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Dagelijks Bestuur NPVR 
Thea Meijer, Els van Dijk 

Redactieadres
E-mail: redactie@npvr.nl
Schriftelijke kopij kan gestuurd worden naar:
Redactie Levenslijn
Langedaal 104, 3317 MD Dordrecht

De redactie behoudt zich het recht voor wijzigingen 
aan te brengen in de ingezonden teksten. Grote aan-
passingen worden in overleg met de auteur gedaan. 

Bestuur
Marcel Melkert, voorzitter, 
waarnemend penningmeester (lid DB)
secretaris vacature 
Wim van Loenen, penningmeester
Joke Damsma, waarnemend secretaris
Els van Dijk, lid
Petra van den Berg, ledenadministratie 

Correspondentieadres
Nierpatiëntenvereniging “Rijnmond”
p/a Langedaal 104, 3317 MD Dordrecht
e-mail: secretaris@npvr.nl

Website
www.npvr.nl

Giften
Deze kunt u overmaken op bankrekening
NL32 RABO 0377 9218 58
ten name van Nierpatiëntenvereniging
“Rijnmond” te Dordrecht.

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

Dringend verzoek: geef wijzigingen in uw situatie 
direct door aan de ledenadministratie, zoals bij
adreswijziging, ander telefoonnummer of e-mailadres, 
transplantatie, overlijden of opzegging. 

ADVERTEREN IN LEVENSLIJN
Voor het adverteren in het informatiebulletin van Nierpatiënten
vereniging “Rijnmond” kunt u contact opnemen met de redactie
via email: redactie@npvr.nl, of telefonisch via 0786183036. 

Informeer gerust naar onze adverentiemogelijkheden.
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Het decembernummer van Levenslijn is alweer 
het laatste van 2022. De tijd vliegt en voor je het 
weet zitten we in 2023.

Het bestuur is druk bezig met nieuwe plannen voor 
volgend jaar, te beginnen met een Nieuwjaarsrecep-
tie op 18 februari. Terugkijkend op afgelopen jaar 
hebben wij gelukkig de boottocht weer kunnen laten 
doorgaan. Wij hebben ook niet- leden van de NPVR  
laten deelnemen, waardoor we tien nieuwe leden 
hebben mogen begroeten. 
Helaas hebben wij dit jaar veel leden verloren van-
wege overlijden, hopelijk krijgen we het nieuwe jaar 
weer veel nieuwe leden er bij. 
De contacten met de ziekenhuizen zijn nog niet op-
timaal, maar daar werken wij aan en dit staat hoog 
op de agenda voor 2023. Alles kost mankracht en 
daar zitten we om te springen als bestuur. Eigenlijk 
zouden wij daar geen energie aan moeten besteden, 
maar nieuwe bestuursleden melden zich nog niet in 
drommen aan. Dat betekent dat de werkzaamheden 
van een aantal bestuursleden uit de hand dreigen te 
lopen. 
In december 2021 schreef ik hopelijk vinden we snel 
een penningmeester, dat is inmiddels gelukt. 
Met ingang van 1 januari hebben wij in het bestuur 

Van de bestuurstafel

een vacature, onze secretaris Yvonne Kant neemt 
dan afscheid als bestuurslid, ze blijft gelukkig wel lid 
van de NPVR. In deze Levenslijn treft u haar eigen 
bijdrage aan over haar vertrek als secretaresse. 
Er zijn al diverse mensen gepolst voor deze functie 
maar nog geen positief resultaat in het vooruitzicht. 
Met de kerstdagen en Oud en Nieuw in zicht wens 
ik u prettige feestdagen namens het bestuur en de 
redactie van Levenslijn en wij hopen erop u allen het 
nieuwe jaar te mogen  begroeten op een van onze 
activiteiten. 

Marcel Melkert
Voorzitter NPVR 

Yvonne we hebben je leren kennen als een fijn be-
stuurslid en komen nu eigenlijk woorden te kort om 
je te bedanken voor al je werk voor de NPVR.
Toch hebben wij een aantal woorden gevonden 
die typisch bij jou horen:

Nauwgezet, Betrouwbaar, Meelevend, Betrokken, 
Collegiaal, Tomeloze inzet, Zichzelf vergetend, 
(On)misbaar, (On)vervangbaar, Deskundig, Erva
ringsdeskundige, zegt ook nooit “nee”

Doe het vanaf 2023 wat rustiger aan, neem tijd 
voor jezelf, bewaak je grenzen! 
Wij wensen jou een goed herstel toe met meer 
vrije tijd voor jezelf

Bestuur Nierpatientenvereniging Rijnmond. 
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Puzzelhoekje
Appelflappen
Chocolademelk
Engelenhaar
Engelenkoor
Ezel
Geboorte
Gezellig
Goede voorne-
mens
Glad
Herders
Hulst
Jezus
Jozef

WOORDZOEKER KERST
December is de maand van Sinterklaas en Kerst. 
De maand van koud weer buiten, gezelligheid en 
warmte binnen met kaarsjes en de lichtjes van de 
kerstboom. Ook de maand van elkaar cadeautjes 

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

Kaarsen
Kaart
Kerstbal
Kerstboom
Kerstfeest
Kerstman
Kerstmuts
Knus
Koud
Lichtjes
Lied
Mandarijn
Maria
Nachtmis

Nieuwjaar
Oliebollen
Pakje
Piek
Poedersuiker
Rendier
Samen
Schapen
Sjaal
Slee
Sneeuw
Stal
Ster
Vorst
Winter

geven. We hebben voor u ook een cadeautje: 
een leuke kerstwoordzoeker. De overgebleven 
letters vormen in de leesrichting de oplossingszin. 
Veel plezier het oplossen van deze woordzoeker 
De oplossing van de puzzel staat op pag 27.

Nieuwjaarsreceptie
Graag proosten wij met u op het nieuwe jaar,

Kunnen wij u verwelkomen op 
zaterdagmiddag 18 februari 2023

om 15.00 uur in het Spektakel te Zwijndrecht

De definitieve uitnodiging volgt in januari.
Wij hopen u 18 februari te mogen ontmoeten.
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Redactiepraat
Voor u ligt het vierde nummer van dit jaar, waar blijft 
de tijd! Gelukkig gaat het een stuk beter met de pan-
demie, dat geeft lucht om weer van alles te onder-
nemen. Dat hebben we dan ook gedaan, we konden 
weer op pad voor ons lijfblad om mensen te ontmoe-
ten. Daardoor zijn we er hopelijk weer in geslaagd 
om een mooie Levenslijn te maken met gevarieerde 
artikelen en interessant nieuws. Wij hebben er in ie-
der geval weer met elkaar met plezier aan gewerkt. 
U vindt weer enkele vaste rubrieken en bijdragen van 
verschillende mensen.

Een greep uit de inhoud: 
Voor de rubriek “waar wonen onze leden” hebben 
we dit keer gekozen voor Alblasserdam. Huib Caarls 
heeft wat verteld over zijn transplantatie, in de vorige 
Levenslijn hebben wij een reportage gemaakt toen 
hij nog wachtte op een nieuwe nier. De nog jonge 
Devin heeft dit keer tien vragen beantwoord in de 
rubriek “”hoe is het met”, het gaat met hem prima, het 
is een ondernemende ondernemer!
Natuurlijk een verslag van de themamiddag 

Bijdragen uit de ziekenhuizen
Dit keer hebben we opvallend veel bijdragen uit de 
ziekenhuizen onder andere: 

• Een interview van onze penningmeester en voor-
zitter met Nefroloog dr Berkhout v.d. Zwan die is 
teruggekeerd op het oude nest.

• Met medewerking van Mirjam Tielen van de 
transplantatie afdeling van het Erasmus MC heb-
ben wij een verhaal gemaakt over de nazorg van 
donoren. 

• Robert Nette uit het Franciscus heeft een column 
geschreven zoals hij beloofd heeft tijdens de 
bootreis en er zullen er in de komende Levenslij-
nen meer komen van zijn collega’s die hij enthou-
siast heeft gemaakt en gaat maken.

En verder staan er wat artikelen in over gezondheid, 
zoals over stoppen met roken en hoe je de winter 
doorkomt door goede zorg te hebben voor je weer-
stand. 

Wij danken iedereen die zijn/haar bijdrage heeft ge-
leverd aan deze Levenslijn. 

Als u dit nummer ontvangt is uw huis waarschijnlijk al 
in kerstsfeer gebracht. 
Wij wensen iedereen een niet te koude winter, zodat 
we de voeten warm kunnen houden.
Genoeg warme truien en sokken en sterkte met het 
binnen de perken houden van de kosten aan energie. 

Thea Meijer en Els van Dijk

De kopij voor het volgende nummer van Levenslijn
dient uiterlijk 10 februari 2023 bij de redactie te zijn ingeleverd.

Noteer alvast in uw agenda:

18 februari 
Nieuwjaarsreceptie

Maart Nierdialoog Maasstad

9 maartWereld Nierendag
20 meiAlg. Ledenvergadering NPVR 
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In het septembernummer van Levenslijn stond 
een interview met de heer Caarls en Trudy Zilver-
schoon. Hij hoopte op korte termijn een transplan-
tatie te krijgen. Levenslijn heeft Huib gevraagd 
zelf zijn verhaal te vertellen. 

Nachtelijk telefoontje
Op donderdag 6 oktober rond 23.00 uur wilden we 
net in bed stappen toen de telefoon ging. We keken 
elkaar al aan en dachten het zal toch niet en jahoor 
de dienstdoende Nefroloog van het Albert Schweitzer 
Ziekenhuis aan de telefoon. 
Hij verontschuldigde zich netjes voor het late telefoon-
tje en vroeg hoe het met mij ging en of ik geen koorts 
had of last had van verkoudheid. Ik vertelde hem dat 
ik geen klachten had.
Hij zei oké, dan mag je nu met gepaste spoed naar het 
Erasmus MC daar wacht een nier op je en als je goed-
gekeurd bent zal je vannacht geopereerd worden. 
Ondanks we wisten dat dit kon gebeuren, kwam het 
toch wel even binnen!

Transplantatie
De tas met spullen klaar en met gepaste spoed naar 
het Erasmus MC gereden.  
Bij aankomst bracht een beveiliger ons naar de trans-
plantatie-afdeling.
Direct werd gestart met afname bloed en werd een 
ECG (hartfilmpje) gemaakt.  
Om 4 uur kreeg ik het bericht dat het sein op groen 
stond en de nier onderweg was. Eenmaal aangeko-
men hebben ze de nier bekeken en ook deze werd 

goedgekeurd dus stond er niets meer in de weg voor 
de operatie.
Ik werd klaar gemaakt voor de OK (operatiekamer) en 
rond 7 uur ging ik naar de voorbehandeling van de 
OK. Vanwege een dienstwissel moest ik even wach-
ten en 8.30 uur was het zover.

Operatie geslaagd met een donornier van een 
kind 
Om 11.30 uur kwam ik uit narcose en zat de nieuwe 
nier erin. Trudy was om 10.30 uur al gebeld dat de 
operatie geslaagd was zonder complicaties. 
Na een korte tijd op de uitslaapkamer ben ik weer 
naar mijn kamer gebracht. 
Daar vertelde de Nefroloog mij dat ik een niertje had 
gekregen van een kind. 
Dat kwam binnen kan ik u zeggen. Ik moest er een 
traantje voor laten dat een jong leven mijn leven weer 
verder helpt. Ik ben de ouders en nabestaanden dan 
ook zeer dankbaar voor de donatie, zo blijft er toch 
een stukje van dat kind verder leven. 
Ik beloof ze dan ook dat ik goed op de nier zal pas-
sen en goed zal verzorgen. Hopelijk geeft dat de ou-
ders wat meer rust en dat ze hier goed aan gedaan 
hebben. Ik wens hun ondanks het verdriet toch fijne 
feestdagen toe en veel sterkte met het verwerken van 
hun verlies. 

Geluksgetal 7
Al van kinds af aan, is nummer 7 een van mijn geluks-
getallen.
Maar of dit nu zo moest zijn, of dat toeval is weet ik 
niet maar vind het frappant: 
Ik heb als huisnummer 7, dag van de transplantatie 
was 7 oktober, op die dag lag ook Levenslijn met mijn 
interview in de brievenbus. 

Rest ons u allen nog prettige feestdagen te wensen 
in goede gezondheid, zover dat mogelijk is, en een 
goed 2023.

Huib en Trudy  

Huib Caarls getransplanteerd 
op 7 oktober  
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Tijd om afscheid te nemen, niet 
als lid van de NPVR maar wel als 
uw secretaris.
Helaas begint mijn gezond-
heid me parten te spelen, mijn 
transplantatie nier werkte niet 
goed meer en daarvoor werd 
ik dit jaar opgenomen in het 
ziekenhuis. Hierna bleef ik tob-
ben met mijn gezondheid zowel 
lichamelijk als geestelijk. Op 
deze manier zou ik mezelf en de 
NPVR ernstig tekort doen. Mijn 
medebestuursleden hebben 
zoveel mogelijk van mijn werk-
zaamheden overgenomen zodat 
ik kon herstellen. Helaas lukte 
het mij niet, ondanks alle begrip 
en hulp, om als secretaris weer 
goed te kunnen functioneren. 
Dus heb ik daarom besloten af 
te treden als secretaris per 1 ja-
nuari 2023.

Terugblik
Ik had nooit gedacht dat ik secre-
taris van een Nierpatiëntenvereni-
ging zou worden. Ik was niet be-
kend met de NPVR, ook niet toen 
ik nog werkte als verpleegkundige. 
Daar kwam verandering in toen ik 
moest gaan dialyseren na acuut 
nierfalen. In het ASz ben ik lid ge-
worden van de patiëntenraad, daar 
leerde ik bestuursleden van de 
NPVR kennen en werd toen lid. Na 
mijn transplantatie meldde ik mij 
in 2016 (wat vliegt de tijd) aan als 
vrijwilliger en ging de redactie van 
Levenslijn versterken als opvolger 
van Marcel Melkert. 

Time to say goodbye

Bestuursfunctie
Het was een leuke tijd bij de re-
dactie. In 2018 waren er bestuur-
lijke problemen en tijdens de ALV 
kwam het verzoek aan de leden 
om je aan te melden als bestuurs-
lid.
Na overleg met mijn partner meld-
de ik mij aan als secretaris en kon 
gelijk beginnen.
Het werk is leuk, leuker dan ooit 
gedacht; vooral de contacten met 
leden, ziekenhuizen, de NVN en 
Nierstichting. Daarnaast schreef ik 
ook nog steeds voor Levenslijn.

Vele activiteiten heb ik gedaan, 
onder andere patiëntenraden be-
zoeken, voorlichtingstands be-
mannen, en veel vergaderingen en 
bijeenkomsten in het land bezocht.
Soms gebeurde er iets wat we niet 
voorzien hadden, zoals het tas-
jesdrama. De witte tasjes met ons 
logo NPVR bleken van slecht ma-
teriaal gemaakt te zijn, ze scheur-
den allemaal!!! Ik schaamde mij 
dood en heb na een pittig gesprek 
met de leverancier nieuwe prima 
tasjes gekregen. 

Bijscholing artsen
Als secretaris kreeg ik het verzoek 
of iemand met nierfalen aanwezig 
kon zijn bij de bijscholing van huis-
artsen. Dat wou ik wel doen. Met 
een koffer en rugzak vol voorlich-
tingsmateriaal ben ik er naar toe 
gegaan. Ik vond het frappant dat 
er wordt gedacht dat een bestuurs-
lid zijn van de NPVR een betaal-
de baan is, maar wij zijn gewoon 
onbetaalde vrijwilligers met liefde 
voor de leden en patiënten!

Organisatie
De laatste jaren was het niet ge-
makkelijk mede vanwege covid, 
alle zichtbare activiteiten lagen stil. 
Onze voorzitter Frits Hagenaar en 
Ivonne Versnel moesten vanwege 
ziekte hun functie neerleggen en 
helaas zijn beiden overleden. Ge-
lukkig zijn er bestuursfuncties op-
gevuld met nieuwe mensen. 

Ik dank jullie allen, mijn medebe
stuursleden en leden van de NPVR 
voor het vertrouwen dat jullie in mij 
gesteld hebben. Het was een fijne 
tijd als secretaris waarin we samen 
veel mee hebben gemaakt maar 
waarin we ook hebben kunnen la
chen en plezier gehad hebben.

Tot ziens op één van de bijeen
komsten van Nierpatiëntenvereni
ging Rijnmond.

Yvonne Kant
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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!

atenzeldam@clinicabenidorm.com
Astrid ten Zeldam

tel. 0034 639 312 615
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In memoriam
Frits Hagenaar

Yesterday is history 

Tomorrow is a mystery 

Op 4 oktober overleed Frits op 68 jarige leeftijd na 
een kort ziekbed.

Wij kennen Frits als een enthousiaste bestuurder 
van de Nierpatiëntenvereniging Rijnmond. 

In de algemene ledenvergadering van 17 mei 2014 
is Frits, na een inwerkperiode bij de vereniging, ge-
kozen als bestuurslid  voor de NPVR. Hij hield zich 
voornamelijk bezig met het organiseren van evene-
menten binnen de vereniging en bezoeken aan de 
ziekenhuizen. 

Frits had een internationale “wereldbaan” bij een 
Noorse Keuringsinstantie, die als doelstelling had: 
het beschermen van leven, eigendommen en het 
milieu. 
Rond de jaarwisseling 2010-2011 werd hij ziek 
waardoor hij acuut moest dialyseren. Na 18 maan-
den kreeg hij een nier van zijn vrouw Annelies. 
In juli 2013, kwam na 35 jaar een einde aan dit 
werk-avontuur. Omdat hij ernstig ziek was kon hij  
niet meer aan het arbeidsproces deelnemen. 

Zoals hij zelf altijd zei: "Ik ben een doener en wil mij 
graag nuttig maken." Frits heeft het mentorschap 
van een dementerende vrouw op zich genomen, 
werd actief bij de NPVR, hield van klussen in de 
tuin en nam de beslissing zijn huis in Heerjansdam 
opnieuw te herbouwen. Ook stond hij altijd klaar 
voor zijn buren. 

Voor zijn oude leven gaf hij het cijfer 8 tot 9, zijn 
laatste levensjaren een 6+. Hij accepteerde zijn 
ziekte met al zijn kwalen. 

Begin 2018 was er bestuurscrisis in de NPVR, er 
waren geen voorzitter en penningmeester meer. 
In de ledenvergadering werd een dringend beroep 
gedaan op de leden om zich kandidaat te stellen 
voor de diverse functies. Na veel wikken en wegen 
heeft hij zich beschikbaar gesteld als interim-voor-
zitter. Hij maakte zich druk over de organisatie in de 
ziekenhuizen rondom de patiëntenraden en maakte 

zich zorgen dat er zich niet meer mensen bereid 
waren om de NPVR draaiende te houden. 

In oktober 2020 merkte Frits dat hij onvoldoende 
kracht had om zijn functie goed uit te voeren en 
zocht naar een waarnemer. Dit lukte en in januari 
2021 gaf hij het stokje definitief over. 

De Nierpatiëntenvereniging Rijnmond is veel dank 
verschuldigd aan Frits. Maar liefst 7 jaar heeft hij 
zich met hart en ziel ingezet voor de nierpatiënten in 
de Regio Rijnmond.  
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Waar wonen onze leden?
Deze keer is gekozen voor de plaats Alblasser-
dam. De naam van deze gemeente dankt zijn 
naam aan de ligging aan de rivier de Alblas, een 
zijrivier van de Noord. Er wonen ruim 20.000 
inwoners en heeft maar liefst 16 kerken en een 
moskee.

Een korte geschiedenis
In 1277 werd de Alblas afgedamd. Op deze plek ligt 
nu Oud-Alblas. In 1280 was er een tweede afdam-
ming. Ook hier gingen mensen wonen en zo ont-
stond Alblasserdam. In 1599 werd de dam verplaatst 
en kwam er een schutsluis. 
Deze heeft dienst gedaan tot 1997 toen overal dijken 
werden verzwaard.
Met het oog op de beroepsvaart is het weer een dam.
Alblasserdam werd voor het eerst genoemd in 1299 
in een kroniek van de schrijver Melis Stoke. In 1447 
werd het zelfstandig als ambachtsheerlijkheid (be-
stuurseenheid op het platteland) 

Water
Water heeft altijd een grote rol gespeeld in Alblasser-
dam. Vanaf eind 18e eeuw kwam de scheepsbouw 
op gang.  Smit en Verolme zijn hier bekende namen 
en later Van der Giessen-de Noord.
Oceanco is een werf voor luxe jachten die onlangs 
nog in het nieuws kwam:. 
Jeff Bezos, eigenaar van Amazon bestelde hier een 
superjacht. Het bleek te hoog te zijn en het plan was 
de Hef-brug uit elkaar te halen, vanwege protesten 
werd besloten het jacht zonder masten naar zee te 
brengen, waar het werd afgebouwd. 

Zoveel water heeft ook weer nadelen. Tussen 1350 
en 1821 liep Alblasserdam 32 keer onder water. In 
1953 tijdens de watersnoodramp is de gemeente ook 
getroffen.
In de meidagen van 1940 werd een grote strijd ge-
voerd om de brug over de Noord, de gevechten 
mondden uit op 11 mei in een Duits bombardement, 
waarbij het centrum zwaar werd getroffen. Onder an-
dere werd het raadhuis, café’s, winkels en schoollo-
kalen compleet verwoest. 

Jaarlijks twee grote feesten
25 juli Sint Jacobus – Er is dan een paardenmarkt, 
een hippisch festijn en een wielerronde.
3e zaterdag in september wordt het Havenfestival af-
gesloten met een veelheid aan activiteiten. 

Kinderdijk ligt vlakbij en je kunt heel mooie fiets- en 
kanotochten maken door de Alblasserwaard.
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Verbindingslijnen
Tatoeages voor een nieuw leven 

Op 22 november werd het boek “Verbindings-
lijnen” van dr. Dennis Hesselink, internist-ne-
froloog in het Erasmus MC ten doop gehouden 
tijdens een vol programma met allerlei sprekers 
met lezingen over “transplantatie in het Erasmus 
MC" en “Verbinding binnen de transplantatie”.

In het boek staan interviews en bijzondere foto’s van 
nierdonoren en ontvangers van een donornier. 
Deze mensen hebben allemaal een tatoeage laten 
zetten als blijvende herinnering aan hun nierdonatie 
of niertransplantatie. 
De beroemde tattookoning Henk Schiffmacher heeft 
ook zijn medewerking aan het boek verleend met 
een mooie bijdrage met de titel “Met een tattoo kun 
je laten zien wat je hebt meegemaakt”

Een boek over liefde, verbinding en vrijheid. De liefde 
voor het leven, de verbinding en liefde tussen nierdo-
nor en nierontvanger, en de herwonnen vrijheid na 
een succesvolle niertransplantatie. 
Dit alles verhaald en geportretteerd in een prachtig 
gebonden boek (28,5 x28,5 cm) 

Mooie teksten uit het boek die mensen zullen raken: 
• Door de transplantatie kreeg ik mijn vrijheid weer 

terug, als een feniks die uit zijn eigen as herrijst
• Dat ik mijn beste vriend een van mijn nieren zou 

geven, daar heb ik geen minuut over getwijfeld
• Wat hij voor mij gedaan heeft, is met geen pen 

te beschrijven. Dat iemand zo onbaatzuchtig kan 
zijn 

• Ik heb haar mijn nier gegeven en kreeg er een 
dochter met levensvreugde voor terug 

• Je mag me één keer bedanken, daarna is het 
klaar

Het boek is te koop via de webshop van het Erasmus 
MC Foundation.
www.erasmusmcfoundation.nl
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In november hebben wij een gesprek gehad met 
Dr. Marieke Berkhout - van der Zwan Nefroloog 
in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht 
sinds februari 2022. Zij kent Levenslijn en vond 
het leuk om dit interview te houden, wij werden 
door haar enthousiast ontvangen.

Loopbaan
Marieke startte haar opleiding in het Albert Schweit-
zer Ziekenhuis (ASz) in Dordrecht en vervolgde deze 
in het Erasmus MC. Daar hield zij zich bezig met 
alles rondom transplantatie bij nierpatiënten, zoals 
onderzoek naar bijwerkingen van medicijnen en af-
stoting van de donornier. Zij promoveerde in 2020. 
Hierna heeft zij als nefroloog gewerkt in het Erasmus 
MC en in Amsterdam (AUMC en Diapriva – een zelf-
standig behandelcentrum voor dialyse). Sinds begin 
2022 werkt zij weer in het ASz. 

Keuze voor specialisatie Nefrologie
Tijdens het derde jaar van haar opleiding in het ASz 
kreeg Marieke steeds meer interesse in de speciali-
satie Nefrologie en na adviezen en gesprekken met 
dr. van Bommel en dr. de Jong koos zij definitief voor 
deze richting om hier haar specialiteit van te maken. 
Zij heeft veel ervaring opgedaan op de dialyseafde-
ling. Haar motto is “zelf doen wat je kan” zo zelfstan-
dig mogelijk de dialyse patiënt laten functioneren.

Werken bij het Albert Schweitzer ziekenhuis
Als nefroloog heeft ze gesolliciteerd bij het ASz, 
daar werd Marieke aangenomen en begon in febru-
ari 2022 als Nefroloog. Het wachten is op een vaste 
aanstelling. Zij kwam ”terug op het nest” (vandaar de 
koptitel van dit interview).Vier dagen per week rijdt ze 
vanuit Berkel en Rodenrijs naar Dordrecht. Een van 
de dagen loopt zij dialysevisite “op zaal”, woensdag-
middag loopt ze visite bij Elyse,  dialysekliniek in Go-
rinchem. De overige dagen houdt ze spreekuur bij de 
polikliniek. Door de beperking in tijd bereidt zij zich 
altijd heel goed voor op haar spreekuur, zodat ze de 
beperkte tijd zo optimaal mogelijk kan gebruiken.

Zij richt zich nu, ook weer onder andere, op het pa-
tiëntencontact waar ze veel plezier aan beleeft. Ook 
houdt ze zich bezig met alle ontwikkelingen rondom 

Terug op het nest

nefrologie, ze probeert hierin dingen op te zetten en 
actuele zaken te volgen en hier zo goed mogelijk in 
te anticiperen. 

Toekomst nierpatiëntenzorg. 
Voor de toekomst is zij erg benieuwd naar de ont-
wikkelingen rondom de draagbare kunstnier en ma-
nieren om de kwaliteit en kwantiteit van het aantal 
donornieren te verbeteren. Zij volgt de ontwikkelin-
gen van het onderzoek naar medicatie nauwgezet. 
Anti-afstotingsmedicatie bij patiënten met een nier-
transplantatie hebben vaak veel bijwerkingen. Het 
zou van toegevoegde waarde zijn om per patiënt te 
kunnen bepalen welke medicatie en welke dosering 
leidt tot de beste uitkomst met zo min mogelijk bij-
werkingen.  

Thuisdialyse
Met betrekking tot  thuisdialyse zijn voor- en nadelen 
te benoemen. Het zou uitstekend kunnen werken bij 
mensen die toch al redelijk zelfredzaam zijn, helaas 
is het wellicht minder geschikt als mensen al te ma-
ken hebben met vaak ernstige, andere aandoenin-
gen, bijvoorbeeld diabetes of cardiale problemen. 
Wel vindt er (natuurlijk) uitgebreid overleg hierover 
plaats tussen patiënt en behandelend arts. 

Drukke baan en hobby’s
Marieke maakt ondanks haar drukke baan tijd voor 
andere zaken. Zij is getrouwd met een huisarts en 
heeft twee lieve dochters van 6 en 4 jaar. Die vragen 
ook om de nodige aandacht, maar ze maakt ook tijd 
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voor haar hobby’s. Ze zit in een leesclubje waar ze 
momenteel het boek “De Camino” een literaire thril-
ler bespreken. Een mooi boek vond ze de bestseller 
“Daar waar de rivierkreeften zingen”. Ook beoefent 
ze diverse sporten om fit te blijven, zoals tennis, maar 
haar favoriete sporten zijn hardlopen en wielrennen. 

Na afloop van het gesprek moeten er wat foto’s ge-
maakt worden. In de hal staat een piano, Marieke 
vertelt dat ze al 3 jaar pianoles heeft. We hadden 
gehoopt op een klein concertje, maar helaas… op 
verzoek van de interviewers kruipt ze wel even ach-
ter het klavier. 

We hadden een uur gekregen voor dit interview, dat 
is gelukt binnen de tijd. 
Marieke bedankt voor het prettige en open gesprek. 

Wim van Loenen 
Marcel Melkert 

Denk om je weerstand 
in deze tijd van het jaar 
In de wintertijd is het belangrijk om extra goed voor 
uzelf te zorgen. Wat kan u zelf doen om uw afweer-
systeem zo sterk mogelijk te maken. 

Beweeg regelmatig en verminder chronische 
stress
• Als men regelmatig beweegt, zet je niet alleen je 

spieren aan het werk, maar je prikkelt ook je dar-
men op een goede manier

• Lichaamsbeweging stimuleert de spijsvertering
• Bewegen heeft een positieve invloed op je geest 

en welzijn
• Door stress kunnen goede bacteriën verzwakken, 

wat de weerstand verminderd
• Neem voldoende rust, vermijd piekeren en ga op 

tijd naar bed

Eet gezond en gevarieerd 
• Vitaminen en mineralen zijn belangrijk bij het op-

bouwen van goede weerstand 
• Zink is een belangrijk mineraal voor een goed 

werkende weerstand. Je vindt het in vis, vlees, 
kaas, graanproducten, eieren, peulvruchten en 
noten

• Darmen zijn een belangrijk onderdeel van je im-
muunsysteem. Eet vezelrijk, de vezels zitten in 
groenten, fruit, peulvruchten, volkoren granen en 
noten

• Supervezels waar bacteriën geweldig op gedijen 
zitten in asperges, witlof, prei, ui en schorseneren. 
Eet havermout, yoghurt, karnemelk, zuurkool en 
tempé. Vermijd suikerhoudende producten. 
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Themamiddag Medicatie en Huidaandoeningen 
Op 5 november kwamen 45 nierpatiënten en be-
langstellenden bij elkaar in Hotel van der Valk in 
Ridderkerk. Iedereen werd verwelkomd met een 
kopje koffie en een plakje cake. 
Uitgenodigd was Dr. Kai Munte, dermatoloog in 
het Maasstad ziekenhuis. 
 
Huidproblemen bij dialyse- en getransplanteer-
de patiënten
Dr. Munte vertelde aan de hand van allerlei afbeel-
dingen via powerpoint hoe het zit bij de twee groe-
pen patiënten. 
Mensen die dialyseren krijgen vaak allerlei huidpro-
blemen. De meest voorkomende klachten zijn jeuk. 
Dit kan in hevigheid verschillen, zo'n 8% van de pati-
enten heeft zeer ernstige jeuk. Een ander probleem 
dat zich kan voordoen is een droge huid. 
Na transplantatie krijgt de getransplanteerde patiënt 
medicijnen met soms nare bijwerkingen. Bijvoorbeeld 
bij prednison, hiervan krijg je zeker geen huidkanker, 
maar vaak andere niet acceptabele bijwerkingen zo-
als suikerziekte en broze botten.
Medicijnen die afstoting moeten tegengaan, de im-
munosuppressiva, geven meer kans op met name 
huidkanker. Bij langdurig gebruik van deze medicatie 
is er zelfs een 70 keer vergrootte kans op huidkan-
ker. Een groot risico daarbij is zonlicht. Als u in de 
zon op een terrasje zit of lekker ligt te zonnen loopt 
u risico om een basaalcelcarcinoom (BCC) of pla-
veiselcelcarcinoom (PCC) te ontwikkelen. Het is heel 
belangrijk voor u om altijd bescherming tegen de zon 
te gebruiken. Dus blijf eruit, houd je huid bedekt en 
smeer zonnebrandcrème met minstens factor 30. 

Micrografisch gecontroleerde chirurgie
Tumoren moeten operatief worden verwijderd. In het 
gelaat is het vaak Micrografisch gecontroleerde chi-
rurgie om een zo veilig mogelijk radicale resectie te 
verkrijgen. Dr. Munte toonde een hele reeks foto's 
van het verloop van zo’n operatie bij het verwijderen 
van een tumor bij de neus. Dat gaf een goed beeld 
van het proces met een heel mooi resultaat waarbij 
bijna niets te zien was.
De conclusie was dat huidproblemen bij dialyse en 
na transplantatie totaal verschillend zijn.
Kanker is moeilijk te voorkomen maar operatief is 
heel veel mogelijk.
De aanwezigen konden na zijn interessante verhaal 
nog vragen stellen, de vragen die er leefden werden 
geïnventariseerd en door Els aan dr. Munte gesteld: 

Vraag: Wordt altijd contact opgenomen met de plas
tisch chirurg?
Antwoord: Als een tumor in het gelaat wordt verwij-
derd wordt de plastisch chirurg er soms bij betrok-
ken, dit gebeurt met name als zeer grote defecten te 
verwachten zijn.
Vraag: Wordt altijd kankercellen weggesneden of 
wordt er altijd eerst bestraald? 
Antwoord: Tegenwoordig is de standaardtherapie 
voor huidkanker chirurgie, bestraald wordt alleen 
maar bij uitzonderingsgevallen.
Vraag: Als je door dialyse hevige jeuk hebt, is daar 
een medicijn voor?
Antwoord: Er is geen medicijn wat de jeuk bij dialy-
sepatiënten tegengaat, maar gelukkig hebben wij de 
UVB-lichttherapie welke goede resultaten laat zien
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Themamiddag Medicatie en Huidaandoeningen 
Vraag: Immunosuppressiva moet je langdurig inne
men. Hoe lang is dat?
Antwoord: Immunosuppressiva moet je zo lang ge-
ven als je de afstoting van de nier wil voorkomen. 
Meestal is dit jaren en soms zelfs meerdere decen-
nia.
Vraag: Ik heb extreme haaruitval. Oorzaak: telogeen 
effluvium. 5 maanden na transplantatie. Hoe zit dat?
Antwoord: Haaruitval kan verergerd worden door 
ijzergebrek, stress of ernstige ziekte. Soms kan haar-
uitval ook geluxeerd worden door bepaalde medicij-
nen. Trouwens bestaat er een middel tegen afstoting, 
welke juist meer haargroei stimuleert en dat is cyclo-
sporine (een afweerremmer en remt ontstekingen).
Vraag: Efudix crème, hoe vaak mag je dat? Is het 
zinvol om iedere dag zonnebrandcrème te smeren? 
Antwoord: Efudix-crème kan meerdere keren her-
haald worden, er is wel een gebied van 20 × 20 cm 
welke maximaal behandeld kan worden gedurende 
een behandeling. Zonnebrandcrème smeren is met 
name zinvol in de maanden van maart tot septem-
ber. Hierbij zijn de lentemaanden met name bijzon-
der verraderlijk, want de temperatuur is nog niet zo 
hoog, maar de UV-intensiteit is deels hoger dan in 
de nazomer.
Vraag: Na transplantatie zijn er veel verschillende 
medicijnen, zoals Prograft en Cellcept. Hoe wordt 
bepaald wie welk medicijn krijgt? 
Antwoord: Ik denk dat ieder centrum zijn eigen er-
varing heeft met verschillende medicaties. Over het 
algemeen zijn doctoren vaak geneigd medicatie voor 
te schrijven waarmee zij positieve ervaringen mee 
hebben gemaakt. 

Vraag: Is het aantal gevallen van huidkanker stij
gend? 
Antwoord: Ja het aantal huidkanker is nog steeds 
stijgend een dat heeft met name te maken met zon-
lichtexpositie, maar ook factoren zoals vergrijzing en 
onderdrukken van het immuunsysteem met immuno-
suppressiva.
Vraag: Wanneer wordt besloten tot bestraling en 
wanneer wordt de tumor weggesneden? 
Antwoord: Zoals reeds is uitgelegd worden huidtu-
moren eigenlijk nauwelijks nog bestraald. Dit is ge-
baseerd op een drietal redenen. Ten eerste is het 
belastend voor de patiënt want een bestralingsses-
sie vergt dat de patiënt minimaal 10 keer of zelfs 25 
keer naar het ziekenhuis moet komen. Als tweede is 
het financieel een dure behandeling van soms meer 
dan € 5000. Tenslotte is de behandeling cosmetisch 
op de lange termijn het minst bevredigend van alle 
behandelingen.
Vraag: Hoe is de relatie tussen patiënt en dermato
loog?
Antwoord: De relatie tussen patiënt en dermatoloog 
is steeds meer op een gelijkwaardige rol komen te 
staan, waarbij de patiënt zelf ook mee kan bepalen 
welke therapieën zij/hij wil aangaan en welke niet. 
Een behandeling moet altijd plaatsvinden in overleg 
met de patiënt.

Dr. Munte werd hartelijk bedankt voor zijn interes-
sante verhaal en beantwoording van de vragen. Bij 
elke tafel schoof hij nog aan en maakte een praatje 
met iedereen en beantwoordde daar ook nog wat 
vragen. Na afloop was er nog een drankje en een 
hapje waarna iedereen tevreden huiswaarts keerde. 
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Even voorstellen...
Mijn naam is Marga Roosjen en ben sinds mei 2022 
werkzaam als maatschappelijk werker voor de dia-
lyse en afdeling nefrologie/nierfalen in het Maasstad 
ziekenhuis. Samen met nog 4 
collega’s mag ik dit mooie werk 
uitvoeren. 

Sinds 4 jaar woon ik in Capelle 
ad IJssel, na 15 jaar gewoond te 
hebben op het prachtige eiland 
Goeree Overflakkee, en heb 
2 uitwonende mooie mannen-
mensen van 24 en 27 jaar. 
In mijn vrije tijd vermaak ik mij 
goed met  fietsen, golfen, ski-
en, lezen, lekker eten/drinken, 
shoppen, bios en theater-/mu-
seumbezoek. 

Van huis uit ben ik opgeleid als 
A-verpleegkundige, in 1983, na 
mijn VWO diploma, begonnen 
aan de inservice opleiding in 
het (toenmalige) Dijkzigt ziekenhuis en gediplomeerd 
in 1987. Hierna in vele velden van de gezondheids-
zorg werkzaam geweest, zowel in de intra- als extra-
murale zorg als bij de zorgverzekeraar en indicatie 
orgaan. In 2008 ben ik gestart met de opleiding tot 
maatschappelijk werker aan de Hoge School Rotter-
dam en heb deze succesvol afgerond in 2011. Hierna 
gewerkt als maatschappelijk werker in diverse sec-
toren en afgelopen mei dus in het Maasstad beland 
met heel veel plezier. 

Ik mag deel uit maken van een enthousiast team col-
lega’s, van huishoudelijke medewerkers tot nefrolo-
gen, waarbij de patiënt centraal wordt gezet. 

Mijn takenpakket bestaat uit 
onder andere het verlenen van 
psychosociale ondersteuning/
zorg in de breedste zin van het 
woord waarbij de onderwerpen 
uiteen kunnen lopen van het 
uitzoeken van WMO vragen 
tot gesprekken over zingeving/
einde van het leven. Met name 
de fysieke contacten met de 
patiënten en/of diens naasten, 
op de dialyse, in de kliniek, op 
de poli maar ook thuis, maken 
het voor mij erg waardevol. Te-
vens vind ik het ook leuk om de 
voorlichting op te gaan pakken, 
zoals bijvoorbeeld de Nierdia-
loog en de groepsgesprekken. 
Meedenken over een stukje 

beleid met betrekking tot ontwikkelingen heeft ook 
zeker mijn aandacht.

Inmiddels heb ik ervaren dat er heel veel op het 
bordje komt van een patiënt en diens naasten die te 
maken heeft/krijgt met nierproblemen.

Kortom een mooie job waarin ik mij senang voel!
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In het maartnummer van Levenslijn 2015 heeft een interview gestaan 
met Devin van den Berg die in november 2013 een nier van zijn moe-
der heeft gekregen. Nu 9 jaar later stellen wij hem 10 vragen.

toestemming van de nefroloog. Mijn bezoek aan 
de nefroloog is nu een keer in de drie maanden, 
omdat hij dit graag wil volgen. 

6. Wat is Crossfit voor sport?  Dat is een training waar 
je korte tijd verschillende oefeningen in een com-
binatie van fitness, atletiek en gymnastiek doet.

7. Je gaf na de transplantatie presentaties aan nier-
patiënten met je moeder, doe je dat nog steeds?   
Ik heb afgelopen tijd met mijn moeder drie colle-
ges gegeven aan medische studenten. Ik ben ook 
bezig met een podcast in samenwerking met het 
ziekenhuis en een collega met de titel: Niersgie-
rig “Leven met nierfalen” 

8. Wat voor werk doe je?  Ik ben ZZP’er en mijn be-
drijf heet Debatexpert. Ik ben o.a. trainer en coach 
op het gebied van overtuigend communiceren. 
Regelmatig ben ik dagvoorzitter en werk samen 
met ministeries. Verder ben ik ook regelmatig in 
het buitenland aan het werk. Verder kan ik nog 
steeds moeilijk nee zeggen, ik geniet van mijn 
werk. Soms vind ik het moeilijk om op vakantie 
niet een beetje te werken. 

9. Is er ook nog tijd voor hobby’s en vakantie?  Hobby 
is omgeslagen in een echte grote mensenbaan. 
Ik heb een seizoenkaart voor Feijenoord, waar ik 
vaak met familie/vrienden naar toe ga. Afgelopen 
jaren ben ik een paar keer op vakantie geweest, 
maar dat gaat wel meer worden komende jaren. 

10. Heb je nog goede tips voor onze leden?  Zorg 
goed voor jezelf. Ben je ziek neem dan de tijd om 
goed te herstellen. 

Hoe is het met...

Toen Devin vijf jaar oud was, werd hij ziek, kreeg uit-
slag en zijn immuunsysteem werkte niet naar beho-
ren. Na onderzoeken bleek dat hij de ziekte van Ber-
ger had, wat betekende dat zijn nierfunctie geleidelijk 
achteruit ging en onder controle stond van een kinder-
arts van het Sophia kinderziekenhuis. In 2013 ging de 
nierfunctie sterk achteruit en is hij getransplanteerd in 
het Leids Universitair Medisch Centrum.

10 vragen aan Devin van den Berg:
1. Hoe gaat het met je gezondheid?  Bijzonder goed 

in het interview in 2015 vertelde ik dat de ziekte 
mij sterker heeft gemaakt en dat is eigenlijk nog 
steeds zo.

2. Hoe vaak ga je op controle en welke medicijnen 
gebruik je?  Twee keer per jaar een controle af-
spraak in het LUMC met een kort bezoekje bij de 
nefroloog. Dagelijks gebruik ik medicijnen tegen 
afstoting en voor een iets te hoge bloeddruk.

3. Hoe ben je de heftige coronatijd doorgekomen?  
Dat was een spannende tijd, ik ben ruim 3 maan-
den niet de deur uit geweest. Mijn partner Lisa 
deed alle boodschappen. Ik verveelde mij be-
hoorlijk en kon gelukkig nog wat online werken. 
Uiteraard was ik bezorgd omdat gesuggereerd 
werd, dat bij het krijgen van corona, in de ernstige 
vorm, ik mijn donornier zou kwijt kunnen raken. 

4. Heb je na de Corona vaccinatie meegewerkt aan 
Recovacstudie (onderzoek naar werking en be-
scherming van het vaccin)?  Via het LUMC heb ik 
3 keer meegewerkt groepsgewijs en kreeg alleen 
een totaaluitslag. Dit jaar heb ik voor het eerst     
corona gehad, gelukkig in een matige vorm. 

5. Volg je nog een dieet?  Ja een bijzonder dieet met 
extra veel eiwitten, zeer natuurlijk eten, zoals noe-
dels, omelet met drie eieren. Dit is allemaal nodig 
omdat ik aan crossfit doe driemaal per week met 
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Stoppen met roken 
Zo tegen het einde van het jaar maken mensen 
weer goede voornemens, bij de meeste mensen 
gaat dit over stoppen met roken. Maar het stop-
pen is gemakkelijker gezegd dan gedaan. 

Roken is niet goed voor de gezondheid, dat weet 
iedereen. Het is ook bewezen dat dat roken extra 
schadelijk is voor mensen met chronische nierscha-
de. Dat is een belangrijkere reden op te stoppen en 
om hier echt in te slagen. Als je nierfunctie zoda-
nig verslechtert dat er over dialyse gesproken wordt, 
dan verhoogt roken het risico op complicaties. Een 
eventuele toekomstige niertransplantatie en roken 
gaan helemaal niet samen. 
Laat de tabak staan (en wacht niet tot het nieuwe 
jaar) en het is nooit te laat om te stoppen.

Wat zijn de voordelen:
• Een betere conditie, dat merk je al na dagen
• Geen rokershoestje meer 
• Betere smaak en geur
• Beter afweersysteem, minder gevoelig voor ver-

koudheid
• Sterkere rug en skelet
• Minder risico op aderverkalking, hartinfarct, be-

roerte, chronische bronchitis, COPD en kanker
• Een betere huid, niet de grauwe huid die som-

mige rokers hebben
• Een betere stem, niet meer die hese stem
• Wittere tanden, minder risico dat je tanden los 

gaan zitten
• Betere financiën, meer geld over voor andere 

prettige dingen
• Vrolijkere vrienden en familieleden
• Een frissere omgeving in en buiten het huis
• Een gezonder en waarschijnlijk langer leven  

Hoe te stoppen:
• Stel je heel goed voor hoe het is om niet meer te 

roken
• Bepaal wat je gaat doen in plaats van roken – 

meer sporten bijvoorbeeld
• Bepaal een stopdatum – verminder het aantal 

sigaretten per dag tot deze datum
• Bereid je voor op een lastige periode. De be-

hoefte om te roken dringt op, je lichaam mist de 
nicotine – geef er niet aan toe!

• Eet en drink gezond, beweeg meer en slaap 
goed om de situatie onder controle te houden.

• Bezwijk nooit voor de verleiding “nog even één 
trekje nemen”, of ga er niet op in als een roker je 
een “peukje” aanbiedt. 

Zoek hulp:
• Ziektekostenverzekeringen geven tot 100% ver-

goeding uit de basisverzekering
• Huisartsen, de GGD en apotheken kunnen tips 

en adviezen geven over medicijnen voor het 
stoppen. 

• Websites voldoende over dit onderwerp, zoals 
“Ikstopnu.nl”
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Met Kerstmis wordt door christenen de geboorte 
van Jezus gevierd. Maar niet overal vieren ze het 
op dezelfde manier als bij ons. Elk land heeft zo 
zijn eigen kersttradities en gewoontes.. daarom 
is het leuk om eens te weten wat nou de verschil-
lende kersttradities zijn in andere landen…

Amerika & Engeland – Mistletoe & Sokken
In deze landen hangen mensen met kerst een mis-
tletoe in huis. Een mistletoe is niet alleen decoratief 
het heeft ook nog eens een hele leuke functie! Want 
als je er dan met iemand samen ‘per ongeluk’ onder 
staat mag je gekust worden… Je zult begrijpen dat 
‘per ongeluk’ niet altijd per ongeluk is! Op kerstavond 
hangen de kinderen sokken aan de open haard of 
boven de kachel, er wordt namelijk verteld dat de 
Kerstman ’s nachts door de schoorsteen kruipt om 
de sokjes met snoepgoed te vullen en cadeautjes 
onder de kerstboom te leggen.

Zweden – Strooien geitjes
De geit speelt in Zweden een grote rol tijdens kerst. 
Volgens oude legende komen rond de jaarwisse-
ling boze geesten tevoorschijn. Geitjes zouden deze 
boze geesten kunnen verdrijven. Daarom verkleden 
kinderen zich met kerst als een geitje en geven de 
mensen elkaar kleine strooien geitjes als cadeau. 
Wat betreft het kerstdiner, dan eten de Zweden 
meestal ham, haring en bruine bonen.

Tsjechië – Schoenwerpen
Een van de leukste tradities heeft Tsjechië, daar wordt 
een dag voor Kerst voorspeld of vrijgezelle vrouwen 
het aankomend jaar geluk krijgen in de liefde. 
Dit voorspellen ze aan de hand van het gooien van 
schoen met hoge hak. 

De vrouwen gaan met hun rug naar de deur staan 
en gooien dan een schoen met hoge hak over hun 
schouder. Wijst de punt van de hak naar de deur, 
dan zal ze binnen één jaar trouwen, maar wijst de 
punt een andere kant op dan moet ze nog een jaartje 
wachten.

Polen – Stro op de vloer
De Polen houden er enkele bijzondere gebruiken op 
na. Zo wordt onder een wit tafellaken een beetje hooi 
gelegd als symbool voor de armoede van Jezus. Ver-
der wordt voor het kerstdiner een soort kerst-hostie 
verdeeld onder de gasten. Aan tafel wordt ook altijd 
een vrije plaats gehouden voor een onverwachte 
gast. Deze plek aan tafel wordt ook gedekt met bord 
en bestek want er moet altijd ruimte zijn voor bijvoor-
beeld een dakloze.

Venezuela – Rolschaatsend naar de kerk
Als je denkt dat bovenstaande tradities vreemd zijn, 
dan spant deze toch wel de kroon, want tijdens de 
kerstdagen worden in Caracas, de hoofdstad van 
Venezuela, de straten afgesloten voor het verkeer. 
Mensen gaan dan namelijk al rolschaatsend naar 
de kerk.

Kortom, elk van die kersttradities heeft zo zijn char-
mes, maar het belangrijkste is natuurlijk om samen 
met je naasten een gezellige Kerst vol onvergetelijke 
momenten te beleven. Daar kan volgens mij geen 
traditie tegenop!

Kersttradities 
wereldwijd
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Zorg voor de donoren 
na een niertransplantatie
Mensen die een nier afstaan behoren tot een se-
lecte groep die gezond genoeg bevonden zijn 
om veilig met een nier verder te kunnen leven. 

Veel voorkomende aandoeningen die binnen de al-
gemene bevolking voorkomen zoals overgewicht, 
hypertensie (hoge bloeddruk), het ontwikkelen van 
diabetes mellitus (suikerziekte) kunnen nierschade 
geven.

Ook bij donoren kunnen deze aandoeningen optre-
den op latere leeftijd, welke zonder donatie ook zou-
den zijn opgetreden. De controles voor donoren zijn 
preventief om nierschade van deze aandoeningen 
op de lange termijn te voorkomen. Dit is een service 
die we vanuit het Erasmus MC willen garanderen 
aan onze nierdonoren. 
Doordat de data van de afgelopen jaren verzameld 
en geanalyseerd zijn, weten we dat donatie bij leven 
veilig is. De langstlevende donor in het Erasmus MC 
heeft 40 jaar geleden zijn nier gedoneerd en wordt 
nog steeds gecontroleerd door ons.

Donoren nazorg
We proberen hoge kwaliteit zorg te leveren door 
onze controles voor voormalige donoren zo makke-
lijk mogelijk in het dagelijkse leven in te passen. 
De mensen laten wij zo min mogelijk reizen, en voor-
komen lange wachttijden op de polikliniek voor onze 
donoren.
Alle zorg zoveel mogelijk in mensen hun eigen ver-
trouwde omgeving. Onze coördinator (die de logis-
tiek na donatie regelt), Petra Versteegh, regelt dat de 
uitslagen er zijn op het moment dat de verpleegkun-
dig specialist belt. 

Procedure controle:
- Drie maanden en 1 jaar na donatie: fysieke af-

spraak op onze polikliniek
- Jaarlijkse telefonische controle tot 3 jaar na do-

natie  
- Na 3 jaar 2-jaarlijkse telefonische controle. Dono-

ren ontvangen hier automatisch bericht over. 

De donor ontvangt schriftelijk of digitaal een labfor-
mulier. Zodra de uitslagen binnen zijn plannen wij 
een telefonische afspraak in.  
In de eigen woonomgeving kan de donor bij elk wil-
lekeurig laboratorium of bij een ziekenhuis op de af-
deling bloedafname, bloed laten afnemen en urine 
inleveren. 
Tijdens de telefonische afspraak wordt aan de donor 
gevraagd naar het gewicht en de bloeddruk. Men kan 
dit bij de huisarts laten meten, die heeft bericht ge-
kregen over de telefonische afspraak.
De verpleegkundig specialist heeft dan direct alle uit-
slagen bij de hand en informeert de donor hierover. 
Hoe fijn is dat! Zorg op maat. We staan in nauw con-
tact met de nefrologen en huisartsen en adviseren 
bij problemen waar men het beste naartoe kan. Van-
zelfsprekend kunnen donoren altijd contact met ons 
opnemen indien er toch klachten optreden of indien 
er vragen zijn.

Uitslagen opvragen
Omdat men buiten het Erasmus MC bloed laat afne-
men kunnen deze bloeduitslagen helaas niet inge-
zien worden in ons patiëntenportaal. Wel schrijven 
wij een brief naar de huisarts van de donor met deze 
uitslagen. Deze brief kan men wel inzien in ons pati-
enten-portaal. 
Op bijgaande foto staan de dames die telefonisch 
contact opnemen voor de telefonische controle. 

v.l.n.r. Mireille Houthoff, Mirjam Tielen, Louise Maasdam
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Van elkaar leren
Column

Tijdens de leuke boottrip van de NPVR heb ik  af-
gesproken om in de Levenslijn iets te schrijven 
over wat nu actueel is. Wat de huidige ontwik-
kelingen zijn, is dat de dokter en patiënt tot een 
gezamenlijk besluit in de beleidsvoering komen. 
Het wordt mij steeds meer duidelijk, dat wat voor 
de dokter belangrijk was, dit voor de patiënt niet 
zo hoeft te zijn. Zo worden onze getallen (van de 
fosfaatwaarden, of van het verwijderde ureum)  
onderling bekeken. Heb je goede waarden, dan 
doe je het goed, denk je dan. Inmiddels heb ik 
van de patiënt geleerd dat dit te kort door de 
bocht is.

Taxiperikelen
Dat de taxi op tijd komt, is net zo belangrijk. Heel 
vaak komt de taxi te laat vanwege de files en per-
sonele problemen. Hierdoor is er vaak onrust vooraf 
thuis, komt die taxi nog of niet. Ik heb helaas ervaren 
dat de patiënt een punt heeft. Ik heb zelf een doch-
ter met een verstandelijke beperking. Die gaat met 
een taxibus naar school. In dit schooljaar heeft ze nu 
haar zevende chauffeur. Doordat de nieuwe chauf-
feurs de weg niet kunnen vinden komt ze steeds te 
laat op school. Ze mist hierdoor ook schooluren en 
leert daardoor minder. 
Men heeft ook geen idee van alle stress en welke 
impact dat op haar heeft.
Door de taxiproblemen missen dialysepatiënten vaak 
toch wat dialysetijd of missen ze de maaltijden thuis 
of bij de dialyse waardoor ze minder trek hebben en 
afvallen. Maar dit effect wordt niet meegenomen in 
de maandelijkse metingen.
Aandacht voor maatschappelijke zaken heeft dus 
een grote impact op iemands lichamelijke en psychi-
sche conditie en welbevinden. Gelukkig doen we dit 
nu wel en hebben er gesprekken met taxibedrijven 
en zorgverzekeraar plaatsgevonden.

Thuisdialyse
De artsen menen ook dat thuisdialyse een oplossing 
kan zijn om de kwaliteit van leven te verhogen. Dit 
is zeer begrijpelijk, er is immers geen taxi meer no-
dig en het zal voor een aantal patiënten een goede 

oplossing zijn. De thuisdialyse komt echter nog niet 
zo van de grond als aanvankelijk werd gedacht. Hoe 
zou dit komen? Ik heb daar lang over nagedacht 
maar denk te oplossing hebben gezien in de hal van 
ons ziekenhuis, op de boottrip van de NPVR, maar 
ook uit resultaten van een studie.
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Wel/geen dialyse
Deze studie toont aan dat sommige hoogbejaarden 
zónder dialyse misschien even goed af zijn als mét 
dialyse. Die mensen zonder dialysebehandeling wor-
den dan zelfs minder vaak opgenomen. Wat echter 
opvalt is dat de mensen die niet dialyseren ongeluk-
kiger zijn. Een aparte bevinding maar dat komt denk 
ik doordat patiënten in het dialysecentrum ook met 
lotgenoten kunnen praten, van elkaar leren, en el-
kaar zo helpen. 
Zo zitten de patiënten van het gasthuis in de hal 
voordat ze gaan dialyseren en dan praten ze onder-
ling volop over hun ervaringen. Zij doen dat op een 
begrijpelijke en begripvolle manier. Als arts in oplei-
ding leerde ik ook meer van mijn jaargenoten dan 
van die professor. 
Nog belangrijker, als een patiënt het zwaar heeft belt 
men elkaar thuis op om een hart onder de riem te 
steken. Mensen die het eigenlijk niet meer zien zit-
ten, ook na een gesprek met mij, worden positief na 
een gesprek met hun medepatiënt. Sommigen weten 
de motivatie te herwinnen en weten het leven weer 
te waarderen. De gezondheidsvaardigheden verbe-
teren hierdoor. Anderzijds is soms de situatie echt 
uitzichtloos en maak ik mee dat mensen toch stop-
pen met dialyse. Wat opvalt is dat die mensen die 
stopten met de dialyse, toch nog een keer langs wil-
len om afscheid te nemen van hun medepatiënten, 
de verpleging en het keukenpersoneel. Dat ontroert 
mij telkens weer en die keuze van stoppen is dan ook 
weloverwogen. 
Als mensen niet dialyseren is zo’n netwerk, zoals uit 
die studie blijkt, dus ook van belang anders waren ze 
gelukkiger geweest. Ik ben ervan overtuigd dat wan-

neer alle zaken om de dialyse en nierfalen zonder di-
alyse goed geregeld zijn zoals de taxi en het eten en 
er een goed lotgenotennetwerk is, men gelukkiger 
en langer leeft en beter kan besluiten wat men wil. 

Communiceren 
Daarom doet het mij goed dat patiënten met elkaar 
praten en support leveren. Daarom is het van belang 
dat de NPVR er is. Het behartigt uw belangen op alle 
fronten. Het samen praten, opbeuren en met elkaar 
ook plezier maken, zoals recent op de NPVR boot-
reis, is van groot belang voor de gezondheid.  

Ik adviseer dan ook een ieder lid te worden van 
de NPVR. 

Robert Nette 
Nefroloog
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Nieuwe dialysemachines 
Erasmus MC 
Sinds een jaar of twee zijn alle machines vervangen door machines 
van Fresenius type 6008. De oude machines zijn naar Suriname 
gestuurd.
Een werkgroep heeft voor deze machine gekozen, omdat de 6008 
niet zoveel verschilt met de 5008. Alle dialysemedewerkers zijn 
door de mensen van Fresenius uitgebreid ingewerkt.
Dat liep allemaal heel voorspoedig en heeft  voor de dialyse patiën-
ten geen consequenties gehad.

• Totdat de dialyse patiënt er is, vindt recircule-
ren plaats (de pomp blijft draaien, zodat je geen 
stilstand van vloeistof hebt in de bloedlijnen en 
verontreiniging voorkomt)  

• Het afkoppelen van de patiënt is erg gemakkelijk, 
hygiënisch en gesloten. 

• Op deze nieuwe machine zitten extra foefjes om 
de dialyse behandeling te verbeteren, dit sys-
teem heeft de volle aandacht van de nefrologen. 
Een voorbeeld: het zoutgehalte kan beter gere-
guleerd worden. 

Om de afstand tot het dialysecentrum zo beperkt mo-
gelijk te houden, heeft het ziekenhuis besloten om de 
dialyseafdeling in het Spijkenisse Medisch Centrum 
(SMC) intensiever te gaan gebruiken. Vanaf heden 
wordt hier ook op dinsdag, donderdag en zaterdag 
gedialyseerd en is de locatie in Hellevoetsluis geslo-
ten. 
Patiënten die thuis hun hemodialysebehandeling 
ondergaan kunnen dit blijven doen, mits zij dit zelf-
standig of met hulp van mantelzorgers kunnen doen. 
Vanwege het oplopende tekort aan gespecialiseerd 
verpleegkundigen acht het Maasstad Ziekenhuis het 
niet verantwoord om verpleegkundigen de volledige 
dialysebehandeling in de thuissituatie uit te laten 
voeren. Komende jaren zal het ziekenhuis samen 
met de patiënten adviesraad manieren zoeken om 
de impact van de dialyse zo laag mogelijk te houden. 

Verhuizing HUB Hellevoetsluis
Sinds 18 januari 2021 biedt het Maasstad Zieken-
huis dialysebehandelingen in het Nieuwe Weergors 
te Hellevoetsluis. Bij aanvang was er plaats voor 4 
patiënten en inmiddels is dit aantal uitgegroeid naar 
8 plekken. Om dit mogelijk te maken werkte het 
Maasstad Ziekenhuis samen met Thuis Ziekenhuis 
Nederland, een organisatie gespecialiseerd in dialy-
sebehandelingen thuis of dichtbij huis. Deze organi-
satie ondersteunde de Maasstad patiënten ook bij de 
thuisdialyse.
Helaas zag Thuis Ziekenhuis Nederland zich ge-
noodzaakt haar dialyseactiviteiten in december te 
beëindigen. Het Maasstad Ziekenhuis heeft verschil-
lende mogelijkheden verkent om de dialysezorg thuis 
en in Hellevoetsluis voort te zetten in Hellevoetsluis, 
voorgenomen nieuwbouwplannen op de plek van het 
Nieuwe Weergors spelen een rol hierin.

Enkele voordelen van dit type machine:
• Deze machine heeft één cassette systeem voor 

alle behandelingen (op de oude machine had je 
twee aparte systemen).

• Je kan de machine al opbouwen, terwijl de ma-
chine aan het reinigen of aan het testen is.

• De dialyseverpleegkundige hoeft er niet bij te 
blijven. De machine doorloopt alle stappen en 
gaat automatisch primen (het doorspoelen van 
de machine met een steriele zoutoplossing).

• De machine is erg ergonomisch, je hoeft niks 
meer aan te draaien.
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Winter
Volgens de klimatologische indeling is de winter al 
op l december begonnen en duurt dit seizoen tot en 
met 28 februari. In de winter is het meestal behoorlijk 
koud alhoewel er afgelopen jaren rond de kerst zeer 
aangenaam weer was.
Sommige wetenschappers voorspellen voor deze 
winter de koudste winter sinds 100 jaar. Laten we ho-
pen dat wij hier van verschoond blijven, zeker in deze 
energiecrisis.

In de winter kunnen wij met het weer van alles en 
nog wat verwachten. De temperatuur kan ver onder 
de 0 graden Celsius zakken. Het kan sneeuwen, 
hagelen, en ijzelen, dit wordt winterse neerslag ge-
noemd. Binnen bij de kachel (op 19 graden?), met 
een extra dekentje of warme trui, heb je daar geen 
last van. Maar oudere mensen moeten oppassen als 
ze naar buiten gaan, want het vriesweer zoals ijzelen 
en sneeuw kan tot valpartijen lijden met grote licha-
melijke gevolgen. 

Wel is een sneeuwlandschap een prachtig gezicht, 
kinderen op de slee en je kan op sommige plekken 
in Nederland aan wintersport doen.
Gaat het echt behoorlijk vriezen, dan kan je op slo-
ten, plassen en meren heerlijk schaatsen.

En wie weet komt dan eindelijk weer een Elfste-
dentocht...

De meeste dieren doen hun winterslaap. Sommige 
dieren zoals dassen en eekhoorns, gaan in winter-
slaap, maar komen regelmatig tevoorschijn om wat 
te eten. 

Pas goed op jezelf, je wordt niet verkouden van de 
kou, maar je wordt sneller verkouden als het koud is. 
Je lichaam moet bij koude harder werken om warm 
te blijven en afkoeling zorgt ervoor dat je slijmvliezen 
slechter worden doorbloed.
Door een tekort aan zonlicht ontvang je ook nog 
eens minder vitamine D. 

“Noorderwind met volle maan, kondigt een strenge 
winter aan.”

Het bestuur van de Nierpatiëntenvereniging 
Rijnmond en de redactie van Levenslijn 
wensen alle leden, dialysepatiënten, dialyse-
verpleegkundigen, artsen en andere mede-
werkers van de dialyseafdelingen in de zie-
kenhuizen en dialysecentra

Vrolijke Kerstdagen
en een Gelukkig 2023!
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Prikbord

27

Neokidney
De draagbare kunstnier is inmiddels omgedoopt tot het NeoKidney-apparaat en wordt op de markt gebracht  (datum nog niet bekend) door het Nederlands/Zwitserse bedrijf Nextkidney, ondersteund door grote Nederlandse zorgverzekeraars en verschillende nationale en interna-tionale onderzoekers en patiënten- en beroepsvereni-gingen. Voor de uitvoering van de klinische testen met patiënten en de toelating op de markt zoekt Nextkidney op dit moment investeerders. Daarvoor start op 7 no-vember een crowdfundingsactie bij OnePlanetCrowd.Bron Nierstichting 

Eén kaars kan duizenden andere 
kaarsen aansteken zonder haar 
levensduur te verkorten.

Oplossing woordzoeker pag. 4:
Van alle pakjes onder de kerst
boom is vriendschap het mooiste 
geschenk.

Het is gelukt: om 19.20 uur waren we 

thuis…
Na 2x een melding dat er ernstige ver-

traging was en dat we om half zes opge-

haald zouden worden bij v.d. Valk, heb ik 

om 17.50 uur maar eens gebeld naar de 

centrale en jawel, de dame aan de tele-

foon zei dat er iets helemaal mis gegaan 

was met onze rit. De chauffeur had het 

niet kunnen vinden vanwege wegwerk-

zaamheden. Hij had zich afgemeld en was 

naar huis gegaan, wij waren zijn laatste rit 

en zijn werktijd was al ver overschreden. 

Alleen had hij verzuimd om dit even aan 

ons te melden. Duizend excuses en de 

centrale ging het voor ons regelen met 

een spoedboeking. Om 18.30 uur reed 

er een taxi voor. Hoera! We hebben ons 

maar vermaakt met Wordfeud.

Taxiperikelen na bezoek 
Themamiddag NPVR 

Ruim 10.000 mensen leven met een donornier, bij ongeveer 400 

van hen speelt het BK-virus op, wat afstoting kan veroorzaken. 

Innovatief onderzoek (gesubsidieerd door de Nierstichting), leidt 

zoals het er nu uitziet op termijn tot een doorbraak.

Onderzoeker Eric van der Veer (LUMC) bedacht een oplossing 

en werkt met zijn team aan een behandeling 

Het BK-virus is een onschuldig verkoudheidsvirus dat bijna ie-

dereen bij zich draagt. Antivirale middelen werken niet tegen dit 

virus, dat de nierfunctie en levensduur van een donornier ernstig 

vermindert. Na een niertransplantatie krijgt de patiënt afstotings-

onderdrukkende medicijnen. Om het lichaam zelf het BK-virus te 

laten opruimen, wordt die medicatie verlaagd. “Maar het lichaam 

kan zich dan ook tegen de donornier keren.” Een zware afwe-

ging voor arts en patiënt. Wij wachten het onderzoek af. 

Bron: Geef Leven

BK-onderzoek 
moet leiden tot doorbraak

Goede voornemens?In 2023 heb je 365 dagen om ze waar te maken.
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Ingrediënten
• 150 g kleine mozzarella bolletjes
• 250 g cherry tomaatjes
• 1 handje verse basilicum
• evt. 1 blokje pesto p.p. naar smaak of olijfolie
• versgemalen peper

Bereiding
Laat de kleine mozzarella uitlekken en snijd ze 
doormidden. Snijd de kleine cherry tomaatjes 
doormidden. Scheur de blaadjes basilicum in 
kleine stukken. Beleg de bordjes om en om met 
tomaatjes, mozzarella en basilicum. Sprenkel over 
de salade de pesto of olijfolie en breng op smaak 
met versgemalen peper naar smaak.

Kerstmenu
Voorgerecht Salade Caprese 

Nagerecht Trifle 

Voor 4 personen

Ingrediënten
• 300 gram zalmfilet 
• 300 gram broccoli-roosjes    
• 1 teentje knoflook
• 5 eetlepels olijfolie
• 1 theelepel geraspte citroenschil
• 25 gram boter 
• 3 eetlepels ongezouten cashewnoten
• 1 eetlepel citroensap
• peper

Bereiding
Was de zalmfilets onder de koude kraan en dep ze 
droog. Snijd de zalmfilet in blokjes van 5 cm. Kook 
ondertussen de broccoli roosjes in 5-6 minuten 
in een flinke laag water gaar, afgieten en uit laten 
lekken. Pers de knoflook.

Hoofdgerecht Roergebakken zalm 
met broccoli en cashewnoten 
20 – 30 minuten bereidingstijd voor 2 personen

Ingrediënten
• 1 chocolade cake (of brownies)
• 200 ml opgeklopte slagroom
• 200 ml vanillevla
• 1 pot kersen op sap
• 1 el maïzena
• 1 el water

Bereiding 

Snijd de chocoladecake in dunne plakjes
Laat de kersen uitlekken en kook het kersensap 
gedurende een kwartier in totdat hij dikker begint te 
worden.
Maak een papje van 1/2 eetlepel maïzena en 1 
eetlepel water en meng dit door het kersensap
Voeg de kersen weer toe en laat het mengsel 
afkoelen
Klop de slagroom stijf in een kom
Meng de slagroom met de vanillevla

De trifle bouw je laagje voor laagje op met de 
verschillende ingrediënten:
1. Leg op de bodem van de vier glaasjes of de 

schaal een laagje chocoladecake
2. Verdeel hierop een paar eetlepels van de kersen 

en het sap en verdeel daarover een laagje van 
het slagroom/vanillevla mengsel

3. Deze stappen herhaal je tot de kom vol is, je 
eindigt met een laagje slagroom/vanillevla

4. Garneer de trifle met chocolade schaafsel en 
bewaar hem tot gebruik in de koelkast. 

Verhit de olie in een wok of diepe braadpan tot deze 
begint te dampen. Voeg de stukjes zalm met de 
knoflook en de geraspte citroenschil toe en roerbak 
ze voorzichtig omscheppend 3 minuten. Voeg de 
broccoliroosjes en de boter aan de zalm toe en bak 
ze 1 minuut voorzichtig omscheppend mee. Voeg 
peper naar smaak toe, met het citroensap en de 
cashewnoten. Direct serveren bijvoorbeeld met 
aardappelpuree

Voor 4 personen
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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.


