd, 
oude auto’s, gebruiksvoorwerpen, songfestivals en 
nog veel meer strikvragen. Je kon individueel deel-
nemen of als een groepje. Er werd veel gelachen en 
af en toe schoot de laptop in de stress en kwamen er 
weer vragen op het scherm die we al eerder gezien 

hadden. Maar dat mocht de pret niet drukken, ieder-
een had het wel naar zijn/haar zin was onze indruk. 
Er waren drie rondes en na afloop was de jury uren 
bezig om de uitslag zo eerlijk mogelijk te laten verlo-
pen. Uiteraard viel er over de uitslag niet te discus-
siëren.
De prijzen waren niet mis likeurtjes, kaarsjes in hou-
der en kaarsjes in de vorm van Engelse drop. 

Om 4 uur werden de buffetten met warme en koude 
gerechten opgebouwd. Jennifer, een van de bedie-
nende medewerkers, kreeg de leiding om, per tafel,  
de aanwezigen naar het buffet te brengen om alles 
volgens de corona-regels te laten verlopen. Er was 
voor iedereen ruim voldoende en men liet het zich 
goed smaken.
Als nagerecht kwam er een heerlijk toetje met ijs en 
nog wat lekkere dingen smaakvol gepresenteerd op 
een bordje aan tafel geserveerd.  
V.d. Valk trakteerde na afloop nog op koffie of thee. 
Alle aanwezigen kregen nog een knuffel, keuze uit 
Niertje of Noortje.
Rond 6 uur ging iedereen weer tevreden naar huis.

Els van Dijk 
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Arthur
In het dialyse-bulletin van het 
Erasmus MC stond een bijdrage 
van Arthur Burggraaf.
De redactie van Levenslijn heeft 
met hem contact gezocht en ge-
vraagd of hij voor Levenslijn zijn 
levensverhaal zou willen vertellen. 
Hij is altijd creatief bezig en heeft 
op ons verzoek een werkstuk ge-
maakt voor Levenslijn. 

Mijn verhaal 
Ik ben Arthur Burggraaf en ben 22 jaar en dialyseer 
nu ruim een half jaar in het Erasmus medisch cen-
trum. 
Mijn leven ziet er op het moment als volgt uit: Teke-
nen, ontwerpen, sporten en dialyseren. 
Binnenkort hoop ik een transplantatie te ondergaan. 
Ik heb drie mensen die mij een nier willen geven en 
inmiddels is er een goede match. Alle onderzoeken 
zijn afgerond en ik zie erg uit naar de transplantatie. 

In 2000 ben ik geboren met een zogenaamde reflux, 
de urine stroomde terug naar mijn nieren door klep-
jes in de plasbuis. Hierdoor zijn beide nieren al voor 
de geboorte kapotgegaan. Na mijn geboorte werd ik 
behandeld in het Sophia Kinderziekenhuis. 
Toen ik drie jaar was kreeg ik een donornier, waar ik 
18 jaar van heb mogen genieten. 
Toen ik net was afgestudeerd na 4 jaar Havo en op-
leiding grafische vormgeving moest ik aan de dia-
lyse, omdat mijn donornier niet meer genoeg bloed 
schoonmaakte.

Overige activiteiten
Natuurlijk ben ik niet alleen nierpati-
ent. Naast mijn dialyse-sessies breng 
ik de rest van de week door met ver-
schillende activiteiten. Zo ben ik bij-
voorbeeld vaak in de sportschool te 
vinden. Ik vind het erg belangrijk om 
fit te zijn en wil mij zo goed mogelijk 
voorbereiden op de transplantatie. Ik 
vind sporten en krachttraining ook 
gewoon harstikke leuk, verder doe ik 
ook nog wekelijks aan muay-tai. Dat 

is kickboksen 2.0. Favoriete uurtje van de week! 

Verder probeer ik de laatste tijd Netflix uit te spelen. 
Wat moet je anders tijdens de dialyse. Ik heb nog 
nooit zoveel films en series kunnen kijken als nu, 
wees er maar niet jaloers op. Ik ben net gestart met 
Braking Bad, een al wat oudere serie. Ik ben heel 
benieuwd. 

Verder ben ik ook best sociaal. Ik vind het leuk om 
naar vrienden toe te gaan. Gezellig! Maarrrr…  max 
1 biertje anders zal ik te veel vocht onttrekken en 
daar heb ik geen zin in. 

Tot slot wil ik graag wat vertellen over mijn grootste 
passie: tekenen en ontwerpen.
De wereld een beetje mooier maken, zo noem ik het 
maar. 

Hieronder een poster die ik heb ontworpen. 
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Regelmatig krijgt u als nierpatiënt van de NVN een 
uitnodiging om u op te geven voor een “Webinar” 
over verschillende onderwerpen. Op 31 maart 
was het onderwerp een jaar naar transplantatie. 
Een kort verslag van Wim van Loenen. 

Herstel
Neem je tijd en leef bij de dag, heb niet te hoge ver-
wachtingen, dat kan leiden tot teleurstelling en stress. 
Richt je op wat wel kan en probeer hiervan te genie-
ten!

Vermoeidheid 
Activiteiten moet je doseren! Op tijd je rust nemen, on-
danks dat het met je nier goed gaat, kun je nog (heel) 
lang worstelen met (grote) vermoeidheid

Verwachtingen 
Soms worden hoge verwachtingen niet bewaarheid, 
een arts zei: "Wellicht voel je je na de transplantatie 
net als nu, maar zonder dat je gedwongen bent te di-
alyseren - dat is al vooruitgang."

Werk 
Als je weer wilt gaan werken, doe dit stap voor stap. 
Zorg dat je energie overhoudt voor gezin, relatie, ont-

spanning en leuke dingen. Als je vragen hebt over 
werk en inkomen: neem contact op met STAP (steun- 
en adviespunt van de NVN en de Nierstichting) 035-
6912128.

Mentaal en psychische klachten 
Er zijn veel praatgroepen voor allerlei doelgroepen op 
facebook en internet.
Een positieve houding en positief denken helpt bij te-
genslagen. 
Vergelijk je niet te veel met anderen en het oordelen 
over jezelf  kan een zekere mate van stress opleveren. 

Onzekerheid of angst voor afstoting 
Staar je niet blind op allerlei laboratoriumuitslagen, als 
er iets mis is dan neemt de arts wel contact met je op. 
Bespreek je zorgen met je arts!
Ook hier zijn allerlei gespreksgroepen voor, ook voor 
naasten die soms ook onzekerheid ervaren en/of 
soms onwetend zijn over bepaalde aspecten (nieren.
nl); of doe mee aan Walk & Talk (info Levenslijn maart 
2022)

Medicatie
Bij onzekerheden, onduidelijkheden en bijwerkingen 
altijd met je arts in gesprek gaan. 
Let op bij blootstelling aan de zon! Smeer minstens 
met factor 30, draag een pet of hoed en liefst zonwe-
rende kleding; blijf uit de brandende zon!

Covid
Het is goed om voorzichtig te zijn, in het oppakken 
van activiteiten in verband met een mogelijke besmet-
ting met Covid. Het is ook belangrijk om van het leven 
te genieten. 

Wilt u de uitgebreide versie lezen, of verslagen van 
Webinars over andere onderwerpen, kijk dan op 
nvn.nl – terugblik thema’s.

Webinar:
"Het eerste jaar 
na transplantatie" 
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Vakantiedialyse aan de Costa Blanca

De Costa Blanca is één van de populairste vakantie-
bestemmingen van Spanje die elk jaar door vier mil-
joen binnen- en buitenlandse toeristen wordt bezocht. 
In tegenstelling tot wat velen denken, is naast zon, 
zee, strand en uitgaan, ook veel te genieten van de 
natuur. In feite is de Costa Blanca wel een van de 
meest veelzijdige kustgebieden van Europa. 
De Costa Blanca is vol afwisseling en biedt voor elk 
wat wils in alle seizoenen van het jaar. 

Dialyse
De Hemodialyse en Vakantiedialyse Eenheid van 
Hospital Clínica Benidorm is een onderdeel van de 
Dienst voor Nefrologia van HCB en is gelegen in het 
centrum van Benidorm, het hart van de Costa Blanca 
(Spanje)

De Hemodialyse en Vakantiedialyse Eenheid van 
HCB biedt de dialyse patiënten exclusieve faciliteiten 
die uitgerust zijn met de meest geavanceerde techno-
logie en wordt ondersteund door het ziekenhuis, waar 
alle faciliteiten aanwezig zijn. 

Het werk van dialysecentrum is gericht op nationale 
en buitenlandse patiënten, die woonachtig zijn in de 
omgeving en voor degenen die hun vakantie door-
brengen op de Costa Blanca. 

Het centrum volgt in de behandeling het internatio-
nale patiëntenzorg model. Een team van tolken helpt 
de patiënten en metgezellen zich thuis te voelen. Het 
team houdt rekening met de behoeften van de patiën-
ten, om een goede behandeling te waarborgen. 

Faciliteiten
•	 24 Fresenius behandelingsstoelen
•	 Speciale dienst voor patiënten met besmettelijke 

pathologieën.
•	 Kamer met airconditioning, elektrisch bedienbare 

fauteuils, multi-channel TV (verschillende talen), 
koptelefoon voor TV, radio etc. 

•	 Koele dranken tijdens de sessie en aan het eind 
van de sessie

•	 Ziekenvervoer is beschikbaar
•	 Tolkendienst in verschillende talen 

Verblijf-accommodatie
HCB kan de accommodatie voor u regelen, als u be-
slist om uw dialyse bij HCB gedurende uw vakantie 
te komen doen. Zij hebben een aantal hotels waar zij 
een speciaal tarief hanteren voor hun dialyse patiën-
ten en hun partners.  

Zie voor meer informatie de advertentie in deze Le
venslijn pagina 8.



20

Levenslijn · 22e jaargang · maart 2022

In de regio Rotterdam leven ruim 100 bevolkings-
groepen uit verschillende landen en culturen. Zij 
hebben allemaal hun en leef – en eetgewoonten. 
Onder deze bewoners zijn ook mensen met een 
nierziekte of zijn dialysepatiënt.
In een aantal van onze ziekenhuizen (zoals Maas-
stad en St. Franciscus) worden vele mensen met 
een niet westerse achtergrond gedialyseerd. Een 
beperkt aantal patiënten zijn ook lid van de NPVR.

Levenslijn wil ook meer aandacht geven aan deze 
mensen. Zo proberen we ook in deze en komende 
Levenslijnen een recept te publiceren en wat achter-
gronden te geven over het land waar zij of hun voor-
ouders vandaan komen. 

In deze Levenslijn besteden wij aandacht aan vakan-
tie (dialyse) in Suriname.

Ina van de Lande-Vedder, teammanager in het St. 
Franciscus ziekenhuis komt regelmatig in Suriname 
en heeft daar gewerkt als vrijwilliger in het vakantie-
dialysecentrum. In Levenslijn september 2016 heeft 
zij uitgebreid verteld over haar vrijwilligerswerk. 

Onlangs stelden wij haar de vraag waarom zij zo ver-
liefd is op Suriname. Daarop geeft zij de volgende re-
actie: de gastvrijheid van de mensen, tropische tem-
peraturen, relaxte sfeer, het binnenland is heel mooi 
met lekkere sula’s (Surinaams woord voor stroomver-
snelling) en niet te vergeten het Parbo bier (ook in Ne-
derland te koop). 

Ook in Suriname stijgt het aantal nierpatiënten, naast 
een aantal dialysecentra is in 2021 het Sint Vincentius 
ziekenhuis geopend, waar niertransplantaties worden 
uitgevoerd. Net als in Nederland worden de nierpati-
enten gevraagd een eigen donor te zoeken onder fa-
milie, vrienden en bekenden. 
Nederland en Suriname werken samen met diverse 
ziekenhuizen, over en weer zijn er opleidingen en sta-
ges voor artsen en verpleegkundigen. 

Vakantiedialyse 
Sinds 2000 bestaat de Stichting Vakantie Dialyse Su-
riname. Deze stichting had als een van de eerste een 
dialysecentrum in Suriname. Opgericht door de heer 
Glen Pode. 
De kwaliteit van de dialyse behandelingen wordt be-
waakt naar de Nederlandse normen. Het centrum 
heeft gekwalificeerd personeel.
Er wordt al jaren nauw samengewerkt met het dialy-
secentrum St. Franciscus Gasthuis o.a. met Ina van 
der Lande. 

De dialyse wordt niet alleen gegeven aan patiënten 
van Surinaamse achtergrond, maar iedere dialyse pa-
tiënt die in Suriname vakantie viert is welkom. Vele 
mensen uit het St Franciscus Gasthuis hebben in het 
dialysecentrum hun vakantie-dialyse gekregen. 

Zo ook mevrouw Cornelly Heirath, zij schrijft in dit 
nummer van Levenslijn haar eigen verhaal over haar 
ervaringen in het dialysecentrum. 
Mocht u interesse hebben – zie de advertentie in ons 
blad of kijk op de website 
www.stichting-vakantiedialyse-suriname.com 

Rotterdam en omgeving bestaat uit 
ruim 100 bevolkingsgroepen 
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Mijn naam is Cornelly Heirath, 64 jaar geboren in de 
stad Paramaribo in Suriname. 
Ik ben al enkele jaren niet meer werkzaam vanwege 
mijn nierziekte, maar was voorheen werkzaam als be-
jaardenverzorgende. 

In het begin van mijn start van mijn dialyse had ik al 
meerder malen het voorstel gekregen om op vakantie 
te gaan naar Suriname. Ik was nogal sceptisch om de 
stap te nemen om op vakantie te gaan, omdat ik niet 
wist of de voorzieningen daar net zo goed zouden zijn 
als in Nederland, als het gaat om dialyseren. 
Inmiddels ben ik nu twee keer naar Suriname geweest 
beide keren voor een periode langer dan een maand. 
Ik ben nu ongeveer 5 maanden teruggekeerd van mijn 
laatste reis naar Suriname. Dit bezoek was vanwege 
het overlijden van mijn tante. 

Vanaf begin tot het eind van je reis is de dialyse tot 
in de puntjes geregeld. Bij je vertrek naar Suriname 
wordt er een overdracht gemaakt voor de arts in Su-
riname over je medische situatie, en alle medicatie 
wordt toegestuurd. 
Aangekomen in Suriname heb je de mogelijkheid dat 
je wordt opgehaald van het vliegveld door een mede-
werker van het dialysecentrum, die je brengt  naar je 
verblijfplaats of je kunt op eigen initiatief naar je ver-
blijfadres. 

De eerste dag van dialyse word je ontvangen door de 
dienstdoende hoofdverpleegkundige. Daarna word je 
welkom geheten door de directeur van het dialysecen-
trum. 
Een dag van dialyseren zag erbij mij als volgt uit;
’s Ochtends werd ik opgehaald door de medewerker 
van het dialysecentrum om mij daar naartoe te bren-
gen. Ik was er dan meestal rond 7 uur. De machines 
worden dan gereed gemaakt. Er zijn dan enkele pati-
enten aanwezig. De patiënten kunnen vanuit het bui-
teland zijn, maar ook mensen die in Suriname woon-
achtig zijn. 
In de ochtend krijg je brood aangeboden om te eten.  
In de middag krijg je warm eten mee, dat je dan thuis 
kunt eten. 
In de middag word je weer teruggebracht naar huis 
door de medewerker van de dialysecentrum. 

Bij terugkeer maken zij weer een overdracht aan de 
artsen in Nederland. Ook zaken die niet gerelateerd 
zijn aan de nierziekte. 
In mijn geval bijvoorbeeld zorgen die zij hadden over 
mijn enkel na een val in Suriname. 

Mijn ervaring met het dialysecentrum in Suriname heb 
ik als heel prettig ervaren. De angst die ik voorheen 
had, heb ik nu niet meer. De zorg die ik heb ontvan-
gen is vergelijkbaar als ik die in Nederland krijg. 
Ik raad het iedereen aan en ben zelf alweer aan het 
plannen voor de volgende keer. 

Cornelly Heirath

Dialyseren in Suriname
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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

Dialyserende patiënten in het Albert Schweitzer 
ziekenhuis kunnen voortaan gebruik maken van 
één van de drie virtual-realitybrillen die bij elkaar 
gerend zijn door internist-nefroloog Jeroen van der 
Net. De bril kan aan het begin van elke dialyseses-
sie, tijdens het pijnlijke aanprikken, afleiding bieden 
voor wie daarbij angst of stress ervaart. De patiënt 
kan zich even helemaal onderdompelen in ontspan-
nende beelden om dat vervelende moment beter 
draaglijk te maken.

Nefroloog J. Van der Net rende in oktober vorig jaar 
de (uitgestelde) marathon van Rotterdam en liet zich 
via een actiepagina sponsoren om iets extra's voor 
zijn patiënten te kunnen betekenen. De Nierpatiën-
tenvereniging Rijnmond was daar zo enthousiast 
over, dat ze besloot om het resterende bedrag voor 
drie brillen bij te leggen. Voorzitter Marcel Melkert 
van de Nierpatiëntenvereniging was aanwezig bij de 
feestelijke presentatie van de brillen.

Wat kan men met virtuele brillen?
Met een virtual-reality bril kan men zich verplaatsen 
naar een virtuele wereld. Als je de bril op zet, dan 
kan je 360 graden om je heen kijken en speciale 
beelden zien van bijvoorbeeld dieren in het wild, 
een stad bezoeken of ontspanningsoefeningen 
doen. Deze bril kan gebruikt worden bij het aanprik-
ken van de shunt, het kan effectief zijn in het ver-
minderen van pijn en angst. 

Ingebruikneming virtual-realitybrillen 
Albert Schweitzer ziekenhuis 
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Toen onze kinderen groter werden en het huis 
uitgingen, werd het jaarlijks familie-uitje een 
traditie. De groep werd alsmaar groter, vanwege 
aanhang en kleinkinderen.  Door persoonlijke 
omstandigheden was in 2018 ons laatste uitje.

Dat was ook een heel bijzonder uitje. Mijn vrouw 
werd in die week op dinsdag vanwege ernstige 
kwalen thuis opgehaald met de ziekenauto. Dat 
was spannend want zondag zou het uitje zijn naar 
Toverland, toch een eind van Dordrecht af. Toen het 
wat beter met haar ging, zei ze tegen de doktoren 
dat ze zaterdag wel thuis moest zijn, want ze wilde 
het uitje niet missen. Het is haar gelukt ook en wat 
wij ook op haar inpraatten, ze zou en moest mee en 
het werd een zeer ontspannen dag. 

In de eerste jaren huurden wij nog een weekend-
huisje en toen met al die verliefden werd het soms 
wel wat krap en wellicht ook te duur voor de ouwelui. 
In de loop der jaren werd het een dagje uit. Zoveel 
hoofden zoveel zinnen: over de locatie en vooral 
over de datum, want iedereen moest/wilde mee. 
Wij hebben wat dierentuinen en “pretparken“ gezien 
in de loop der jaren, de Efteling kan ik inmiddels 
dromen.
In 2019 lukte het niet meer een datum te prikken 
vanwege de ziekte van mijn vrouw. 
Met de kerst na haar overlijden, wilde de kinderen 
de traditie voortzetten. Als cadeau kregen ze een 

spel met als uitkomst: de winnaar kreeg een flink 
geldbedrag en moest in 2020 het familie-uitje gaan 
organiseren. U raadt het al, corona zat ons danig in 
de weg en ook in 2021 kwam er niks van.

2022
Het moest er toch maar weer eens van komen, de 
winnaar van 2019 had het druk, dus papa nam de 
organisatie op zich. De meesten hadden de panda’s 
nog niet gezien dus het werd Ouwehands Dieren-
park in Rhenen op eerste Paasdag, want dan kon 
iedereen (15 man). Voor de eerste keer ging de 
vriend van mijn oudste kleindochter mee – jawel de 
familie breidt nog steeds uit. 
Om half elf aantreden bij de ingang, uit het hele 
land waren ze er allemaal precies op tijd. Wat een 
geweldig park is Ouwehands voor kinderen tot 12 
jaar, veel klimmen en klauteren tussen alle beesten 
door. En de panda’s die hebben we zéker gezien en 
het berenbos waar mishandelde dieren uit andere 
landen worden opgevangen, ook zijn er sinds kort 
twee verwaarloosde beren uit Oekraïne.

De traditie en wens van moeder/oma is in ere her-
steld op deze geslaagde dag. 

Marcel 

Traditie
Column
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De OPTIMIZE-studie
De optimize studie is een onderzoek naar de 
beste combinatie van medicijnen voor oudere 
mensen (65+) die getransplanteerd zijn. Hun im-
muunsysteem werkt langzamer en het onderzoek 
richt zich op de hoeveelheid medicatie die een 
patiënt nodig heeft. Het onderzoek vindt plaats in 
het UMCG, Erasmus MC, LUMC, Radboud UMC, 
Amsterdam UMC, Utrecht UMC en het UZ Leuven.

In het septembernummer van Levenslijn 2021 stond 
een artikel over het onderzoek om na transplantatie 
tot een betere afstemming van de dosering tacrolimus 
te komen. 
Tacrolimus onderdrukt de afweer tegen vreemde cel-
len en remt ontstekingen. Het wordt gebruikt na or-
gaantransplantatie en bij bepaalde nierziekten.

Tijdens het gesprek hierover gaf Dennis Hesselink al 
aan dat hij een volgende keer wilde vertellen over de 
Optimize-studie.
We namen dus weer contact met hem op. Hij wilde 
graag meewerken aan dit artikel, samen met zijn twee 
promovendi Maaike Schagen en Lukas van Vugt die 
hun promotieonderzoek hieraan wijden. Beiden zijn 
afgestudeerd arts. 
Maaike heeft na haar afstuderen in Groningen nog 
een jaar in dit ziekenhuis gewerkt. Zij is naar Rotter-
dam gekomen omdat ze uit deze regio komt en omdat 
het Erasmus MC veel kansen biedt.
Lukas volgt in Rotterdam de opleiding tot internist, hij 
heeft de opleiding tijdelijk onderbroken voor dit onder-
zoekstraject. 

Medewerking aan onderzoek 
Het idee is dat bij mensen van 65 jaar en ouder het af-
weersysteem minder actief is en mogelijk dus minder 
geremd hoeft te worden. Het voordeel is dat er dan 
minder infecties optreden. Vooral tacrolimus heeft op 
langere termijn nadelige effecten op de transplantatie 
en door een lagere dosering is het mogelijk dat de nier 
langer en beter meegaat.
Alleen mensen die een eerste of tweede nier krijgen, 
van zowel levende als van overleden donoren, wor-
den meegenomen in dit onderzoek.
De patiënt hoeft hiervoor niet speciaal naar het zie-
kenhuis te komen. De bloedafnames en controles val-
len samen met de reguliere controles. Voor dit onder-
zoek wordt extra bloed afgenomen. De patiënt moet 
een paar keer een vragenlijst invullen, een keer voor 
de transplantatie, één jaar erna en na twee jaar nog 
een keer.
Het Erasmus MC is dit onderzoek ongeveer anderhalf 
jaar geleden begonnen, elders in het land zijn ze al 
langer bezig.
Dit is de eerste nationale studie waaraan alle trans-
plantatiecentra (behalve Maastricht) en het UZ Leu-
ven aan meedoen. Voorheen is het nooit gelukt om 
alle neuzen dezelfde kant op te krijgen maar nu wel. 
Dit is een goed vooruitzicht voor studies in de toe-
komst. Landelijk gezien is sneller onderzoek mogelijk 
en worden sneller antwoorden verkregen.
In het UMCG (Groningen) werd twee jaar geleden de 
eerste patiënt tot het onderzoek toegelaten, daarna 
sloten andere centra aan. In 2024-2025 worden de 
eerste resultaten voor iedere deelnemer verwacht.

Onderzoek beste combinatie van medicijnen 65+ getransplanteerden 
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Ouderen
Een derde van de transplantatiepatiënten is 65 jaar of 
ouder. Zij hebben vaak andere problemen naast de 
nierziekte. Soms overlijden ze heel cru door infecties, 
dit risico is voor ouderen gewoon veel groter. 
Het is wel gebleken dat de kans op afstoting voor ou-
deren veel kleiner is omdat hun afweer minder werkt. 
Daardoor zijn er mogelijk minder medicijnen nodig. 
Een bijwerking van tacrolimus is ook dat de nierfunc-
tie op de duur minder wordt.

Maaike vertelt dat bij dit onderzoek de ene helft van 
de patiënten de "standaard" behandeling krijgt met de 
normale dosis tacrolimus, de andere helft krijgt een 
lagere dosering dan gebruikelijk. Door loting wordt 
bepaald welke patiënt volgens het ene schema en 
wie volgens het "experimentele" schema wordt be-
handeld. Om tot voldoende afweeronderdrukking te 
komen, krijgen patiënten die de lage dosis tacrolimus 
slikken everolimus in plaats van mycofenolaat mofetil 
(Cellcept).

Het staat voorop dat de medicatie altijd aangepast 
wordt aan de nierfunctie van de patiënt, die is het be-
langrijkste. De Optimize studie is dan ondergeschikt. 
De kans op afstoting is in het eerste jaar na transplan-
tatie het grootst. 
Het doel is om 375 patiënten aan het onderzoek te 
laten deelnemen en het antwoord komt pas als de stu-
die klaar is. Op gezette tijden wordt een tussenana-
lyse gedaan om te kijken hoe het met de patiënt gaat. 
De veiligheid staat voorop. Er worden geen nodeloze 
risico’s genomen, in dat geval wordt de studie stopge-
zet. Bij de laatste analyse in december 2021 zijn geen 
problemen gevonden. 
Overigens: als er eerder zeer positieve resultaten dui-
delijk zijn kan de studie mogelijk ook stopgezet wor-
den. Op dit moment lopen we voor op het schema, 
vertelt Maaike.

Bereidheid tot deelname
De bereidheid om vrijwillig mee te doen aan onder-
zoek is onder de patiënten heel groot. Men realiseert 
zich heel goed dat behandeling nu zo goed mogelijk 
is, omdat mensen in het verleden wilden meedoen 
aan onderzoeken. Het is een vorm van solidariteit met 

Onderzoek beste combinatie van medicijnen 65+ getransplanteerden 
de volgende generatie waarbij je zelf niet direct voor-
deel hebt. 
Bij een tweede transplantatie willen mensen soms lie-
ver geen risico nemen of men begrijpt de taal niet zo 
goed. Maar het merendeel doet mee: voor patiënten 
door patiënten!

In Rotterdam lopen zoveel studies dat er soms geko-
zen moet worden wie aan welk onderzoek mee kan 
doen. 
Tijdens de corona zijn de operaties een tijdje gestopt, 
er waren te weinig operatiekamers en te weinig perso-
neel. Nu gaat het weer snel goed en gaat het verder 
met de studie.

En wij wachten het af…
We wensen onderzoekers en patiënten veel succes.
Als er nieuws te melden is hopen we het u natuurlijk 
te laten weten!
Voor de geïnteresseerde lezer: op de website van de 
Optimize-studie www.optimize-study.nl kunt u alle in-
formatie vinden.

Zoals we altijd doen zoeken we nog een mooie plek 
voor een foto en dat is wel gelukt. Van links naar 
rechts staan de volgende personen op de foto:
Maaike Schagen, dr. Dennis Hesselink, Lukas van 
Vugt

We danken de onderzoekers hartelijk voor hun mede-
werking aan dit artikel.

Thea Meijer en Els van Dijk
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Het Dialysecentrum van het Maas-
stad Ziekenhuis is in zijn geheel 
overgegaan op de nieuwe versie 
van de Artis machine, de zoge-
naamde Artis Physio Plus.
Het voltallige machinepark moest 
worden vervangen i.v.m. veroude-
ring/afschrijving.
Gekozen is om bij dezelfde firma 
Baxter te blijven.
Een grote veranderingen is dat er 
nu gewerkt wordt met “Online pri-
ming” en “Select Bags” in plaats 
van de NACL zakken & concen-
traattankjes.
Deze nieuwe verandering neemt 
veel fysieke belasting weg bij de 
verpleegkundigen.

Behandeling afstemmen op de 
patiënt 
Daarnaast biedt deze machine de 
mogelijkheid om de behandeling 
af te stemmen op de zorgbehoefte 
van de patiënt, waarbij verschillen-
de functies/therapievormen binnen 
hemodialyse beschikbaar zijn.
Zo kunnen we dankzij de toepas-
sing van een nieuwe kunstnier; de 
Theranova kunstnier, de patiënten 
verbetering laten ervaren op veel 
voorkomende bijwerkingen van 
dialyse: zoals vermoeidheid, jeuk, 
rusteloze benen, en een sneller 
herstel na dialyse.
Momenteel wordt deze kunstnier 
met succes reeds ingezet bij de 
behandeling van enkele patiënten.
Wanneer een dialyse patiënt hier 
vragen over heeft, dan kan zij/hij 
zich altijd wenden tot de zorgverle-
ner in het ziekenhuis.

Nieuwe dialysemachines voor 
het Maasstad Ziekenhuis 

Op de hoek van de uitgang 
Oude Haven, nu Merwedekade 
hoek Voorstraathaven was er 
in de middeleeuwen een beeld 
van een figuur met een stads-
wimpel in haar/zijn hand.
Dat was Hanneken van Dordt, 
die vergeleken kan worden met 
de stadsreuzen, die veel Zuid- 
Nederlandse steden bezitten. 
In de nabijheid vond men de 
Hanneken van Dordtstoren, één 
van de oude vestigingstorens 
die in 1617 is gesloopt. Het 
beeld komt voor op een oude 
plattegrond van Dordrecht van 
Jacob van Deventer uit 1545. In 

Hanneken van Dordt 

tegenstelling wat werd gedacht, 
bleek het toch een beeld van een 
man te zijn. 
Beeldend kunstenaar Gerard 
Lentink wilde graag op de kop 
van de nieuwe wijk Stadswerven 

een nieuw beeld plaatsen (21 
meter hoog), als ode aan Han-
neken van Dordt en bedoeld als 
geschenk voor de 800-jarige 
stad Dordrecht.
Het plan werd afgeblazen, het 
zou de radarverstoringen van 
de scheepvaart geven.
Inmiddels is het de bedoeling 
dat het grote beeld een vaste 
plaats krijgt aan het Wantij. 

Tot en met eind augustus 2022 
is een schaalmodel van 3,5 
meter hoog te zien in de hal van 
het Albert Schweitzer Zieken-
huis in Dordrecht.

Op de bijgaande foto staan de the
rapie specialisten Brenda en Jos 
van de firma Baxter tijdens de in
troductie van de nieuwe Artis Phy
sio Plus hemodialysemachine.  
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Op 20 April heeft het ziekenhuis van Bonaire stilgestaan bij het feit, dat Bonaire al 10 jaar een afdeling nierdialyse heeft.
Voor die tijd moesten nierpatiënten voor behandelingen naar Curaçao.Bonaire telt ongeveer 32 dialyse patiënten. 

Bonaire 

Vaccinatie
Mensen uit de kwetsbare groepen, onder wie niertransplantatiepatiënten, dialysepatiënten en nierpatiënten met zware afweer onderdrukkende medicijnen, hebben inmiddels een 5e prik aange-boden gekregen.

Nefrologen adviseren om die 5e vaccinatie ook echt te gaan halen. Na verloop van tijd neemt het aantal afweerstoffen af, een nieuwe prik stimuleert het immuunsysteem om opnieuw afweerstoffen aan te maken. En zelfs bij mensen die eerder wei-nig antistoffen aanmaakten, zorgt elke volgende vaccinatie voor een stijging van antistoffen. 

Wees jezelf, het leven is te kort om iemand anders te zijn.

Oplossing woordzoeker pag. 4:
Men hoeft de wereld niet rond te 
reizen om te weten dat de hemel 
overal blauw is.

Ter gelegenheid van World Kidney Day 
ontvingen alle dialysepatiënten in de ziekenhuizen

van de NPVR een gebakje.

Lieve mensen,
Bedankt voor de heerlijke paasverrassing.

Groetjes, René en Coby

Collecte lopen is gemakkelijk en kost maar een paar uurtjes van je tijd.De collecteweek van de Nierstichting is van 18 tot en met 24 september 2022.

Collectanten gezocht 
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Maaltijdsalade voor 4 personen in 30 minuten 

Ingrediënten
• 600 g schoongemaakte sperziebonen
• ½ bekertje crème fraîche (60 g)
• 1½ eetlepel mayonaise
• 2 teentjes knoflook
• 1 theelepel geraspte citroenschil
• 1 eetlepel citroensap
• ½ theelepel gedroogde tijm
• versgemalen peper
• 6 muntblaadjes
• ½ rode ui, in ringen gesneden

Werkwijze
1. Kook de sperziebonen beetgaar in een pan met 

ruim water.
2. Afgieten in een zeef en laten schrikken onder de 

koude kraan.
3. Laat goed uitlekken en afkoelen.
4. Meng voor het sausje ondertussen de crème 

fraîche en de mayonaise door elkaar.
5. Snijd de knoflook fijn (of haal ze door de knof-

lookpers) en roer het samen met de citroenrasp, 
citroensap, tijm en peper door elkaar.

6. Snijd de gewassen muntblaadjes in dunne slier-
tjes en roer deze door de dressing. Schep de 
sperziebonen om met de knoflook-muntdressing 
en strooi de rode uienringen erover.

Voedingswaarde per portie
• 3 g eiwit
• 0,12 g zout (50 mg natrium)
• 450 mg kalium
• 80 mg fosfaat

Tip
Lekker met plakjes rosbief en gebakken krieltjes.

• Wanneer u vuile handen hebt kunt u deze eerst 
met tandpasta wassen, liefst nadien nog eens 
met gewone zeep want anders ruiken je han-
den de hele dag naar tandpasta.

• Vlekken in kleding in de zon leggen op een 
grasveld. De zuurstof die het gras afgeeft ver-
sterkt het bleekproces. Mijn moeder vertelde 
altijd dat ze in de oorlog toen er geen zeep 
meer was de Luiers altijd in de zon legde, zodat 
de vlekken er nog enigszins uit gingen. 

• Vlekken van frituurolie behandelen met Biotex. 
Vlekken (spatten) van frituurolie op stenen, 
hout etc. kan je behandelen met een papje van 
blauwe Biotex, een nachtje laten trekken en 
goed afspoelen, alle vlekken zijn weg.

• Bessenvlekken goed bedekken met karnemelk, 
een tijdje laten inwerken, met een lepel afscher-
men en wassen met lauw water. 

• Biervlekken verdwijnen meestal gewoon met 
lauw water, Voeg eventueel een beetje spiritus 
aan het water toe.

• Bloedvlekken altijd behandelen met koud water. 
Als er een gele plek blijft,  dan gaat deze er 
meestal in de was uit. Oude bloedvlekken eerst 
in de spiritus leggen. 

• Transpiratievlekken behandelen met warm wa-
ter met een beetje ammonia. Spoelen met koud 
water. Gekleurde stoffen in water met azijn 
handwassen. 

Bron: Oma weet raad!

Zomerrecept
Sperziebonensalade met 
knoflook-muntdressing

Vlekken 

Tips 
van 
oma
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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.


