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Gedicht

Onverteerbaar leesvoer

Ik wist niet wat er zat  in wat ik at
Toen internet nog niet zo’n draagvlak had
In heel wat voedsel schuilt het onvoorziene
En sinds ik vaak online ben, weet ik dat

Een veelgedeeld essay rond margarine
Verhaalde mij van lipo proteïne
Alsook dat margarine stof bevat
Die eveneens voor plastic blijkt te dienen

De wetenschap is op het web ontketend
Het wordt mij link na link gepresenteerd
Ach, liep ik nog maar wat aanvaardbaar achter

Want alles is meteen zoveel verdachter
Voor wie te grondig is geïnformeerd
Ik word vanzelf ooit dodelijk alwetend

Ko de Laat  
Gedichten.nl

Ko behaalde de 2e prijs met dit 
gedicht bij de Willem Wilmink 
dichtwedstrijd 2015
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U ontvangt deze Levenslijn later dan u gewend bent. 
Levenslijn is vertraagd doordat we het verslag van de 
boottocht in deze editie wilden plaatsen.

Hoe gaat het met u, bent u allemaal al wat bijgeko-
men van de hete zomer? 
We gaan de herfst in, die kan mooi en rustig na-
jaarsweer geven maar ook storm en nattigheid. Wat 
ons gelijk brengt op het feit dat de griepprik er weer 
aankomt en dat de kwetsbare groepen vanaf 13 sep-
tember een oproep krijgen voor een nieuwe aange-
paste coronavaccinatie. Misschien heeft u deze zelfs 
al gehad bij het verschijnen van dit blad. Degenen 
die niet tot de kwetsbare groepen behoren krijgen de 
uitnodiging later.
15 September is er weer een Webinar over corona 
geweest en wat dit betekent voor nierpatiënten; u 
kunt dit Webinar terugkijken via de NVN of via nie-
ren.nl

Oktober is de maand van de nieren
De NVN heeft een heel activiteitenprogramma waar-
aan u kunt deelnemen. Deelnemen is gratis maar u 
moet u wel voor elke activiteit aanmelden; ook als u 
meerdere malen aan eenzelfde activiteit  wilt deel-
nemen. Er zijn in deze maand van de nier, 48 acti-
viteiten en Webinars over voeding, bewegen, soci-
aal-emotionele onderwerpen (zoals Kinderwens en 
WAO) en medische onderwerpen. Wat denkt u van 
bewegen met Olga Commandeur; wandelen met an-
dere nierpatiënten; yoga om te ontspannen; praten 
over behandelvormen; met gezond verstand op reis 
en tips om uw eten zonder zout smaakvol te krijgen. 
En dit gedurende de hele maand oktober.

Van de bestuurstafel

8 Oktober is de Wetenschapsdag, hier wordt u bij-
gepraat over nieuwe ontwikkelingen die voor u als 
nierpatiënt of geïnteresseerde van belang kunnen 
zijn. De Wetenschapsdag is online en kunt u later 
terugkijken. Wilt u dit 8 oktober meemaken dan moet 
u zich hiervoor ook van tevoren aanmelden.

Om u aan te melden voor het programma van de 
maand van de nieren of de Wetenschapsdag, gaat 
u naar de site van de NVN; u klikt op activiteiten en 
vervolgens klikt u op agenda. Kijkt u rustig rond of er 
iets leuks of interessants voor u bij is en meldt u aan. 
Per programma staat er precies bij hoe u dit doet ook 
als u eerst meer wilt weten over het onderwerp.

Als Bestuur blijven wij afhankelijk van mensen die 
zich aanmelden als vrijwilliger/bestuurslid zodat we 
ook in de toekomst leuke en informatieve activiteiten 
kunnen blijven organiseren en zeer zeker niet onbe-
langrijk om voor de belangen van nierpatiënten te 
kunnen opkomen. Het is ook prettig voor ons om van 
u te horen wat u van ons verwacht als Nierpatiënten-
vereniging. 

Goed Nieuws
Afgelopen maanden hebben zich twaalf nieuwe le-
den aangemeld bij de NPVR.

De eerstvolgende activiteit van de NPVR is onze the-
mamiddag op 5 november.
Ik hoop u daar te mogen begroeten.

Yvonne Kant
Secretaris NPVR 
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Puzzelhoekje
Beukennootjes
Binnen
Blaadjes
Boek
Boom
Boottocht
Bruin
Deken
Dordrecht
Eikels
Geel
Groen
Guur

WOORDZOEKER HERFST
De wind giert om het huis en de regen slaat tegen 
de ramen. Tijd om even lekker op de bank te gaan 
zitten met een kopje thee en een leuke puzzel. Of 
misschien is het wel heerlijk najaarsweer en kunt 
u nog even buiten genieten. Wij wensen u in ie-
der geval veel plezier met het oplossen van deze 
woordzoeker. Als u alle woorden gevonden heeft, 
vormen de overgebleven letters in de leesrichting 
een weerspreuk. 
De oplossing van de puzzel staat op pag 23. (prik-
bord) 

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

Rectificatie: 
In het nummer van Levenslijn juni 2022 zijn een 
aantal fouten geslopen in de woordzoeker. Helaas 
hebben wij als redactie dit niet gecorrigeerd na de 
proefdruk.
Kolom 2 Slipper moet zijn Slippers, Souven moet 
zijn Souvenier, Sproeie moet zijn Sproeier en in 
kolom drie Zembroek moet zijn Zwembroek.
Dank aan de leden die ons dit gemeld hebben en 
excuses voor het ongemak 

Herfstkleuren
Jaarlijks uitje
Kaal
Kachel
Kaplaarzen
Kastanjes
Knus
Koud
Modder
Najaar
Nazomer
Nevel
November

Oktober
Openhaard
Paddenstoelen
Paraplu
Plassen
Regen
Regenjas
Rood
September
Storm
Thee
Wind
Zonnetje
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Redactiepraat
Dit nummer van Levenslijn ontvangt u wat later in 
september dan u gewend bent, omdat we graag het 
verslag en de foto’s van de bootreis op 10 september 
erin wilden hebben en dat is gelukt. Dat was best bij-
zonder want door de pandemie hebben we dit reisje 
twee jaar niet kunnen maken. 

In de vorige Levenslijn spraken we over de ruim hon-
derd bevolkingsgroepen die in Rotterdam en om-
geving leven. Dit keer is Kaapverdië aan de beurt.  
De tien vragen voor de rubriek “Hoe gaat het met” 
zijn gesteld aan Pedro Landin die in Kaapverdië ge-
boren is. 
De mantelzorg krijgt ook ruim aandacht in dit num-
mer met tips en weetjes.     
Rhoon is de plaats die besproken wordt in de rubriek 
”Waar wonen onze leden”

Bijdrage leden
Nu de corona zich even rustig houdt kon de vier-
daagse dit jaar weer doorgaan, tot vreugde van Hans 
Rommelse die flink getraind heeft om weer mee te 
kunnen doen na zijn transplantatie. Hij heeft er zelf 
een verslag over geschreven in de vorm van een 
brief aan ons.
Huib Caarls en zijn partner wilden ons iets vertellen 
over het verloop van zijn ziekte en zijn nu hopelijk 
snel te verwachten transplantatie. 

We zijn altijd blij met leden die hun verhaal willen ver-
tellen voor Levenslijn. Tijdens de boottocht vonden 
we weer wat mensen bereid voor een interview. Dat 
is het voordeel van u te ontmoeten tijdens activitei-
ten, het is dan gemakkelijker om in contact te komen. 
In tien jaar dat we dit redactiewerk doen is het nog 
steeds gelukt en dat hebben we aan u, onze leden 
te danken. Ieder verhaal is anders en ook ieders om-
gang met zijn of haar aandoening is anders, we kun-
nen veel van elkaar leren.

We hebben er met zijn allen hopelijk weer een mooi 
blad van kunnen maken. 
Eventuele bijdragen, op- of aanmerkingen 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 november 2022 bij de redactie te zijn ingeleverd.

Noteer alvast in uw agenda:

5 november
ThemadagOktoberMaand van de Nieren

22-30 oktober
Herfstvakantie10 november

Dag van de Mantelzorg
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Toen het in het voorjaar weer mocht maakten we 
een afspraak met Huib Caarls (64 jaar) en zijn 
partner Trudy Zilverschoon in Dordrecht.
Huib had al eerder aangegeven dat hij graag zijn 
verhaal wilde vertellen voor Levenslijn en nu was 
het gelukkig mogelijk.

Erfelijke cystenieren
Huib begon met te vertellen dat hij al veertig jaar weet 
dat hij erfelijke cystenieren heeft vanuit de familie van 
zijn vader. Al die tijd was hij onder controle en zijn 
nierfunctie ging heel langzaam achteruit.
Hij kon er goed en actief mee leven maar sinds febru-
ari 2021 moest hij toch aan de dialyse  omdat er teveel 
afvalstoffen in zijn bloed zaten. 
Hij heeft een goede mantelzorger aan Trudy, zijn part-
ner sinds 2017. Zij heeft een praktijk als medisch pe-
dicure. 
Huib kan helaas geen donor vinden in familiekring 
omdat de ziekte erfelijk is en daardoor veel voorkomt. 
Hij heeft wel een stiefzus van bijna zeventig jaar die 
een andere vader heeft. Zij heeft daardoor geen cys-
tenieren. Zij heeft aangeboden om een nier aan hem 
af te staan als het echt nodig is.

Andere klachten
Helaas ontstonden er de laatste jaren nieuwe pro-
blemen: tot tweemaal toe kreeg hij een infectie aan 
de nieren. Er volgden zware kuren met antibiotica 
waardoor de nieren ook weer een klap kregen. Er zat 

vocht in zijn longen en hij heeft last van astma. Op 
een bepaald moment kreeg hij pijn in zijn zij. Er werd 
bloedonderzoek gedaan en tot zijn schrik volgde er 
een spoedopname en moest hij drie weken in het zie-
kenhuis blijven. Er volgde weer een zware antibiotica 
kuur. De nierfunctie was gedaald tot 20%.
Hierna ging het drie tot vier jaar goed maar hij kreeg 
weer een infectie, daardoor daalde de nierfunctie naar 
16% en na nog een jaar was het nog maar 10%.
En ja, dan ontkom je niet meer aan dialyse.

Hartklachten
De coronatijd viel hem zwaar, hij leefde nogal in iso-
latie. Er vonden veel onderzoeken plaats omdat hij 
hartklachten kreeg. Op een bepaald moment was de 
hartslag in rust 170. Dat betekende weer een opname. 
In het ziekenhuis, na een douchebeurt, steeg de hart-
slag naar 200, code rood!  In maart 2021 kreeg hij een 
nieuwe hartklep en er werd een stent aangebracht. 
Daarna volgde revalidatie en dat is allemaal goed ge-
gaan. Hij nu opnieuw op de wachtlijst voor transplan-
tatie geplaatst.

Huib blijft opgewekt, hij zegt dat hij er mee moet dea-
len en dat lukt hem goed. “Het is niet anders”. En hij 
gaat gewoon op de fiets naar de dialyse. 
Hij is altijd heel sportief geweest, hij ging drie maal per 
week tien kilometer hardlopen maar helaas is dat over. 
Huib komt nu met moeite de trap op. “Maar”…vertelde 
hij kortgeleden “Ik maak nog steeds fietstochten”.

Een lange weg naar transplantatie
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Actief leven
Gedurende 35 jaar heeft Huib als beveiliger gewerkt 
bij Fokker in Papendrecht. Een paar keer in de week 
ging hij hardlopen. Tot vijf jaar geleden was zijn grote 
hobby  het houden van postduiven gedurende 35 jaar. 
Maar dat werd allemaal te veel. Toen de vaccinaties 
tegen corona beschikbaar kwamen nam hij deel aan 
het Recovac onderzoek waarbij nierpatiënten worden 
onderzocht op antistoffen in het bloed na vaccinatie. 
Na een paar vaccinaties had hij voldoende antistof-
fen. Daar is hij blij mee want hij zit niet te wachten op 
een covid infectie. Ook Trudy is heel voorzichtig. Zijn 
zus leeft behoorlijk geïsoleerd maar is helaas toch be-
smet. Hopelijk blijft het hierbij…

Wel of niet de nier eruit…
Op een bepaald moment had Huib bloed in de uri-
ne. Na onderzoek stelde de nefroloog voor om een 
nier te verwijderen maar de uroloog vond dat geen 
goed idee. En de cardioloog gaf geen toestemming 
voor zo’n operatie. In een gezamenlijk overleg stelde 

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

Huib voor om meteen naar het ziekenhuis te komen 
als hij weer bloed zou plassen om te kunnen vaststel-
len waar dat bloed vandaan kwam. Dat is toen ook 
afgesproken. 
Niet lang daarna is dat gebeurd. De blaas bleek vol 
bloed te zitten en is schoongespoeld. Het bleek dat de 
prostaat lekte, het bloed kwam niet uit de nieren. De 
transplantatie chirurg maakte scans en adviseerde 
ook om de nier te laten zitten, dat was immers niet het 
probleem!

En nu… wachten op transplantatie
Nu staat Huib weer op de actieve wachtlijst voor een 
nier. Hij staat vrij hoog op de lijst en hij hoopt snel aan 
de beurt te zijn. En hij zit boordevol plannen voor de 
tijd na de transplantatie, hij wil dan graag gaan reizen 
samen met Trudy!
Wij wensen hen dat van harte toe. 
Na de transplantatie hopen we hem weer te spreken. 

Thea Meijer en Els van Dijk
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Webinar
Voeding na transplantatie

Verslag van het “Webinar Voeding na transplantatie”  

Algemeen
Een algemeen voedingsadvies is eigenlijk niet te 
geven, het blijft maatwerk per persoon.
Dit heeft te maken met hoeveel je beweegt (meer 
bewegen is beter), hoe is je gewicht (minder zwaar 
is beter), je leeftijd (als je ouder wordt zijn er meer 
risico’s), je medicatie (afstotingsmedicatie is een 
belasting voor je immuunsysteem).
De eerste 6 maanden na transplantatie is het zeer 
gewenst je zeer streng aan je dieetvoorschriften te 
houden, daarna mag je “gewoon” je normale dieet 
aanhouden.
De Schijf van vijf is altijd goed. Teveel zout, rauwe 
producten en eiwitten is altijd fout

Opletten na transplantatie
•	 Als je niet of onvoldoende goed beweegt ontstaat 

het risico dat je zwaarder wordt.
•	 Zoutbeperking blijft altijd, dit i.v.m. met goede bloed-

druk, gebruik de zoutmeter.
•	 Kalium zit in groente en fruit is nu juist goed voor 

je bloeddruk. Echter grapefruit is beslist verboden 
voor getransplanteerden.

•	 Vochtinname blijft een aandachtspunt, drink ge-
noeg! Uit alle adviezen die gegeven   worden blijkt, 
dat ongeveer twee liter vocht (zoveel mogelijk wa-
ter) voldoende is. 

•	 Vermijdt rauwe producten zoals sushi, paté, schim-
melkaas, rauwe eieren, lever, wild en schelpdieren.

•	 Let goed op of vermijdt eten op braderieën/festival, 
uit een automaat, in een snackbar, thuis bezorgd 
(lang onderweg? minder warm!), bij een barbecue 
(soms minder goed doorbakken) en ongewassen 
groente of fruit. 

Hygiëne
•	 Let op de houdbaarheidsdatum en hoe een product 

te bewaren.
•	 Eten niet op het aanrecht laten liggen maar in de 

koelkast. 
•	 Bij opbakken goed warm laten worden.
•	 Liefst een snijplank van glas of aardewerk, geen 

hout of kunststof.

Bij alles geldt: bij twijfel niet doen!

Nog enkele tips
•	 Vleessoorten variëren en goed bakken en braden, 

gebruik kruiden i.p.v. zout 
•	 Vleesvervangers zijn vaak te zout!
•	 Alcohol (zoals voor iedereen geldt) met mate.
•	 Het zogenaamde “zwangerschapsdieet” is altijd 

goed.
•	 Voor mensen uit andere culturen met wellicht ande-

re gewoonten gelden natuurlijk dezelfde regels/tips.
•	 Soms worden hier andere producten gebruikt, over-

leg met een diëtist. 
•	 IJs de eerste 6 maanden alleen voorverpakt. Softijs 

is minder goed dan schepijs.

Afsluitend
Meer kennis kunt u opdoen op internet, bezoek hier-
voor de volgende websites:
•	 nieren.nl
•	 voedingscentrum.nl
•	 diëtistennierziekten.nl
Uiteraard kunt u altijd te rade gaan bij uw diëtist.

Eet u smakelijk! 

Wim van Loenen 
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In Levenslijn van maart 2020 stond het interview 
met Hans Rommelse die toen pas getransplan-
teerd was. Hij vertelde dat zijn grote hobby lange 
afstandswandelen is en hij hoopte weer aan de 
vierdaagse mee te kunnen doen. Dit jaar kon die 
weer plaatsvinden na de coronastop. We namen 
contact met hem op om te vragen hoe het hem 
vergaan is. 

Onderstaand zijn reactie, die wij van hem met Levens
lijn mogen delen. 

Hallo Thea en Els,

Inderdaad zijn we een aantal jaren verder nadat jullie 
bij me zijn geweest.
Elk jaar na de transplantatie heb ik in februari/maart 
een kuur moeten ondergaan in het ziekenhuis omdat 
het toch minder goed ging met de nier. Ook dit jaar 
gebeurde dat weer in februari. 
Terwijl ik in het EMC aan het infuus zat heb ik me 
ingeschreven voor de Vierdaagse van Nijmegen voor 
2022 in de hoop dat het door zou gaan. Ik heb tot 
2016 al 18 keer met succes de Vierdaagse uitgelopen.

Gelukkig blokkeerde Corona de Vierdaagse dit jaar 
niet. Zondag voorafgaand aan de Vierdaagse ben ik 
op weg naar Nijmegen gegaan om de startkaart te 
halen. Aldaar hoorde ik dat de eerste dag werd gean-
nuleerd vanwege de verwachtte hitte. Een heel goed 
besluit uiteraard. 
Op maandag vertrok ik naar het hotel in Elst. Op de 
dinsdag een extra rustdag uiteindelijk. 
In alle vroegte op woensdag zit ik in de trein naar Nij-
megen. De start is voor mij die dag vanaf 5.45 uur. 
Een heerlijke loopdag volgt, alleen de laatste 8 km 
(van de 40) zijn zwaar door de oplopende temperatuur 
tot 31 graden. Maar rond 15.15 uur bereik ik de finish. 
Op donderdag is de start al om 4.45 uur. Compleet 
ander weer dan de dag er voor. Heerlijk wandelweer 
uiteindelijk. Alleen de laatste 15 km (met de beroemde 
Zevenheuvelenweg) regent het onophoudelijk totdat ik 
bij de finish ben. Tegen 14.30 uur bereik ik die finish. 
Op vrijdag is de start weer vanaf 5.45 uur. Goede 
weersomstandigheden gelukkig. Tot de eerste rust na 

15 km verloopt het moeizaam. Daarna kom ik goed 
op gang. Rond 12.30 uur steek ik de speciaal aan-
gelegde pontonbrug over de Maas tussen Cuijk en 
Mook-Middelaar over.
Nog 1 goede rust in Mook en dan op weg naar de Via 
Gladiola, de feestelijke intocht naar de finish. Ik pas-
seer hierbij nog het Radboud UMC waar 3 jaar gele-
den de transplantatie plaats vond.
Om 16.30 uur passeer ik met tranen in mijn ogen de 
finish van deze zware 4(3)daagse.
Met een brede glimlach neem ik uiteindelijk mijn 19e 
kruisje in ontvangst. 

Al met al een memorabele ervaring om toch weer aan 
dit fantastische evenement mee te kunnen doen met 
goed resultaat. Elke dag 40 km wandelen is en blijft 
een serieuze afstand. En volgend jaar wil ik proberen 
om voor de 20e keer succesvol mee te doen.

Groeten  
Hans Rommelse 

Vierdaagse 2022
Het is Hans gelukt!

Een foto na de finish, 
gemaakt door mijn 
trotse moeder.
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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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Nierpatiëntenuitje 
10 september 2022 

Wij hebben met z’n allen lang gewacht op deze dag, 
eindelijk gingen we dit jaar weer varen vanuit Spij-
kenisse, dit keer naar de historische stad Dordrecht.
Maar wie van de leden zouden meegaan op deze 
tocht? Een uitgebreide uitnodiging werd via mail en 
per post op 1 augustus verstuurd. Langzaam kwa-
men de aanmeldingen binnenstromen via de mail, 
per telefoon en via de website.
Op 1 september was de deadline en konden we defi-
nitief het aantal doorgeven aan de rederij. 118 perso-
nen leden, (nog) niet leden, 6 verpleegkundigen en 
dr. Robert Nette van het Franciscus Gasthuis. He-
laas waren er op het laatst nog wat afzeggingen in 
verband met ziekte en ziekenhuisopnames. 

In de ochtend van 10 september zag het er qua weer 
niet goed uit en de verdere weersvoorspellingen wa-
ren ook niet echt om blij van te worden. Maar voor 
9.00 uur werd het droog en -je krijgt wat je verdient- 
zeggen ze. Het werd een prachtige zonnige dag. 

In Spijkenisse begon de aankomst van de deelne-
mers vanaf 9.00 uur. Zij kwamen aan via een bouw-
straat en vlakbij de boot uitstappen en parkeren was 
niet mogelijk. Aan het eind van de straat waren gere-
serveerde parkeerplaatsen. Een medewerker van de 
rederij regelde samen met de voorzitter het verkeer. 
Tientallen busjes, taxi’s en ander vervoer kwamen 
voorbij en er kwam één deelnemer op de fiets! 

Bij binnenkomst op de boot werd iedereen geregis-
treerd, waarna hun plaats kon worden uitgezocht. 
Koffie met gebak werd rondgedeeld en er ontstond 
een aardig sfeertje. Om 10.00 tien uur gingen de tros-
sen los en deed de voorzitter zijn welkomstwoordje.
De hele dag zorgde Frits Guinee voor muziek en 
zang, en je kon zelfs verzoeknummers aanvragen. 
Genieten van het uitzicht en om 12.00 uur werd de 
lunch geserveerd. Rond 13.30 uur meerden wij aan 
bij het Groothoofd in Dordrecht. Iedereen had een 
stadsplattegrond en een beschrijving van Dordrecht 
gekregen. De zon stond hoog aan de hemel en lang-
zaam verliet, op een paar achterblijvers na, iedereen 
de boot. 
Het was monumentendag dus er was volop sfeer in 
de straten. Er waren kraampjes en heel veel muziek 
en de vele terrasjes waren lekker vol met de nodige 
gezelligheid.
Om 15.45 uur moest iedereen weer terug zijn. Tegen 
3 uur kwamen de eerste mensen vermoeid binnen. 
Rond 16.00 uur, nadat de laatste binnen was (die 
was even zijn tas kwijt), konden wij weer vertrekken 
naar Spijkenisse. 
Lekker relaxen met een drankje, waarna om 17.00 
uur het uitgebreide koud- en warm buffet vanuit het 
ruim van het schip naar boven kwam. Prachtig ver-
zorgde buffetten en er werd steeds bijgevuld zodat 
niemand iets tekort kwam. 

Aan alles komt een eind. Nog een lekker ijsje toe en 
een woord van dank van John (deelnemer aan de 
boottocht). De voorzitter keek terug op een geslaag-
de dag en bedankte alle medewerkers van rederij 
Fortuna. Als bestuur waren wij blij dat alles zonder 
ongelukken is verlopen. 

Tot volgend jaar zullen we maar zeggen. Hoort zegt 
het voort, want er kunnen nog meer leden mee.
Op de volgende twee pagina’s ziet u een foto-im-
pressie van deze dag. 
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Voor deze Levenslijn hebben wij gekozen voor 
de kleine plaats Rhoon waar ook aantal leden 
van de NPVR wonen. 

Rhoon was oorspronkelijk een uitgestrekt dijkdorp en 
maakt nu deel uit van de gemeente Albrandswaard 
(Rhoon en Poortugaal). Het dorp ligt op het eiland 
IJsselmonde, je woont dan ook ‘op Rhoon’.
Het grootste deel van Rhoon bestaat uit naoorlogse 
nieuwbouw. 

Rhoon heeft een bewogen geschiedenis.
De plaats ontstond op een zandplaat in de Oude 
Maas. De Zeeuwse Jonker Biggo van Duyveland 
kreeg deze plaat in 1199 in pacht van graaf Dirk 
VII van Holland. Hij liet hem indijken en bebouwen 
met een kasteel. Dit eerste kasteel werd tijdens de 
Sint-Elisabethsvloed van 1421 verwoest. Op de-
zelfde plaats een nieuw kasteel gebouwd. De kerk 
daarnaast is in dezelfde periode deels gebouwd. Het 
kasteel is gerestaureerd en de kerk is toen geheel 
voltooid.
Rhoon is bijna 500 jaar in het bezit geweest van de 
familie Van Duyveland. Daarna kwam het in 1683 
handen van Hans Willem van het geslacht Bentinck. 
In 1830 kocht de Rotterdamse reder Anthony van 
Hoboken het bezit over.

Om het dorp heen liggen een paar mooie natuurre-
servaten: De Rhoonse Grienden en het Klein Profijt. 
Het is een schitterend wandelgebied.

Waar wonen onze leden?
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Dag van de Mantelzorg 
10 november 2022 

Elk jaar op 10 november denken wij aan onze 
mantelzorgers. In Nederland geeft ongeveer 35% 
van de zestien-plussers mantelzorg aan naasten 
of bekenden. Dat zijn bijna 5 miljoen mensen 
waarvan er ongeveer 825.000 langdurig en inten-
sief hulp verlenen. 

Mantelzorg is onbetaald werk en het gaat vaak om 
langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. 
Dit kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activitei-
ten. De meeste mantelzorgers zijn partners van lang-
durig zieke mensen. Dit is een 24-uurs taak. Voor 
ouderen kan het erg zwaar zijn en zij hebben daar-
om ondersteuning nodig om deze zorgtaken goed te 
kunnen vervullen en het vol te houden.

Ondersteuning mantelzorgers 
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de onder-
steuning van mantelzorgers op basis van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Er zijn gemeenten die mantelzorgers elk jaar een 
aardigheidje geven in de vorm van een kortingspas 
waarmee ze bij diverse zaken in de gemeente kor-
ting kunnen krijgen. Een bijdrage in de vorm van een 
cadeaubon, te besteden bij een aantal zaken en cul-
turele instellingen (bioscoop, theater etc.). Gezamen-
lijke bijeenkomsten als een etentje bij een restaurant 
waarbij de wethouder dan de mensen persoonlijk 
komt bedanken. 

In de meeste gemeenten moet men zich als mantel-
zorger zelf aanmelden of degene die de zorg krijgt 
kan het doen. In grote gemeenten besteed de ge-
meente deze activiteit uit aan organisaties als MEE. 
Zij bieden onafhankelijke ondersteuning. MEE zorgt 
voor samenhang in het ondersteuningsaanbod en 
werkt samen met gemeenten. 

Bent u mantelzorger meld u aan, het is niets om u 
voor te schamen, want u mag trots op uzelf zijn!!!

Waarvoor kan men terecht bij de gemeenten:
•	 ondersteuning in de vorm van vervangende zorg 

of respijtzorg
•	 huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en 

vervoer
•	 begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf 

voor degene die verzorgd wordt
•	 beschermd wonen voor mensen met een psychi-

sche stoornis

Het is belangrijk om als mantelzorger aanwezig te 
zijn bij dit gesprek, zodat de gemeente een goed 
beeld krijgt van de situatie en welke zorg de omge-
ving kan bieden. Mantelzorg is altijd vrijwillig en 
kan niet door de gemeente worden afgedwongen. 
Daarnaast is het de taak van de gemeente om ook 
u als mantelzorger te ondersteunen als de zorg erg 
zwaar is.

Kent u een mantelzorger? Zet hem of haar dan op 
10 november een beetje in het zonnetje, een kleine 
attentie doet het altijd goed!
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Kaapverdië
Een land dat bestaat uit een eilandengroep van 
vulkanische oorsprong voor de westkust van 
Afrika in de Atlantische Oceaan. Kaapverdië, of 
de Kaapverdische  Eilanden, heet officieel de Re-
publiek Kaapverdië.
De meeste mensen die uit dit land naar Neder-
land zijn vertrokken of hier geboren zijn, zo’n 
30.000, wonen voornamelijk in Rotterdam. 

Het gebied was onbewoond toen in 1460 de Portuge-
zen de eilandengroep bereikten en het gebied deel 
lieten uitmaken van het Portugese rijk. De bevolking 
is ontstaan uit een mix van Portugese kolonisten en 
Afrikaanse slaven. 
Via de scheepvaart werd handel gedreven in gevo-
gelte en fruit, in ruil voor tabak en kleding. 
Op 5 juli 1975 werd Kaapverdië onafhankelijk van 
Portugal, de hoofdstad heet Praia. Er wonen minder 
dan 600.000 mensen.  
Er is landbouw, voornamelijk suikerriet, wat gebruikt 
wordt voor de productie van groge (een soort rum), 
verder cassavem yam (wortelknol), bananen, papa-
ja, mango en ervilia (soort bonen).

Vakantie
Voor vakantie is Kaapverdië een heerlijke plek om tot 
rust te komen. Mooie stranden, goede faciliteiten en 
prima eten. Het is een uitstekende bestemming om 
te genieten van het goede weer. Vooral als je van 
watersport houdt is het een aanrader. 

Ook voor vakantiedialyse kunt u daar terecht. Op in-
ternet kunt u daar meer over lezen en een reis met 
dialyse boeken. 

Dialysepatiënt 
Pedro Landim, dialyseert in het Erasmus MC, hij 
komt uit Kaapverdië. Hij heeft in 1999 Labyrint ge-
schreven, wat gebaseerd is op autobiografische fei-
ten. Het vertelt de geschiedenis van een nierpatiënt 
die zijn weg zoekt in de Nederlandse gezondheids-
zorg. Het verhaal begint in 1980. Vanaf het moment 
dat de hoofdpersoon als nierpatiënt  de Nederlandse 
gezondheidszorg binnen treedt krijgt hij te maken 
met vele hulpverlenende instanties waar onbekende 
codes en regels gelden. Inmiddels is er wel het een 
en ander veranderd maar ook nu komen vele men-
sen naar Nederland zoals asielzoekers, die ook hun 
bestaan willen opbouwen hier in Nederland en via 
allerlei instanties hun weg moeten vinden. 
In de rubriek hiernaast worden 10 vragen gesteld 
aan Pedro Landim. 
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In het decembernummer 2015 hebben we kennis gemaakt Pedro 
Landim, nu bijna 7 jaar later stellen wij hem 10 vragen, zoals gebrui-
kelijk in deze rubriek.  

6. Doet u nog aan sport en beweging?  Tweemaal per 
week heb ik revalidatie en sporttherapie, wat volle-
dig wordt vergoed. Voor mijn conditie loop ik altijd 
een half uur heen en een half uur terug. Helaas 
heb ik alle overige andere sporten/bewegingen la-
ten vervallen.

7. Hoe is het met uw hobby’s zoals fotograferen en 
muziek maken?  Door al mijn gezondheidsperike-
len heb ik dat allemaal los moeten laten. Wel ben 
ik sinds kort weer begonnen met schrijven van 
een soort levensverhaal. Als het echt een manus-
cript is, laat ik het weten aan Levenslijn.

8. Tai Chi, Chinese bewegingsmethode, heeft u dat 
ook opgegeven?  Tweemaal per maand probeer 
ik consequent Chinese gezondheidsmassage te 
krijgen bij een goede Chinese massagesalon bij 
mij in de buurt. Een keer per week anderhalf uur 
intensieve staande oefeningen lukt mij niet meer. 
Ik mis het wel. 

9. U bent lid van de patiëntenraad?  Ja ik ben lid 
namens de dialyseafdeling van het Erasmus MC.                                                                                                         
Verder ben ik lid en adviseur van het bestuur van 
een in 2022 opgerichte stichting voor oudere 
Kaapverdianen en andere Portugees sprekenden 
in Rotterdam en omstreken. De naam is Stichting 
Oliva en op vrijdagmiddag mogen we gebruik ma-
ken van een ruimte in het wijkgebouw in de buurt 
waar ik woon. Zodoende heb ik minder fysiek ei-
sende activiteiten en probeer mijn hoofd en geest 
actief te houden.

10. Heeft u nog goede tips voor onze leden?  Probeer 
zo goed als mogelijk te bewegen zonder jezelf te 
veel te pushen. Maak gebruik van de mogelijkheid 
om tijdens de dialyse te fietsen. Het is belangrijk 
om goed contact te houden met de diëtisten. Laat 
je niet verleiden om te vaak wat lekkers mee te 
nemen. 

Hoe is het met...

In 2008 heeft Pedro een openhartoperatie gehad, 
waar zijn originele aortaklep, versleten was en ver-
vangen is door een kunstmatige klep. Tevens werden 
er twee ringen tussen hartkamer en hartboezem ge-
plaatst, omdat er te veel vocht achter zijn hart bleef 
zitten. Helaas werd hij voor 100% afgekeurd en sinds 
2018 dialyseert hij weer. In 2020 kreeg hij een pace-
maker, mede door de dialyse is de conditie van zijn 
hart sterk achteruit was gegaan.

10 vragen aan Pedro Landim:
1. Waar dialyseert u nu?  Halverwege 2016 begon 

mijn derde transplantatie nier af te stoten en in ok-
tober 2018 moest ik weer dialyseren in het Eras-
mus MC – tot op heden. 

2. Hoe gaat het nu met uw gezondheid?  De com-
binatie van dialyse en hartpatiënt zijn, maakt dat 
mijn levensvrijheid beperkter is geworden. In 2021 
is te laat prostaatkanker met uitzaaiing bij mij ge-
constateerd. Na een tijd in het EMC te hebben 
gelegen, waar ik werd behandeld met een hor-
moonpreparaat, ging ik naar de palliatieve afde-
ling van een verzorgingshuis in Rotterdam waar ik 
drie maanden ben gebleven. 

3. Heeft u mantelzorg thuis?  Op 28 augustus  mocht 
ik weer naar huis, nadat mantelzorg verzekerd 
was. Tot op heden heb ik nog steeds mantelzorg.

4. Hoe is de begeleiding in het ziekenhuis?  Op dit 
moment ben ik, naast driemaal per week dialyse, 
ook onder begeleiding van specialisten van de af-
deling Urologie, Oncologie en Cardiologie. Geluk-
kig vind alles plaats in het Erasmus MC.

5. Worden alle kosten vergoed?  Mijn verzekering 
vergoed alle behandelingen. Voor het vervoer van 
en naar het Erasmus betaal ik eenmaal per jaar 
een eigen bijdrage. 
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     Nierpatiëntenvereniging Rijnmond
Themamiddag 5 November 2022

Er gaat me een    
     lichtje op

Noteer vast in uw agenda!

    Weer een gezellige middag 
met informatie over onderwerpen 

         die zeker uw interesse zullen hebben,
en waar natuurlijk ook de hapjes 
en drankjes niet ontbreken

Voor alle leden met hun partners,
familie en vrienden die bekend 
zijn met Nierfalen, in behandeling 
of die getransplanteerd zijn.

Waar:
In het Van der Valk Hotel (begane grond)
Krommeweg 1 te Ridderkerk

         Inlooptijd-13.30 uur / Aanvang-14.00 uur
Waarover:
- Gebruik van medicatie
- Huidaandoeningen na transplantatie

       (Nog onder voorbehoud)

Omdat er tijdens de Coronaperiode,
en ook nu, in de ziekenhuizen nog weinig
informatiebijeenkomsten mogelijk zijn.
Als vereniging willen wij graag dat kennis 
wordt overgedragen.
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Aan het einde van mijn tuin ligt een sloot waar 
diverse eenden, waterhoentjes en meerkoeten 
voor hun nageslacht zorgen. Het is een beleve-
nis om dit van dichtbij te mogen meemaken.

Voor de paartijd is het een gevecht van de mannetjes 
om een vrouwtje te bemachtigen. Zodra dit geregeld 
is moeten de nesten worden gemaakt. De meeste 
nesten worden gemaakt in het riet, beschut tegen in-
dringers. Het is een gesleep met takken, bladeren, 
rietstengels en alles wat voor handen is.
Jonge eendjes kunnen vrijwel direct nadat ze uit het 
ei zijn gekropen al zwemmen! Na 6 tot 12 uur volgen 
de eendenkuikens hun moeder al het water in. De 
woerd (vader eend) maakt zich niet meer zo druk om 
moeder met kroost, hij heeft zijn best gedaan. Jonge 
eendjes zijn erg kwetsbaar, ze kunnen zich niet we-
ren tegen belagers zoals de reiger die constant een 
gevaar is voor de baby-eendjes. 

Je moet dan niet gek opkijken als binnen een paar 
dagen nog maar een of twee jonge eendjes over zijn. 

Meerkoeten 
De nesten van de meerkoeten worden beschut 
maar ook op open water gemaakt. Zij kunnen tus-
sen maart en juli twee tot drie legsels doen. Ge-
middeld negen eitjes waarop beiden zo’n 21 dagen 
broeden. De meerkoeten kunnen maximaal 4 jongen 
grootbrengen. In tegenstelling tot de eenden zijn de 
meerkoet-ouders allebei zeer actief met de kuikens 
bezig. Elk gevaar dat dreigt proberen ze samen heel 
fel te bestrijden. Zij zijn zeer communicatief, ze hou-
den steeds contact en geven een piepje om te we-
ten waar de ander ongeveer is. Er is een ander feller 
piepje als er gevaar dreigt en dan komt de een of de 
ander “rennend” over het water aanstormen. 

Verschil tussen waterhoen en meerkoet
Een waterhoen is op zichzelf, alleen in de winter vor-
men ze groepjes. De meerkoet is zwart met een witte 
snavel en voorhoofdschild, de waterhoen is donker 
met rode snavel en voorhoofdschild (soms wat klei-
ner dan de meerkoet). 
Meerkoeten vliegen alleen als het moet. Ze rennen 
eerst over het water omdat ze vaart moeten maken 
en komen moeilijk los van het water. Een meerkoet 
heeft zwemvliezen, een waterhoen niet. Hij zwemt 
schokkerig en vliegt graag. Een meerkoet maakt in 
groepen, buiten de broedtijd, voortdurend ruzie met 
zijn soortgenoten. 

Belevenis in de sloot achter mijn tuin 
Half juni wordt een nestje gebouwd tussen de wa-
terlelies. Wat schetst mijn verbazing, dat vader en 
moeder meerkoet met 2 hele jonge kuikens de bou-
wers zijn. 
Een gesleep met riet, bladeren, takken en van alles 
en nog wat waar ze maar een nest mee kunnen bou-
wen. De ouders zijn ook zeer alert op de jonkies. 
Strak georganiseerd zit moeder op het nest in aan-
bouw en pa levert het materiaal dat moeder netjes 
schikt. Als pa het er niet mee eens is kruipt hij op het 
nest in aanbouw om de zaak te herschikken. Af en 
toe komt er een reiger kijken of maakt een meeuw 

Meerkoeten 
Column
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een duikvlucht. Dan komen de ouders direct in actie  
met heftig gepiep en geloop over het water om hun 
kroost te beschermen. 
Je ziet de jonge meerkoeten groeien en die worden 
ook aan het werk gezet. Vader en moeder slepen 
alles aan en de jonge beestjes trekken alles in het 
nest. Ze kunnen er de hele dag mee bezig zijn. 
Voedsel bestaat voornamelijk uit verrotte waterplan-
ten die ze met een duik (wat een regelmatige activi-
teit is) van de bodem halen en voeren aan de jonge 
telgen. 
Verder plukken ze slakken, kleine visjes etc. uit het 
water. Na zo’n vier weken moeten de jonge spruiten 
zelf aan de bak. Duiken als volleerde duikers en wie 
het langst onder water kan blijven. 

In mijn voortuin staat een appelboom waarvan de 
appels behoorlijk aangevreten waren. Nou die von-
den ze alle vier heerlijk. Appel in vieren delen en in 
het water gooien, smullen maar. In vier weken tijd 
hebben ze ruim 30 appels verorberd. 

Op de vlonder heb ik een mooi schaduwplekje om te 
lezen en te genieten van al het leven in de sloot, een 
mooi vakantiegevoel in mijn eigen achtertuin. 

Marcel 

De herfst is weer begonnen en misschien is in dit 
seizoen de natuur wel op haar mooist. Het regent 
iets vaker, maar de blaadjes aan de bomen verkleu-
ren en de bossen en parken zien er prachtig uit. 
Trek je regenjas en laarzen aan of wacht op een 
droge dag en ga de natuur in. In de regio Rijnmond 
hebben de kinderen van 22 – 30 oktober herfstva-
kantie.

Plant in oktober en november nieuwe planten en 
struiken, de grond is nog lekker warm, de planten 
kunnen zich volledig richten op het vormen van een 
flink wortelpakket. 

De knaagdieren, zoals de eekhoorn leggen in de 
herfst een voedselvoorraad aan. Ze verzamelen 
eikels, dennenappels, noten en zaden. Veel knaag-
dieren verstoppen hun verzameling voor de winter. 
Door hun goede reukorgaan kunnen ze gemakkelijk 
hun verstopte voorraad vinden als ze het nodig heb-
ben. 

Het weer in de herfsttijd is wisselend. De overgang 
van zomer naar herfst gaat geleidelijk, met soms 

nog heel wat najaarszon, maar ook flinke buien.
Het weerklimaat is zo aan het veranderen, dat je 
niets meer op korte termijn kan voorspellen. In no-
vember kan het al vorst zijn en rond de kerst kan je 
zomaar in een korte broek in de tuin zitten. 
Gemiddelde temperatuur door de jaren heen is 14,7 
graden overdag en in de nacht zo’n 7 graden. 

Van zomer naar herfstkleding overgaan is weer 
even wennen, je loopt sneller een verkoudheid of 
griepje op. 

“Een natte oktober geeft heel veel geniep:  
verkoudheid en een flinke griep”

Herfst
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Europa zit midden in een energiecrisis, de prij-
zen vliegen de pan uit voor gas en elektriciteit.  
Gebruik minder energie omdat er schaarste is en 
dat kan ook goed zijn voor je eigen portemonnee.

Dagelijks douchen is dat wel nodig? Onze huid is he-
lemaal niet zo vies. Onze huid doet het beter zonder 
al te veel te douchen. Veel watergebruik en zeepmid-
delen zijn slecht voor de huid. De huid droogt sneller 
uit en wordt dunner en beschermt daardoor minder 
tegen zonnestralen. Voor mensen met eczeem en 
een gevoelige huid is het aan te raden het douchen te 
beperken tot driemaal per week. 
Je haar tweemaal wassen per week; bij vaak wassen 
wordt het haar sneller vet en maakt de hoofdhuid elke 
dag nieuwe talg aan. 
Vroeger gingen de mensen een keer per week naar 
het badhuis en de kinderen tot een bepaalde leeftijd 
op zaterdag in de teil of wastobbe. Er werd niet steeds 
water ververst, alle kinderen gingen achter elkaar in 
bad. 

Badkamers
Ver na de tweede wereldoorlog werden in nieuwe hui-
zen badkamers gebouwd met een douche en in be-
staande huizen werd vaak een kast of een deel van 

een kamer omgetoverd tot een douchecel. Rond 1960 
had nog maar zo’n 35% van de huizen een “badka-
mer”. 
De ontdekking van het gas in 1959 maakte gas goed-
koop en werd er ruimschoots warm water gemaakt 
om te badderen. Het douchen of in bad gaan werd 
steeds meer een dagelijkse gewoonte. Niet alleen in 
huis maar bij de sportschool en het zwembad.
In de loop der jaren werden badkamers thuis steeds 
luxer. Een wellness-paradijs met bubbelbad, whirl-
pool, sauna, Turks stoombad, massagejets en regen-
douche. Als we het allemaal thuis niet hebben zoeken 
we het buiten de deur. 
Inmiddels wordt jaarlijks zo’n 2 miljard gas verbrand 
om douche- en badwater te verwarmen. 
Veel jongeren vinden het normaal om een kwartier tot 
half uur onder de douche te staan. Dat kan echt niet 
meer. Er moet een nieuwe norm komen. Om de dag 
douchen en dan slechts 5 minuten. Zo min mogelijk 
het bad vol laten lopen en minder zeep gebruiken. 

Mag je dan helemaal niks meer? Het is en blijft een 
goede gewoonte om je dagelijks te wassen voor de 
wastafel met een washandje, zoals ook velen van ons 
dat vroeger deden. En de teil op zaterdagavond dat 
hoeft echt niet meer….

Elke dag douchen 
is dat wel zo gezond? 
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Sinds maart 2022 kan er gedialyseerd 

worden in de hub bij Laurens Delfsha-

ven. Er zijn twee dialyseplekken, men 

wordt begeleid door een verpleegkun-

dige van Dianet, de medische zorg blijft 

bij de huidige nefroloog van de patiënt. 

Bespreek de mogelijkheden met uw 

behandelend nefroloog.

Bron Dia nieuws – 

Franciscus Gasthuis & Vlietland 

Dialysehub Delfshaven
Volledig transplanteerbare nier?Een volledige, transplanteerbare nier op maat maken is toekomstmuziek, maar stukjes nier maken lukt al wel. Marianne Verhaar en haar onderzoeksgroep in het UMC Utrecht doen dit met niercellen die ze uit urine halen. Een volledige, transplanteerbare nier op maat; Verhaar zou het dolgraag voor de patiënten willen. Of met de nierbuisjes in ieder geval een deel van een nier ontwikkelen of een beschadigde nier in het lichaam re-pareren. "Maar zover zijn we nog niet. Het type onder-zoek dat wij doen, gaat stapje voor stapje."

Lichtpuntjes – soms zijn ze groot – 
soms zijn ze klein. Je hoeft ze niet 
te zoeken – je kunt ze ook zijn. 

Oplossing woordzoeker pag. 4:
Is de herfst met nevel doortrokken, 
dan komt de winter vol met vlokken.

Inspanningsfysioloog Ajey Raghossing was om een speciale reden afwezig tijdens de start van de voorbe-reiding bij FC Dordrecht. Hij heeft een nier afgestaan aan zijn nichtje (25 jaar) en miste daardoor een week vanwege de nierdonatie. Zijn reactie: ”Als ik iemand kan helpen, dan wil dat doen. Dit is een van de mooiere dingen op deze wereld waar je echt iets aan kan doen”Bron AD 1382022

Nier gedoneerd aan nichtje

Oktober is Maand van de nieren! Met ruim 40 activiteiten en 
Webinars, onder andere over voeding, beweging en medische 
onderwerpen. Onderdeel van de Maand van de Nieren is de 
Wetenschapsdag. Op 8 oktober besteed de NVN extra aandacht aan het laatste wetenschappelijk onder-zoek naar nierziekten en behandeling. Uitgebreide info over de activiteiten op: www.nvn.nl/nieuws/oktober

Beste mensen,

Dank je wel voor het kaartje. 
Jullie weten me elk jaar weer te 
verrassen. Het gaat jullie goed.
Groetjes xxx

Rugsana Moghal
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Ingrediënten
• 1 theelepel komijnzaad
• ½ theelepel venkelzaad
• ½ theelepel korianderzaad
• 600 gram kousenband 
 (of evt. sperziebonen)
• 3 sjalotjes
• 3 teentjes knoflook
• 1 Spaanse peper 
 (of meer als u van pittig houdt)
• 2 tomaten
• 2 eetlepels olijfolie
• 1 theelepel kerriepoeder
• 100 ml water

• Ontstoken ogen en strontjes kunnen worden 
behandeld met een kamilleblad. Ook wrijven 
met knoflook wil wel eens helpen.

• Bij slijmvliesontsteking helpt goed als men 
kauwt op knoppen van naaldbomen. Kan ook 
helpen bij verkoudheid.

• Ontstoken tandvlees is lastig, zeker als het 
bloedt. Kauw een paar keer per dag op verse, 
ongekookte waterkers. Gebruik ook sap van 
zwarte aalbessen. 

• Oorsuizen is lastig, doe een watje met een paar 
druppels uiensap in het oor.

• Slapeloosheid daar zijn diverse middeltjes voor 
zoals elke avond het sap van een of twee uiten 
drinken. Ook kamillethee met een paar druppel-
tjes valeriaan bevordert een goede nachtrust.

• Heeft men last van slaapwandelen – leg dan 
een natte dweil naast het bed van de nacht-
wandelaar. Zorg dat de buitendeur goed afge-
sloten is, want voordat je het weet loopt hij/zij 
de hele nacht buiten. 

• Slaapt men zo goed dat men hard snurkt, dan 
kan degene die er last van heeft heel zachtjes 
het strottenhoofd van de snurker aanraken. 

• Kramp in de kuiten kan heel vervelend zijn.  
Direct een washandje met koud water natma-
ken en op de zere plek leggen. Stampen met 
het pijnlijke been kan ook wel helpen. 't Klinkt 
raar maar tegen beenkramp kan men kurken 
van wijnflessen in het bed leggen. 

Bron: Oma weet raad!

Surinaams recept
Gekruide kousenband Tips 

van 
oma

Werkwijze
1. Komijn-, venkel- en korianderzaad in een warme 

koekenpan kort roosteren. Gebruik geen olie!
3. Haal ze direct uit de pan als ze beginnen te geu-

ren, ze kunnen snel verbranden.
4. Gebruik een keukenmachine of een vijzel om ze 

fijn te maken, of tussen twee lepels fijnwrijven.
5. Was de kousenband, haal de puntjes er af en 

snijd ze in stukken van 4-5 cm.
6. Snipper de sjalotjes.
7. Hak de teentjes knoflook fijn.
8. Snijd het pepertje doormidden en verwijder 

de zaadjes (als u van pittig eten houdt laat de 
zaadje dan zitten!); snijd het pepertje in stukjes.

9. Snijd de tomaat in kleine stukjes.
10. Verwarm de olijfolie in een braadpan en bak 

hierin de sjalotjes, knoflook en het pepertje.
11. Voeg de kerrie toe en bak het even mee.
12. Voeg dan de tomaatstukjes toe en laat ook deze 

even meebakken.
13. Water toevoegen, goed omroeren en dan de 

kousenband toevoegen.
14. Deksel op de pan en 10 minuten zachtjes stoven.
15. Voeg dan de versgemalen kruiden toe.
16. Laat het geheel nog 10 minuten zachtjes stoven.

Tip
Lekker met gele rijst (doe 1 theelepel kurkuma in 
het kookwater) en gebakken drumsticks. 

Voedingswaarde per portie 5 g eiwit, 0 g zout (0 
mg natrium), 500 mg kalium, 120 mg fosfaat



25

Levenslijn · 22e jaargang · september 2022

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.


