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Kerstwensen
Van het bestuur
Na weer een jaar vol prettige en soms ook minder prettige gebeurtenissen nadert de
einddatum van 2017.
In dit jaar hebt u volop kunnen genieten van de vele activiteiten van onze vereniging,
met als hoogtepunten:

Van de

•
•

de uitstapjes naar De Wevert en Museum Dansant Soet & Vermaeck
de thema-avonden in gesprek met je zorgverlener en aanleg van een shunt, die weer
zeer interessant waren
iedere maand het inloopcafé, dat we zeker niet mogen vergeten.

redactie
•

Veel van onze leden hebben hiervan genoten.
Helaas kan door een ongeval onze voorzitter zijn taak niet meer uitvoeren, zoals hij zou
willen. We wensen hem dan ook veel succes met zijn herstel.
Dit jaar heb ik de eer om u namens het bestuur van Nierpatiëntenvereniging St. Maarten prettige feestdagen toe te wensen en een nieuw jaar waarin u hopelijk kunt genieten
van een goede gezondheid en van al het mooie dat op uw pad komt.
Ook wens ik u als u wacht op transplantatie, een geslaagde transplantatie toe, met een
voorspoedig herstel.
Blijf ook in 2018 genieten van de dingen die u kunt en leuk vindt.
Tot ziens bij een van de activiteiten in 2018!
								Jac Verbeek, vice voorzitter
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De redactie van Impuls wenst iedereen inspirerende kerstdagen en
alle goeds voor 2018!
We danken ook iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan Impuls dit jaar.
Het is met alle hulp een superdik kerstnummer geworden.

De dialyseafdeling wenst u veel goeds en geluk in 2018!

december 2017
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Kerstmis, eindelijk ‘thuis’
Door Janina Skubisz

De trein was overvol. Behalve alle zitplaatsen was
Na weer een tijdje wat een eeuwigheid lijkt, klinkt
ook ieder gangpad volgepakt met mensen. Dit was
er opnieuw een stem door de luidsprekers: “besvoor de reizigers de laatste kans om nog voor kerst- te reizigers, de trein heeft een technische storing
avond thuis te komen. Annie, gekleed in een elegant en we hopen deze snel te kunnen verhelpen.” Het
mantelpakje en op hoge hakken stond ingeklemd
begint nu flink benauwd te worden in de trein.
tussen twee heren met een respectabele omvang,
Annie probeert tussen de mensen door naar buiten
haar tas stevig tegen zich aan gedrukt. Ze kon
te kijken. Behalve donker en wat schaduwen van
nauwelijks ademhalen. ”Dom om de laatste trein te bomen, kan ze verder niets zien. Ze hoopt niet dat
nemen”, mompelt ze. Ze was ook zo druk de laatste
er iemand onwel wordt want je kunt geen kant uit.
dagen. Steeds kwam er iets tussendoor waardoor
ze uiteindelijk op het laatste nippertje haar werk
had kunnen afronden. Door tijdgebrek had ze niet
De trein is nu bijna bij Eindhoven.
eerder kans gezien kerstcadeautjes voor haar ouders
Daarna snel overstappen op de trein
te kopen. Gelukkig waren de winkels nog open toen
naar Venlo en dan is ze mooi voor
zij als laatste het gebouw waar zij werkte achter zich
kerstavond bij haar ouders. Ineens
kon laten. Toch wel fijn haar ouders weer te zien.
gaat
de trein langzamer rijden en
Het was ook zo lang geleden.

begint te remmen.

Eindelijk klinkt er weer een stem door de luidsprekers, nu voor de derde keer: “beste reizigers, helaas
kan de trein niet verder rijden. U wordt verzocht
hier uit te stappen. De conducteur zal u begeleiden
naar Station Eindhoven. De NS wenst u prettige
feestdagen.”

De trein is nu bijna bij Eindhoven. Daarna snel
overstappen op de trein naar Venlo en dan is ze
mooi voor kerstavond bij haar ouders. Ineens gaat
de trein langzamer rijden en begint te remmen.
Even later staat hij stil. Verbaasd kijken mensen
elkaar aan. Na een paar minuten klinkt er een stem
uit de luidsprekers: “beste reizigers, de trein heeft
een kleine vertraging opgelopen.” Mensen beginnen
te mopperen en iemand roept om een conducteur.
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Iedereen die nog geen mobieltje in zijn hand heeft,
pakt zijn telefoon en begint te bellen om vervoer
naar huis te regelen. Annie had ook graag iemand
willen bellen, maar wie? Behalve haar ouders kent
ze niemand meer in Venlo. Door haar drukke baan
in Den Haag zijn de contacten al jaren verwaterd.
Haar vader kan ze niet vragen haar op te halen. Hij
is afgelopen zomer erg ziek geweest. Na vele onderzoeken blijken zijn nieren niet goed meer te werken
en sinds twee maanden moet hij nu drie keer per
week dialyseren. Toen haar moeder haar hierover
telefonisch wilde informeren moest ze het gesprek
kort houden, omdat ze net de vergaderzaal in wilde
gaan.

december 2017

Ze hoorde wel hoe verdrietig haar moeder klonk
en heeft nog wel teruggebeld. Ze was echt van plan
direct naar huis te gaan. Maar er gebeurde in die
periode zoveel op haar werk dat ze tijd tekort kwam.
Ze had nog wel haar vader aan de telefoon gehad en
het viel haar op dat hij erg vermoeid klonk. Maar ja,
hij werd ook een dagje ouder. Ze wilde nog googelen wat dialyse precies is, maar dat is er nog niet
van gekomen.
De deuren gaan open en de eerste passagiers klimmen mopperend uit de trein. Makkelijk is dat niet.
Het is aardedonker en de grond is drassig na de vele
regenbuien van de afgelopen dagen. Ook Annie
klimt uit de trein. Verdikkie, had ze nu maar niet
deze schoentjes aangedaan! Al na een stap op de
grond zakt haar schoen weg in de drassige bodem.
Woedend op de hele wereld rukt ze hem los en trekt
ook maar gelijk haar andere schoen uit. Met in de
ene hand haar schoenen en in de andere hand haar
tas, probeert ze de groep reizigers bij te houden.
Vooraan loopt de conducteur met een zaklantaarn
in zijn hand en even achterom kijkend maant hij de
reizigers tot spoed. In de verte ziet Annie de lichten
van station Eindhoven opdoemen.

Maar niemand die het nog hoort. Iedereen is
te druk met zichzelf bezig en haast zich naar de
uitgang. Daarop barst ze in tranen uit. Was ze maar
lekker in Den Haag gebleven dan zat ze nu gezellig
met vrienden aan de borrel. Vol zelfmedelijden
kijkt ze voor zich uit. Ze ziet niet dat een man die
de vuilnisbakken aan het legen is, naar haar toe
komt lopen. “Jij verdrietig?” Geschrokken kijkt
Annie omhoog, recht in een paar open bruine ogen.
“Jij trein gemist?” “Nee, de trein rijdt niet verder en
ik weet niet hoe ik nu in Venlo moet komen. Kerstavond, bah!”, moppert ze er nog achteraan.

Het begint te sneeuwen. Dat is wel het laatste wat ze kan gebruiken! Al snel blijft Annie
achter op de groep reizigers. Steeds natter en
chagrijnig strompelt ze verder in de richting
van het station.

De man ziet nu haar verfomfaaide uiterlijk, haar
voeten in kapotgelopen panty’s, haar uitgezakte kapsel en naast zich op de bank haar tas en
schoenen. “Jij christen, jij Kerstfeest vieren?” Hij
Het begint te sneeuwen. Dat is wel het laatste wat
zucht diep en dan begint hij voor zich uit te praze kan gebruiken! Al snel blijft Annie achter op de
ten. Vreemd, voor het eerst heeft hij behoefte zijn
groep reizigers. Steeds natter en chagrijnig stromverdriet met iemand te delen. En dan juist met deze
pelt ze verder in de richting van het station. Daar
vrouw. Hij begrijpt er niets van.
aangekomen zakt ze vermoeid neer op een bankje
“In mijn land ik vandaan komen, wij ook vieren
van een koud en tochtig perron. Ze ziet nog net
kerstmis. Maar wij vluchten moeten voor radicaeen van de laatste mensen de hoek omgaan. “Pretti- le moslims. Zij mensen van onze kerk vermoord
ge kerstdagen!”, roept ze hen cynisch achterna.
hebben en onze kerk kapot.” Met pijn in zijn ogen
kijkt hij haar aan. “Jij naar jouw familie gaan?” Dan
kijkt hij haar verontschuldigend aan en steekt zijn
hand uit. Annie, verbaasd over zichzelf, legt haar
hand in de zijne. “Niet beleefd zomaar met vrouw
praten zo laat in donker. Ik heten Imran. Ik nog niet
goed praten Nederlands, ik nog zoeken naar goede
taalmeester.” Dan gaat hij verder. “Mijn zus is eerste
gevlucht en toen zij bellen zij veilig, ik ook gevlucht.
Wij vluchten in klein bootje over zee.” Annie kijkt
hem met grote ogen aan en vraagt: “en heb je nog
meer familie?” “Mijn ouders en twee broers, zij nog
in Syrië.
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Mijn zus en ik wonen in huis dichtbij. Zus werken
bij Hema en ik schoonmaken bij trein.” Annie
begint te rillen en Imran schudt zijn hoofd. “Niet
netjes, jij koud en zo ziek worden en ik praten maar.
Ik zus bellen zij jou helpen.” Hij pakt een telefoon
uit zijn zak, toetst een nummer in en begint snel te
praten. Het lijkt wel Arabisch denkt Annie. Imran
kijkt naar de vrouw, luistert en begint weer snel te
praten. Dan slaakt hij een zucht en kijkt naar Annie.
“Lina, mijn zus, jou naar huis willen brengen.” Annie slikt en weet niet wat ze hiervan moet denken.
Op dat moment rinkelt haar telefoon. Annie graait
in haar tas naar haar mobieltje en neemt op. Het
is haar moeder die bezorgd vraagt waar zij blijft.
Annie kijkt op haar horloge en tegelijkertijd naar
Imran en op dat moment komt zij tot een besluit.
Ze voelt dat ze voor het eerst in lange tijd iets doet
wat recht uit haar hart komt. “Mam, ik ben nog
in Eindhoven. De trein kan door een technische
storing vanavond niet verder rijden.” Haar moeder
roept verschrikt: “kind toch, wat nu?” “Mam, er
staat een Syrische meneer bij mij en zijn zus wil mij
wel naar huis brengen.” Annie wacht even en beseft
dat ze haar moeder met dit bericht overvalt.

Annie zwijgt ook en wacht. Imran kijkt haar vragend aan. “Kind je overvalt me, ik moet dit eerst
met je vader bespreken. Ik bel je zo terug.” Annie
Binnen staat de tafel feestelijk gedekt met
staart verdwaasd naar haar mobieltje en wacht.
daarop verschillende lekkernijen. Iedereen
Dan gaat haar mobieltje weer over en neemt zij op.
neemt plaats. Dan kijkt haar vader zijn
“Kind als jij zegt dat het goed is, zijn deze mensen
dochter aan en zegt: “kind, wat ben ik blij
ook van harte welkom. Het is immers kerstavond.”
dat jij eindelijk thuis bent!”
En dan wordt de verbinding verbroken. Blij kijkt
Annie naar Imran en zegt: “mijn ouders wachten op
ons.” Dan ziet Annie een jonge vrouw aarzelend het
Dan vraagt ze smekend: ”mam, ik weet dat het raar
perron op lopen. Vragend kijkt ze van haar broer
klinkt uit mijn mond en ik besef nu pas hoe ik jullie naar de jonge vrouw. Imran haast zich hen aan elde laatste jaren heb teleurgesteld, maar alsjeblieft
kaar voor te stellen. Lina spreekt tot opluchting van
vertrouw mij. Ik weet nu voor het eerst in mijn
Annie al goed Nederlands. Samen lopen ze door
leven dat het goed zit. Wil je mij en deze twee men- een verlaten station naar een verlaten parkeerplaats
sen straks ontvangen?” Aan de andere kant van de
waar een eenzame oude auto hen op staat te wachlijn wordt het stil.
ten.
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Nadat Annie heeft uitgelegd hoe Lina het beste kan “Welkom, kom gauw binnen daar is het lekker warm.
rijden, rijden ze door een winters landschap naar
Jullie zullen wel trek hebben in iets warms.” Binnen
Venlo.
staat de tafel feestelijk gedekt met daarop verschilDaar aangekomen is het nog een klein stukje rijden lende lekkernijen. Iedereen neemt plaats. Dan kijkt
naar de straat waar Annie’s ouders wonen. Eindelijk haar vader zijn dochter aan en zegt: “kind, wat ben
staan ze voor de deur en voordat Annie haar sleutel ik blij dat jij eindelijk thuis bent!” Annie kijkt haar
in het slot kan steken wordt de deur al open gedaan vader aan met tranen in haar ogen. “Papa, wat ben
door haar ouders. Hun blik gaat van hun dochter
ik blij dat ik weer thuis bij jullie ben. Deze mensen,
naar de voor hen vreemde mensen. Dan steekt
en ze wijst op Imran en Lina, hebben mij laten zien
Annie’s moeder haar armen uit en omhelst haar
waar het echt om gaat. Nu besef ik pas wat Kerstmis
dochter en de twee jonge mensen. Haar vader staat
eigenlijk voor mij betekent.”
met een glimlach op zijn gezicht toe te kijken en
omhelst op zijn beurt zijn dochter en begroet zijn
gasten met een warme handdruk. Moeder loopt
voor hen uit naar binnen.

december 2017

7

Mini-organen groeien in het lab
Door Frans Schutgens1

Het aantal mensen met nierschade en nierfalen in
de wereld neemt toe. Dit is voornamelijk te wijten
aan de toename van risicofactoren voor nierschade,
zoals overgewicht en diabetes. We begrijpen nog
niet alles van nierziekten en de behandeling bestaat
in eerste instantie dan ook uit het remmen van de
progressie van nierschade in plaats van het genezen
ervan. Als de nierfunctie dusdanig is aangedaan en
eindstadium nierfalen is bereikt, dan is niervervangende therapie de enige optie. Hiervan bestaan twee
varianten: niertransplantatie en dialyse. Beide hebben belangrijke nadelen: wat transplantatie betreft,
is er een tekort aan donororganen en bij dialyse
worden niet alle functies die de nier in het lichaam
heeft, overgenomen.

In de onderzoeksgroep van Prof.
Hans Clevers2 is een kweeksysteem ontwikkeld, waarbij
volwassen stamcellen worden
gebruikt om ‘mini-organen’ (organoïden) te laten groeien.

In de onderzoeksgroep van Prof. Hans Clevers2 is
een kweeksysteem ontwikkeld, waarbij volwassen
stamcellen worden gebruikt om ‘mini-organen’
(organoïden) te laten groeien. Een stamcel uit
een volwassen darm kan in een kweekbakje in het
laboratorium uitgroeien tot een ‘mini-darm’. Na de
ontwikkeling van de darmorganoïden, zijn er ook
kweken opgezet voor andere organen. Dit heeft
onder andere geleid tot maag-, lever-, alvleesklieren prostaatorganoïden. Deze kweken blijken zeer
nuttig voor zowel basaal wetenschappelijk onderzoek als klinische toepassingen. Wat betreft basaal
wetenschappelijk onderzoek, kun je bijvoorbeeld in
je kweekbakje in het lab bekijken hoe een
menselijke darm zich ontwikkelt en bestuderen hoe
cellen zich uit stamcellen ontwikkelen.
In de kliniek zijn er ook nuttige toepassingen te
verwachten, bijvoorbeeld voor tumoren. Het is
mogelijk om een hapje weefsel (biopt) af te nemen
van de darmtumor van een patiënt en dat te gaan
opgroeien tot ‘mini-tumoren’.

Dus nierziekten vormen een groot probleem,
waarvoor geen optimale behandelingen bestaan.
Beter begrijpen hoe de nier zichzelf onderhoudt in
gezondheid en wat er mis gaat tijdens ziekte, kan
leiden tot verbetering van de bestaande behandelingen. Om deze doelen te bereiken, zijn er laboratoriummodellen (in vitro) nodig, liefst van menselijke
cellen, die een goede nabootsing zijn van de nier in
het lichaam (in vivo).
Deze laboratoriummodellen kun je maken vanuit
stamcellen. Grofweg zijn er twee types stamcellen:
embryonale stamcellen en volwassen stamcellen.
Embryonale stamcellen zijn cellen die kort na de
bevruchting ontstaan en waaruit het embryo zich
ontwikkelt. Na de embryonale ontwikkeling zijn
deze cellen niet meer aanwezig. Dit in tegenstelling
tot volwassen stamcellen, die bij volwassen individuen volop aanwezig zijn. Volwassen stamcellen
zijn orgaan-specifiek en zorgen voor reparatie en
onderhoud van het betreffende orgaan.
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Uit het kleine beetje weefsel dat uit het biopt is
gehaald, kun je in principe heel veel ‘mini-tumoren’
laten groeien. Vervolgens is het mogelijk om veel
(bijvoorbeeld 100) verschillende chemotherapeutica
te testen en te bepalen welke behandeling de tumor
het beste dood maakt. Deze behandeling zou je in
theorie dan aan de patiënt kunnen geven. Op een
vergelijkbare manier is het mogelijk om met het
mini-orgaansysteem te voorspellen welke medicatie
werkt voor een individu met taaislijmziekte.
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Het nut van organoïden wordt ook uitgelegd in een
college voor de Universiteit van Nederland dat op
hun website (www.universiteitvannederland.nl) kan
worden bekeken.
Doordat deze organoïdkweken nuttig zijn gebleken
voor meerdere organen, wordt er in het lab geprobeerd om deze kweek ook op te zetten voor nieren.
De verwachting is dat ‘mini-nieren’ nuttige toepassingen hebben voor wetenschappelijk onderzoek op
het gebied van nieren en nierziektes en dat op de
langere termijn ook de patiëntenzorg hiervan kan
profiteren.

Het nut van organoïden wordt ook uitgelegd
in een college voor de Universiteit van Nederland dat op hun website
(www.universiteitvannederland.nl) kan worden bekeken.

Wat patiëntenzorg betreft, is het de verwachting
dat het met dit systeem mogelijk is om zieke cellen,
die direct uit ziek nierweefsel zijn gehaald, op te
groeien. Dit maakt het mogelijk om de effectiviteit
en toxiciteit van nieuwe medicijnen te bepalen en
eveneens om ze op een patiënt-specifieke manier te
testen: zo zou je, net als beschreven voor darmtumoren, uit een niertumor, tumor-organoïden
kunnen laten groeien en daar 100 verschillende
chemotherapeutica op testen.
Kortom, mini-organen kunnen in het laboratorium gegroeid worden uit stamcellen. Deze hebben
nuttige toepassingen in wetenschappelijk onderzoek en kunnen daarnaast worden gebruikt als hulp
bij patiëntenzorg. Aan een dergelijk kweeksysteem
voor de nier wordt hard gewerkt.
Een filmpje over dit principe staat ook op YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Fxx2S8GxfPk

Wat wetenschappelijk onderzoek betreft, kunnen
nierziektes beter bestudeerd worden. Zo zou er
onderzoek naar BK virus infecties (een virus dat de
nieren bij transplantatiepatiёnten infecteert en de
nieren in sommige gevallen daarmee kapot maakt)
kunnen worden gedaan in de ‘mini-nieren’. Er kan
op deze manier gezocht worden naar nieuwe aangrijpingspunten voor therapie.
1Frans Schutgens, stamcelbioloog van de Universiteit Utrecht, kweekt nieren in een laboratorium.
2Johannes Carolus Clevers, Nederlands geneticus en arts, is als hoogleraar verbonden aan het Universitair Medisch
Centrum Utrecht en de Universiteit Utrecht.
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Mijn levensverhaal in drie delen

(deel twee)

Door Moniek Latten

herkende, omdat alle emoties telkens bleven veranderen, van vrolijk naar verdrietig van vol levenslust
naar zwaar depressief.
In de jaren daarna onderging ik meerdere operaties
aan mijn blaas en door de daaruit voortkomende ontstekingen en complicaties merkte ik dat de
donornier van mijn moeder steeds meer achteruit
ging. Tijdens een gesprek met mijn nefroloog in
het AZM werd het duidelijk dat ik een nieuwe nier
nodig had of ik moest gaan dialyseren.

Mijn vader voelde zich al enige tijd niet lekker en
drie maanden nadat ik van mijn moeder de donornier had gekregen, had hij ook veel last van hoofdpijn. Na onderzoeken in het ziekenhuis kregen we
in maart 2005 te horen dat hij longkanker had met
uitzaaiingen in de hersenen. Zijn prognose was dat
hij nog zo’n zes maanden te leven had. Dat nieuws
sloeg in als een bom en veranderde meteen veel in
ons leven en ons gezin.
In augustus 2005 stierf mijn vader en twee weken
na zijn crematie lag ik met een afstoting in het
ziekenhuis die gelukkig nog kon worden behandeld
met Solu-Medrol, een zware dosis prednison, die in
een stootkuur via het infuus wordt toegediend.
De bijwerkingen ervan zijn ook heel heftig. Ik had
last van smaakveranderingen, alles smaakte bitter.
Mijn zicht veranderde tijdelijk in groen en wazig
zien en het voelde alsof ik op wolken liep. Ik was
heel moe en ook stemmingswisselingen kwamen
veel voor, waardoor ik mezelf soms niet meer
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Paul, mijn tante Marleen, mijn nichtje Robin en
mijn neefje Jim waren allemaal bereid om een nier
af te staan. Wauw, wat een groots gebaar!
Paul heeft zich laten testen door zijn bloedgroep te
laten bepalen; helaas was hij niet geschikt omdat
onze bloedgroepen niet matchten.
Aangezien Jim te jong werd bevonden en Robin in
de nabije toekomst kinderen wilde, ging de voorkeur van mijn nefroloog uit naar Marleen. We
wisten al dat Marleen en ik dezelfde bloedgroep
hadden.
Ook Marleen ging daarvoor de medische molen in
en we kregen uiteindelijk eind oktober 2010 groen
licht voor een nieuwe transplantatie.
In de tussentijd was de donornier van mijn moeder
erg achteruit gegaan en moest ik de periode tot aan
de transplantatie overbruggen met dialyse. Destijds
kreeg ik een getunnelde halskatheter, die wordt
ingebracht om acuut te kunnen dialyseren en door
middel van die katheter heb je een directe toegang
tot de bloedbaan.
Na tijdelijk zes weken te hebben gedialyseerd, werd
ik op 24 november 2010 opnieuw getransplanteerd.
Ik kreeg weer een ‘familienier’, dit keer van mijn
tante Marleen. De operatie verliep goed en de eerste
maanden ging het zelfs heel erg goed. Wel twee
kleine afstotingen gekregen in zes weken tijd, die
wederom moesten worden behandeld met Solu-Medrol.
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Daar de urineleider van de donornier zo lang en
dun was, kreeg ik een dubbel-J-katheter, die ervoor
zorgt dat de verbinding tussen de nier en blaas
open is en de urine altijd een doorgang heeft.
Tegelijkertijd is het nadeel ervan dat als er een infectie in de blaas zit, die dan ook binnen de kortste
keren bij de nier terechtkomt. En zo geschiedde.
De jaren daarna verliepen alles behalve goed en
ik kreeg blaasontsteking na blaasontsteking; een
nefrostomie werd aangelegd en daarna volgden
evengoed meerdere nierbekkenontstekingen.
Ik heb de nier van mijn tante maar drie jaar mogen
hebben. Op 14 januari 2014 kreeg ik te horen dat ik
op korte termijn moest gaan dialyseren.
Mijn wereld stortte weer in.

Ik ben nog jong en ik wil gewoon ‘s zomers een leuk
T-shirt kunnen aantrekken, zonder dat mijn arm er
zo akelig uit komt te zien.
Hoezo zou je als 28-jarige willen leven, terwijl je
afhankelijk bent van een machine?
En al die vragen die dan door je hoofd gaan… kan
ik nog de dingen blijven doen die ik leuk vind? Zoals met Paul naar concertjes gaan en met vriendinnen uiteten en winkelen, wandelen met ons hondje
Whopper en samen mooie reizen maken.
Kan ik ook nog genieten van uiteten als ik een
zoutarm dieet krijg en waarschijnlijk een vochtbeperking? Of zal ik zo ziek zijn dat ik altijd moe
ben, niet in staat meer om echt van het leven te
genieten? Die onzekerheid maakte me angstig en
verdrietig.

Mijn angst daarvoor was zo groot dat ik echt overwogen heb om het niet te doen en bijna mijn leven
heb willen laten eindigen daardoor.
Mijn vader zei altijd: kwaliteit voor kwantiteit. En
zo wilde ik ook leven: beter een kort leven, maar
wel alles uit het leven gehaald dan een lang leven en
niet echt hebben geleefd.
Mijn nefroloog vertelde mij enige tijd later dat er
ook zoiets was als een buttonhole shunt. De kans
dat je met een buttonhole van die enge bulten
(aneurysma’s) op je arm kreeg was vele malen kleiner. Daarnaast zou het ook mogelijk zijn om dan te
leren om mezelf aan te prikken, waardoor ook de
pijn van het prikken zou verminderen, aangezien
de dialysenaalden nogal dik zijn.
Dat was de ommekeer in mijn leven en ik weet nog
dat ik ‘s morgens wakker werd en dacht: fuck it, ik
ga het gewoon doen, het is mijn tijd nog niet, ik ga
het gewoon rocken, stoppen kan altijd nog!
(Ter info: bij de buttonhole aanprikmethode wordt de
shunt telkens op exact dezelfde wijze aangeprikt door
steeds op dezelfde plaats, hoek en diepte te prikken,
waardoor er na ongeveer twee weken een ‘tunneltje’
tussen de huid en het bloedvat ontstaat, te vergelijken
met een oorbelgaatje. Via het tunneltje is het mogelijk
om met een stompe naald aan te prikken en wordt er
slechts een stukje van de shunt belast, zodat er minder slijtage van de shunt ontstaat.)

Daarnaast was ook nog mijn grootste angst om een
shunt aangelegd te krijgen in mijn arm en vooral de
bulten (aneurysma’s) die zich kunnen ontwikkelen
op den duur door het vele malen prikken op dezelfde plaats in het bloedvat van de shunt.
Ik ben nog jong en ik wil gewoon ‘s zomers een leuk
T-shirt kunnen aantrekken, zonder dat mijn arm er
zo akelig uit komt te zien.
(Ter info: lees in het duidelijke artikel ‘Wat betekent
dotteren voor de dialysepatiënt?’ in het voorgaande
nummer van Impuls alles over shunts.)
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Eerst moest ik nog een superficialisatie ondergaan,
waarbij mijn shunt/ader omhoog werd gebracht
zodat deze oppervlakkiger onder de huid kwam te
liggen, hetgeen het aanprikken makkelijker maakt.
Maar na enige maanden van wachten was het zover,
ik mocht mijn shunt gaan aanprikken.
Met de deskundige hulp van de verpleegkundigen
Pieter en Wiel heb ik mijn shunt de eerste keer zelf
met scherpe naalden aangeprikt. Dat was zóóó
spannend, maar ik heb het wel gedaan en tot op de
dag van vandaag ben ik daar zo enorm trots op!
Inmiddels zijn we jaren verder en heeft zich een
tunneltje gevormd in mijn ader/shunt en ik prik
elke dialyse mijn shunt zelf aan met stompe naalden
en ondanks dat de naalden wel dik zijn, ervaar ik
geen pijn tijdens het prikken en ook mijn arm ziet
er nog mooi uit.
Ik heb mijn grootste angsten overwonnen!

(Deel 3 volgt in het aprilnummer van Impuls.)

Kracht ligt niet in dat wij nooit vallen, maar iedere keer als we vallen dat we weer opstaan.

12

december 2017

Rond oud en nieuw
Column door Jos Nellen

In het verleden heb ik ooit een collega gehad die
jaarlijks in december in de plaatselijke krant een
terugblik op het afgelopen jaar schreef. Hij begon
elk jaar met onderstaande tekst, ik mag hem hier
citeren:
Wy vanghen ’t nieuwe Jaer weer aen, het Oude is
gelijk d’Anderen, die wy beleefden, heen gegaen, dus
wenschen wy Malcanderen veel Seeghen in het nieuwe Jaer: Wat sal er gaen veranderen?

Rond oud en nieuw worden ook goede voornemens
gemaakt. De start van een nieuw jaar is dan tegelijkertijd de start om met die voornemens aan de slag
te gaan.
Heel lang was stoppen met roken het meest voorkomende goede voornemen. Maar nu al die stoppers
eindelijk ook echt zijn gestopt, is dat niet meer zo.
Overigens, je kunt het zo gek niet bedenken of er
zijn ooit goede voornemens over gemaakt!
Rond oud en nieuw worden over en weer nieuwjaarswensen uitgesproken of toegestuurd. De
mensen wensen elkaar voorspoed en geluk in het
nieuwe jaar. Een prima gewoonte! Niet dat de
nieuwjaarswens garantie of zekerheid biedt op
succes. We kunnen voorspoed en geluk immers niet
afdwingen. Ook kunnen we met een nieuwjaarswens geen onheil afkopen. Wat we met een nieuwjaarswens wél kunnen is de hoop uitspreken dat het
de ander goed mag gaan. Dat de ander voorspoed
mag hebben. Dát is de kracht van de nieuwjaarswens! En zeg nou zelf: wat zou je die ander nog
meer kunnen toewensen dan voorspoed en geluk?

Hij hanteerde een schrijfwijze, die wel iets had van
het oud Nederlandse schrift. Zoiets wat je op heel
oude documenten terug kunt vinden. Waarom
hij dat oude schrift hanteerde is mij niet bekend.
Misschien wilde hij een bijdrage leveren om dat in
ere houden. Maar ik denk dat hij dat gewoon deed
omdat hij het leuk vond!
Nu het einde van weer een jaar nadert doen veel
mensen wat die ex-collega ook deed, namelijk terugkijken op het afgelopen jaar. Vervolgens worden
er veelal goede voornemens gemaakt en wensen de
mensen elkaar voorspoed toe.
Rond oud en nieuw is de terugblik van alle tijMijn ex-collega begon zijn terugblik ieder jaar opden. Veel mensen vragen zich dan af wat beter
nieuw met dezelfde tekst, hij beëindigde bovendien
had gekund, wat anders had gemoeten of zelfs wat
die terugblik ook steevast met dezelfde woorden:
helemaal niet had gemoeten. Die balans is voor
ieder persoonlijk en kan heel verschillend zijn. De
Maer ondanckx Alles, en Wat oock de Toekomst baer,
een mag terugkijken op mooie momenten, de ander wenscht U uwen Courantier een rijck geseeghent
kijkt terug op minder mooie of zelfs moeilijke moJaer!
menten.
Soms ga je twijfelen en dan denk je dat het allemaal Graag wil ik u fijne feestdagen toewensen en een
niet eerlijk verdeeld wordt!
‘rijck geseeghent Jaer’!
Zo zal er ook in 2018 niet voor iedereen evenveel
‘Seeghen’ zijn. Eerlijk verdelen lijkt hier niet mogelijk, dingen gebeuren zoals ze gebeuren!
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De 1000ste nachtdialyse zit erop!!
Door Annie Reinders-van Loon, partner van nierpatiënt Frans Reinders
In januari 1990 kregen we te horen dat Frans moest
gaan dialyseren, hij had cystenieren. Zijn beide nieren werden verwijderd en hij moest beginnen met
buikvliesspoeling.
Na een tijdje werkte zijn buikvlies niet meer goed
en moest hij over op hemodialyse in het ziekenhuis.

In 2001 kondigt de derde transplantatie zich aan.
Nijmegen wilde het toch nog eens proberen. Maar
helaas na drie maanden medicijnen en kuren…
Jammer, deze nier was ook niet voor ons bestemd.
Toch maar weer aan de hemodialyse.
Maar er bestaat ook nachtdialyse werd ons verteld.
We zochten uit welke spoeling op dit moment het
beste bij Frans paste.
Ja, nachtdialyse gaat het worden, omdat er geen
vierde transplantatie meer komt.
Het huis werd aangepast.
We werden opgeleid door verpleegkundigen van
Venlo om in de nacht te gaan dialyseren. Twee vliegen in een klap, slapen en tevens dialyseren.

Frans werd getransplanteerd in 1992, dit was een
bijzonder moment. We waren tien dagen in Lourdes geweest en op de terugweg op het vliegveld in
Brussel hoorden we dat we naar Nijmegen konden
komen. Er was een donornier. Frans ging ervoor,
maar na drie jaar stootte de nier helaas af.
Frans begon weer met dialyseren. Eerst op de afdeling in het ziekenhuis, later thuisdialyse overdag.
Samen hebben we de opleiding gedaan om thuis te
We zijn eraan begonnen. Om de nacht aan de makunnen dialyseren. Nadat we ons diploma hadden
chine. Een nacht van acht uur dialyseren, maar er
behaald, zijn we hier samen aan begonnen. Later
met assistentie van een verpleegkundige om mij wat zijn ook nachten van negen uur en zelfs tien uur!!
We slapen goed als Frans aan de machine ligt.
verlichting te geven.
Dit wekelijks vier keer
vier uur. Een mooie tijd.
Iedereen loopt binnen en
de uren, dagen en jaren
vliegen om.
Later een tweede transplantatie… Ja, Frans ging er
weer voor. Het leven kreeg
zijn ommekeer. Vrijheid
die je terugkreeg, los van
de machine, meer drinken
en anders eten. Maar helaas
ook deze tweede nier stootte af en we gingen weer
verder aan de hemodialyse
thuis.
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Het vertrouwde zoemende geluid van de machine,
het verlichte scherm op het dialyseapparaat werd
een gewenning.
De bloeduitslagen zijn goed en Frans voelt zich
goed!
Hij heeft overdag lekker de tijd om te genieten van
zijn vrijheid, van zijn gezin, kinderen en kleinkinderen, zijn biljartclub, zijn kaartclub, een rondje
fietsen, tuinieren en hout kluiven voor de winter in
de kachel.
De uren verstrijken, de dagen gaan voorbij, de jaren
vliegen om en voor dat je er erg in hebt zit je in een
keer al aan de 1000e nachtdialyse thuis.
November 2017

Het voordeel van tegenspoed is, dat wij
erdoor leren anderen te helpen.
VERGILIUS (70 v.C. - 19 v.C.)
Romeins dichter
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Ik en mijn boek

Door Ruud Hol

De wachters van het huis is de titel van dit boek, dat
in 1964 geschreven is door Shirley Ann Grau.
Het speelt zich af in het diepe zuiden van Amerika
in de tijd van Martin Luther King.
Daar rassendiscriminatie van alle tijden is, werd dit
boek opnieuw uitgegeven.
Shirley Ann Grau groeide op in het zuiden, ze zag
van dichtbij hoe de rassendiscriminatie diep in de
maatschappij doordrong.
Dit is dan ook het thema in haar boek.
De wachters van het huis is een familieroman die
wordt verteld door Abigail, haar grootvader William en Margaret de zwarte huishoudster.
Door de wijze waarop Shirley Ann schrijft, merk je
bijna terloops hoe de verhoudingen liggen.
Geen gemoraliseer, geen oordeel. Heel puur.

Al zeven generaties leven en werken de families
Howlands op de boerderij.
Na de dood van Williams vrouw neemt de huishoudster haar taken over en hij verwekt een aantal
kinderen bij haar wat in die tijd heel gewoon was.
Wat men niet wist, was dat hij met haar getrouwd
was.
Kleindochter Abigail erft de uitgestrekte en rijke
boerderij. Zij trouwt met een man die politiek carrière wil maken, maar als hij hoort dat de grootvader
met een zwarte is getrouwd en kinderen met haar
heeft vraagt hij de scheiding aan.
Dit zou zijn carrière vreselijk kunnen schaden.
Dat een van de grootste en rijkste boeren in de verre omgeving het ‘hield’ met een zwarte was voor het
volk ondenkbaar. Dit alles wekt zo’n grote woede op
dat ze de boerderij in brand willen steken.
Abigail neemt wraak.
Een verrassend goed boek, prachtig beschreven,
echt de moeite waard. Nadat je het uit hebt, kan
het zijn dat je wat wezenloos voor je uit blijft zitten
staren en denkt: wat jammer nou dat het uit is.

Veel lees plezier!
De wachters van het huis
ISBN 9789082545302

Lezen is dromen met je ogen open
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Nieuwe donorwet begin 2018 in
Eerste Kamer

Door Jos Nellen

De behandeling van de initiatiefwet van D66 over een nieuwe donorwet, inclusief een nieuw Actief Donorregistratiesysteem (ADR), is doorgeschoven naar begin 2018.
De Tweede Kamer is in september 2016 akkoord gegaan met het voorstel.
Inmiddels ligt het voorstel voor behandeling sinds ruim een jaar bij de Eerste Kamer. In die tijd zijn diverse vragen beantwoord en zijn er deskundigenbijeenkomsten geweest. Verder is het voorstel intussen ook
behandeld in de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Omdat er vanuit de tweede Kamerfracties nog vragen komen die beantwoording behoeven en omdat een
nieuwe minister de tijd moet worden gegeven om zich in het orgaandonatiedossier in te lezen, is behandeling in de Eerste Kamer nu doorgeschoven naar begin 2018.
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Van wekker tot antieke klokken
De hobby van…..
de heer Wil Ramakers uit Venlo

Door Jackie Dennemans

De 80-jarige Wil heeft zijn jeugd in Amsterdam doorgebracht en was altijd al geïnteresseerd in techniek.
Ook tegenwoordig is hij erg actief en altijd bezig met zijn hobby: het maken, repareren en verzamelen
van antieke klokken.
Als je bij Wil binnenkomt, waan je je in een museum, heel gezellig. En in de garage heeft hij een
werkplaats met de nodige machines, zoals een
draaibank, freesbank en meer, zodat hij ook zelf de
tandwielen en andere onderdelen voor de klokken
kan maken.
Wil vertelt hoe het zo gekomen is: net na de oorlog
ging ik als jongen van ongeveer 14 jaar naar het
Waterlooplein en kocht daar een wekker, oud en versleten natuurlijk. Het geld daarvoor had ik verdiend
met het werken bij een fietsenmaker in onze straat.
Thuisgekomen - wij woonden boven een garage, waar
ik ook vaak te vinden was - sloopte ik de wekker uit
elkaar met een tang, hamer en schroevendraaier. In
elkaar zetten heb ik niet meer voor elkaar gekregen.
Dat kwam omdat ik vergeten was de veren te ontspannen bij het uit elkaar halen van de wekker. Met
als gevolg dat de raderen me om de oren vlogen….
Later las ik in vakboeken dat dat het stomste is wat je
kunt doen!
Ongeveer 40 jaar geleden kochten Wil en zijn
vrouw Mieke hun eerste antieke klok in Roermond.
Mieke is helaas overleden. Het was een pendule
(dit is Frans voor tafelklok). Hij moest de klok nog
lopend maken en deed dat destijds nog niet zo goed
als tegenwoordig. Maar Wil heeft veel kennis uit de
boeken gehaald.
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Deze twee klokken heeft Wil zelf gemaakt naar
antiek voorbeeld. De linker is een vaaspendule en
rechts een kolompendule. De uurwerken waren
niet meer te herstellen de klokken wel, uit 1840, dus
antiek!
Momenteel is Wil bezig met een nieuw project, namelijk een hangklok, helemaal zelf gemaakt. Alleen
de wijzers heeft hij gekocht. Daar is hij al ongeveer
vijf maanden mee bezig!
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Bij een inmiddels bevriend antiquair werden zij
verliefd op een pendule uit ongeveer 1840. Jammer
genoeg konden ze het niet eens worden over de
prijs. Elk jaar gingen ze terug naar de antiquair om
te onderhandelen.
In juli van dit jaar lukte het Wil om de pendule te
bemachtigen. Hij is blij dat de klok nu in zijn bezit
is gekomen; er kleven voor hem toch emoties aan.
Wil komt al 42 jaar op zijn vakantieadres en de
mogelijkheid was aanwezig om 15 km verderop te
dialyseren en wel in Marktheidenveld. Het is hem
goed bevallen, om acht uur in de ochtend aansluiten en om twaalf uur klaar. Ook hier een broodje en
koffie erbij.
Volgens Wil een echte aanrader.

Veel antieke pendules hebben een thema uit de
Griekse mythologie. Nevenstaande klok stamt uit
circa 1810 en de stijl is Empire. Het is een eenvoudige pendule, maar er steekt een doordacht thema
achter. Deze klok laat Amor zien met zijn liefdespijl
waarmee hij op de wijzerplaat wijst. Met opgeheven
vinger en blik kijkt hij de aanschouwer belerend aan
om hem duidelijk te maken dat tijd vergankelijk
is. Maar onder op de basis van de pendule zien we
een voorstelling. Chronos zit met een bedenkelijk
gezicht in een bootje samen met een vrolijke Amor
die het bootje stuurt. Dit thema is van een bekend
liedje van Joseph-Alexander de Ségur (1757-1805).
Amor zingt: Kijk hier jonge herderinnen hoe de liefde
de tijd laat vergaan, maar dit lied eindigt door de
triumpf van Chronos: Ik zing op mijn eigen manier, het oude refrein van de wijsheid: met de liefde
vergaat de tijd.
Met dit gegeven kijk je toch anders naar deze eenvoudige pendule, aldus Wil.
Veel pendules zijn vuurverguld met echt goud. Dit
werd destijds gedaan door een mengsel van goud en
kwik op de klok aan te brengen en in een oven tot
1000 graden te verhitten. Het kwik verdampte en
het goud bleef achter op de onderdelen van de klok.
Tegenwoordig is deze methode verboden, want
kwik in dampvorm is giftig.
Zeven jaar geleden gingen Wil en Mieke weer naar
hun vakantieadres in Holzkirchen in Duitsland,
waar zij, zoals gewoonlijk, antiquairs bezochtten.
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(Toevallige) ontmoeting

Door Els Verhorstert, onafhankelijk cliëntondersteuner bij Zorgbelang Limburg

Tijdens een bijeenkomst over mantelzorg ontmoette Mevrouw Peters, 93 jaar, is weduwe, slecht ter been
ik Brigitte Reijnders, medisch maatschappelijk wer- en woont alleen. Haar conditie is de laatste tijd erg
kende bij de dialyseafdeling in Venlo. We raakten
achteruit gegaan en zij heeft een indicatie gekregen
aan de praat over onze werkzaamheden en ik kwam voor wonen in een verpleeghuis. Haar dochter belt
tot de ontdekking dat ik een leek ben in dialyseland met de vraag bij welke verpleeghuizen haar moeder
en ook niet weet wat dit betekent voor degene die
goed verzorgd wordt. Want er zijn zulke vreemde
dit moet ondergaan. Brigitte wist hier snel op in te
verhalen in het nieuws.
haken door mij uit te nodigen voor een rondleiding
Wat is een persoonsgebonden budget (PGB)?
op de afdeling en een gesprek voor meer uitleg. Ik
was hierna dan ook onder de indruk. Door onder
Mevrouw de Vries uit Panningen heeft een afspraak
andere het zien van de grote apparaten en de bemet de gemeente omdat zij taxivergoeding heeft
wustwording dat de behandeling steeds terugkeert
aangevraagd om naar haar dochter te gaan die in
in het weekprogramma. Je komt er niet meer van
Eindhoven
woont. Ze is erg zenuwachtig voor dit
los. Hoe geef je dit een plaats in je dagelijks leven en
gesprek. Zij vraagt of wij haar kunnen helpen met
wat betekent dit ook voor de mensen om je heen?
de voorbereidingen op dit gesprek en of iemand
ook aanwezig kan zijn tijdens het gesprek om
Brigitte, bedankt voor je inzet en openheid, ik ben
mevrouw
de Vries te helpen als zij iets vergeet te
blij met de informatie die ik nu heb en zal dit ook
zeggen.
meenemen in mijn werk. Als tegenprestatie heb ik
beloofd om een stukje te schrijven voor Impuls, met
uitleg over mijn werk als onafhankelijk cliëntondersteuner bij Zorgbelang Limburg. Het is mijn werk
om mensen die vragen hebben over zorg of welzijn
gratis (kortdurend) te ondersteunen, informeren
en/of te adviseren.
Enkele vragen uit de praktijk:
Waar kan ik terecht als ik hulp nodig heb?
Meneer Jansen zit in een rolstoel. Deze is voor
meneer helemaal naar wens. Echter nu blijkt dat de
vrouw van meneer Jansen lichamelijk achteruit is
gegaan en zij niet meer de rolstoel kan duwen. Het
echtpaar kan daarom niet meer samen naar buiten.
Dit vinden ze toch wel een groot probleem. Ze hebben altijd zo genoten van wandelingen samen. Kan
er iemand meedenken over een oplossing zodat ze
weer naar buiten kunnen?
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Mevrouw Hermans is overstuur, de zorg voor
haar moeder is niet zoals ze had verwacht. In een
gesprek met de verantwoordelijke medewerker
vertelde deze dat er niet meer uren beschikbaar
zijn voor de moeder van mevrouw Hermans.
Hoe zit dat? Hoeveel uren kunnen ze inzetten
voor de zorg van mijn moeder? En wat als dit
veel te weinig is? Kan ik naar een andere zorgaanbieder overstappen?
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Klop het dat:
•
•
•
•
•

Er een eigen bijdrage betaald moet worden?
Ik verplicht ben tot het geven van mantelzorg?
Ik op vakantie kan gaan betaald door een PGB (persoons gebonden budget)?
Een hulpverlener zich moet kunnen identificeren?
Enzovoort.

Voor uw eigen vraag kunt u gerust contact met ons
opnemen.
Wij zijn bereikbaar
per telefoon:
085 0212484 		
of
per mail:
clientondersteuning@zorgbelanglimburg.nl
Korte vragen kunnen we vaak per telefoon afhandelen. We kunnen ook een afspraak bij u thuis maken
of bijvoorbeeld bij de dialyseafdeling.
Wij zijn onafhankelijk en niet gebonden aan gemeente of zorgaanbieders en werken uiteraard in
uw belang. Ook familieleden, mantelzorgers of
kennissen mogen een beroep op ons doen.
Met vriendelijke groeten,
Els Verhorstert
Namens het team cliëntondersteuning
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Op stap in eigen streek:
het Jaomerdal in Venlo
Door Jackie Dennemans en Janina Skubisz

Om iets moois te zien hoef je niet ver te reizen. Schitterende natuurgebieden, intieme dorpjes, je
kunt het allemaal in je eigen omgeving zien.
Het is prachtig zonnig weer als we bij hotel De
Bovenste Molen parkeren. Een jas is niet nodig! In
het hotel krijgen we een wandelroute en dan gaan
we op pad. We lopen over verharde paden, maar
ook over ruige zandpaadjes die niet rolstoelvriendelijk zijn. De zon schijnt mooi over de herfstachtig
gekleurde bomen en de vogels fluiten er op los.
Het Jaomerdal is een natuurgebied ten zuidoosten
van Venlo en het omvat de buurtschappen Onderste- en Bovenste Molen.
Oorspronkelijk was dit gebied een zanderig en heuvelachtig terrein dat aan het einde van de 18e eeuw
tot de jaren 30 van de vorige eeuw werd ontgonnen
om er klei en grind te winnen. Zo zijn de vennen
ontstaan.
Het gebied wordt grotendeels beheerd door het
Limburgs Landschap en is ongeveer 44 hectaren
groot.
Na een fikse wandeling hadden we wel trek in een
kop koffie. Daarvoor kun je terecht in het hotel of
op het terras natuurlijk!
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De pen van…… Anke Custers
Door Anke Custers, dialyseverpleegkundige bij Viecuri Medisch Centrum

Mijn naam is Anke Custers en ik ben geboren
in Weert. Sinds mijn zevende jaar woon ik in het
kleine, maar gezellige dorpje Hunsel. Hier liep mijn
prins op het witte paard ook rond. We wonen al
ruim elf jaar samen en zijn twee mooie kinderen
rijker.
Hunsel, waar ligt dat eigenlijk? Dat heb ik vaak
mogen uitleggen op de afdeling. Het ligt in Midden-Limburg in de buurt van het witte stadje Thorn,
dichtbij de Belgische grens.
In 2004 heb ik de opleiding tot verpleegkundige
afgerond. Daarna heb ik twee jaar in de gehandicaptenzorg gewerkt bij St Anna te Heel.
In 2006 ben ik op de interne afdeling hier in het
VieCuri gaan werken, op deze afdeling heb ik veel
mogen leren. Toen ik daar werkzaam was heb ik
de nefrologieopleiding gedaan, wat eigenlijk een
opstapje is naar de dialyseafdeling.
Ik werk nu bijna tien jaar op de dialyseafdeling met
veel plezier. Toen ik op de dialyse begon voelde dat
als een warm welkom. Een stabiel team met kundige collega`s. Kim Schouwenberg en Giselon Konings hebben me in de arm genomen en alle snufjes
van het vak geleerd. Na al die jaren doe ik het werk
op de dialyseafdeling nog altijd graag! De band met
de dialysepatiënten voelt als heel prettig.

Afgelopen jaren ben ik me steeds meer gaan verdiepen in preventie van ziekte en het bevorderen van
het zelf genezend vermogen. Door deze interesse
kwam de opleiding tot orthomoleculair therapeut
op mijn pad en ben ik inmiddels mijn eigen praktijk begonnen. De orthomoleculaire geneeskunde is
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van natuurlijke voedingsstoffen met een bewezen werking.
Die natuurlijke, vriendelijke en vooral effectieve
benadering inspireerde me. Voeding is de basis van
onze gezondheid.
Ik zie de activiteiten in mijn praktijk duidelijk als
een aanvulling op de reguliere geneeskunde en niet
uitsluitend als complementaire zorg.
Kortom, ik verveel me niet. En ik haal veel positieve
energie uit de dingen die ik doe.
Met veel plezier geef ik de pen door aan onze lieve
collega Juul van den Munckhof-Vossen.

Wij feliciteren de volgende jubilaris:

Maureen van de Velden.
Zij is 25 jaar in dienst.
Proficiat!
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Vakantieverhaal
Door Marianne Joosten

Marianne Joosten is geboren en getogen in Horst.
Zij komt uit een gezin met drie kinderen. Zij
heeft een broer en een halfbroer. Haar moeder
had cystenieren en ook dochter Marianne heeft
cystenieren. Marianne is door haar huwelijk met
Peter verhuisd naar Venlo. Ondanks de verhuizing
naar Venlo is zij het dialect van Horst altijd trouw
gebleven.
Voordat Marianne ziek werd, werkte zij als analiste in Eindhoven. Zij was gespecialiseerd op het
gebied van bloedtransfusie. Haar werkzaamheden
bestonden uit het onderzoeken van bloed. Als
mensen te veel antistoffen in hun bloed hadden
zocht zij uit welk bloed nog wel geschikt was voor
deze mensen. Voor Marianne was dit een interessante baan waar zij nog steeds met veel genoegen
op terugkijkt.
Toen dialyse noodzakelijk werd bood echtgenoot
Peter haar een nier aan. Deze nier moest er 21 dagen na de transplantatie door een bloeding uit. Dit
was voor beiden een grote teleurstelling en Marianne moest gaan dialyseren. Na Eindhoven werd
het Venlo omdat zij daar woont.
Een nadeel van dialyseren in het buitenland
is dat je steeds gecontroleerd moet worden op
MRSA en dat je de dialyse steeds opnieuw
bij de zorgverzekeraar moet aanvragen.

Haar eerste vakantiedialyse vond plaats in 2002
in Hongarije waar zij waren uitgenodigd voor een
Hongaarse bruiloft. Het dialyseren was een minder
prettige ervaring. Er werd gedialyseerd met apparatuur van de firma Braun, andere apparatuur dan
zij in Eindhoven gewend was. De dialyses vonden
plaats in een oud en somber ziekenhuis en op één
verpleegkundige na die een beetje Duits sprak, werd
er alleen Hongaars gesproken.
Mariannes echtgenoot is een Zeeuw en daardoor
komen zij regelmatig in Zeeland. Haar eerste dialyse in Zeeland vond plaats in Terneuzen. Sinds twee
jaar dialyseert zij ook in het Belgische Knokke. Een
nadeel van dialyseren in het buitenland is dat je
steeds gecontroleerd moet worden op MRSA en dat
je de dialyse steeds opnieuw bij de zorgverzekeraar
moet aanvragen. Wanneer het medisch maatschappelijk werk dit doet gaat alles een stuk soepeler. Marianne is iemand die de regie graag in eigen hand
houdt en het liefst alles zelf regelt. In Nederland is
het eenvoudiger geregeld en bel je gewoon naar
het dialysecentrum naar keuze met de vraag of zij
een plaats vrij hebben. Zij verbaast zich erover dat
wanneer je in België wilt dialyseren, je toestemming
moet aanvragen bij de zorgverzekeraar, terwijl daar
dialyseren goedkoper is dan in Nederland.

Marianne komt graag in Zeeland, maar zegt zij:
“loskomen van de dialyse kom je nooit, waar je ook
naartoe gaat.” Daar staat tegenover dat als je de stap
zet om met vakantie naar Zeeland te gaan, je zult
genieten van vele mooie plaatsen zoals Middelburg,
Marianne heeft verschillende hobby’s. Zij vindt het Veere en vele andere mooie plekken die deze mooie
belangrijk om zowel fysiek als mentaal actief te
en waterrijke provincie te bieden heeft, zoals het
blijven. Zij volgt computerles bij het hobbygilde in
prachtige natuurgebied het Zwin. Een natuurgebied
Horst en studeert Spaans. Door wat tegenslag ligt
dat zich uitstrekt net voorbij Cadzand in Zeeland
alles een beetje stil, maar in het voorjaar gaat zij
tot aan het Belgische Knokke. Een groot en prachtig
de lessen weer oppakken. Van huis uit is de liefde
grensoverschrijdend natuurgebied aan de kust met
voor operette er met de paplepel ingegoten en later
brede stranden, dat je te voet, maar ook per tram
veranderde dat in liefde voor opera. Marianne is
van het begin tot het eind of in ‘etappes kunt doordan ook een liefhebber van operamuziek en bezoekt kruisen’.
regelmatig een opera. Zij woont in een huis met
veel trappen van de zolder tot de kelder en zo houdt
zij haar conditie op peil. Als het weer het toelaat
fietst of wandelt zij.
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Marianne heeft ook de eilanden
Terschelling en Texel bezocht.
Vooral Terschelling heeft haar
hart gestolen. Het is daar prachtig, kleiner en minder toeristisch.
Er is daar een prima dialyseplaats voor twee personen. Deze
is drie maanden per jaar geopend. Texel daarentegen is het
hele jaar geopend en daar dialyseren is haar ook goed bevallen.
Er is daar een juttersmuseum
dat ook leuk is om te bezoeken.
Zeeland en de eilanden zijn heel
geschikt om te fietsen. Er zijn
mooie fietspaden langs de zee
van Cadzand naar Breskens en
je kunt er heerlijk ontspannen.
Cadzand is 20 kilometer verwijderd van het Belgische Brugge
en 30 kilometer van het mooie Belgische Gent. Met het pontje ben je zo in het prachtige oude Middelburg
en Vlissingen met een grote zeehaven. Ook de inwendige mens komt in Zeeland niets tekort. Er zijn volop
restaurantjes en andere plekjes waar je wat kunt eten en/of drinken. Marianne leest graag een goede thriller
in een comfortabele tuinstoel in de tuin van het vakantiehuis bij Cadzand en ook dat is genieten!
In januari bekijkt Marianne waar ze in het nieuwe jaar naartoe gaat. Wordt het Zeeland of…….?
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Dagtocht 10 september 2017
Door Annie Reinders-van Loon, lid van de activiteitencommissie

Op zondag 10 september vond de jaarlijkse dagtocht plaats.

En inderdaad we mochten allemaal een voor een
naar voren komen:

Met de touringcar van Ghielen uit Beringe werden eerst de deelnemers opgehaald die in Venray
opstapten, waarna de bus doorreed naar VieCuri
Venlo om daar de overige leden te laten instappen.
Het zonnetje liet ons in de steek, het was bewolkt,
maar droog. We vertrokken om kwart over elf naar
het Museum Dansant in Hilvarenbeek, waar op de
benedenverdieping Museum Soet & Vermaeck is
gevestigd.

ons werd de toekomst voorspeld…… en die droom
kwam uit…. Liesbeth ging met een mooie knuffelbeer naar huis.

Onze chauffeur Piet bestuurde de bus langs een
mooie toeristische route, door kleine dorpjes met
mooie huisjes door het Brabantse land. In de bus
was het gezellig. Iedereen vermaakte zich. Rond
kwart voor één kwamen we aan in het kermismuseum met een prachtige spiegelzaal in de sfeer van
1900 en tien authentieke draaiorgels. Geweldig
mooi en wat een klanken.

We mochten plaats nemen in het Entertainmentmuseum en de middag begon met een lunch met
koffie, worstenbroodjes, lekkere verse broodjes met
kaas en vlees……. waarna het middagprogramma
begon:

Er werd op de kop van jut geslagen door Toon
Geurts en Frans Reinders.
Frans kreeg de troetelprijs en Toon ging met een
fotomodel naar huis.
Er werd volop aan het rad van fortuin gedraaid…..
de een kreeg een peperkoek, de andere een zak
popcorn.
Ondertussen werden we verwend met lekkere koffie,
een pilsje een advocaatje, zeg het maar wat je wilde
drinken.
We kregen warme poffertjes, popcorn, gebrande
pinda’s en een lekkere suikerspin.
Na deze grote show namen we plaats in het orgelmuseum, waar we koffie kregen met een echte
kermiswafel en slagroom.
We maakte een dansje, we genoten van de mooie
orgelklanken en om vier uur vertrok de bus weer
richting huis.
Het was een fijne dag, iedereen genoot op zijn manier….

BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI…….
DAT WORDT LACHEN EN GIEREN EN BRULLEN……
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Verslag themabijeenkomst
aanleg shunt
Door Ans van den Hoef en Loes Rijk

Op 4 oktober 2017 was er een themabijeenkomst, georganiseerd door de patiëntenvereniging en de dialyseafdeling waarin het onderwerp aanleg van de shunt centraal stond.
Voor de tweede presentatie was de shuntwerkgroep
van de dialyseafdeling benaderd om de verpleegkundige aspecten van shuntzorg te belichten. De
shuntwerkgroep legde uit wat men allemaal kan
verwachten vanaf het moment dat de patiënt in het
predialysetraject terechtkomt en door de nefroloog
wordt doorverwezen voor een shunt. Wat zijn de
taken van de dialyseverpleegkundigen hierin en
welke zorg geven zij pre en postoperatief.

De avond werd geopend door de heer Mijdema,
voorzitter, die iedereen welkom heette, waarna mevrouw Samyn (vaatchirurg) werd uitgenodigd voor Verder heeft de shuntwerkgroep uitgelegd met
de eerste presentatie.
welke aspecten rekening dient te worden gehouden
Ze gaf een zeer duidelijke presentatie over shunts
op het moment dat de patiënt start met de dialyseen katheters. Ze nam ons mee in de keuzes waar
behandeling.
een vaatchirurg voor staat: wordt er gekozen om
Wanneer wordt er gekozen om te starten met prikiemand een katheter te geven, waarbij ze de voor en ken, waar kijken de dialyseverpleegkundigen naar,
nadelen hiervan belichtte, of wordt er toch gekozen hoe observeren en bewaken zij deze belangrijke
voor de aanleg van een shunt. Mevrouw Samyn
levenslijn voor de dialysepatiënten. Tevens werd in
legde uit welke soorten shunts er kunnen worden
het kort uitgelegd hoe nauw de contacten verlopen
aangelegd en welke criteria hierbij worden gehanmet de andere disciplines (vaatchirurgen, nefroloteerd. Verder heeft ze verteld over de verschillende
gen, radiologen en vaatcentrum).
complicaties die kunnen ontstaan en hoe deze dan
kunnen worden opgelost. Het was een verhelderend Na afloop kon er nog even worden napraat. Het viel
verhaal waardoor we een stukje inzicht hebben
ons op dat het animo groot was vanuit de getransgekregen in de shuntzorg vanuit het oogpunt van
planteerde patiënten. Men zei ook: “Je weet maar
een vaatchirurg.
nooit wanneer je deze belangrijke levenslijn weer
nodig hebt!”
Na deze mooie presentatie was er tijd voor koffie en
thee en een gezellig gesprekje.
We kijken, samen met alle aanwezigen, terug op een
geslaagde avond.
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Nieuws voor onze leden
Nieuwe leden voor onze vereniging
Er zijn in de afgelopen periode geen nieuwe aanmeldingen
ontvangen.

Activiteitenprogramma 2018
Onderstaand het conceptprogramma voor 2018.
Dit programma zal tijdens de komende algemene ledenvergadering worden gepresenteerd en toegelicht.
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inloopcafé

deze activiteit zal in 2018 vijf keer worden gehouden in Boscafé het Maasdal Tienrayseweg 10b in Horst van 14.00 tot 16.00 uur.

8 maart

World Kidney Day
World Kidney Day, nationale nierendag, staat in het teken van bewustwording van
het belang van goede nieren en de behandeling van nierziekten. Hiermee willen
de NVN en de lokale nierpatiëntenverenigingen de preventie van nierziekten
bevorderen en meer begrip voor nierpatiënten creëren. World Kidney Day wordt
altijd op de tweede donderdag van maart georganiseerd. We willen op deze dag
dat de nierpatiënten van de nierpatiëntenvereniging van Venlo elkaar ontmoeten
en samen genieten van een activiteit.

10 juni

actieve dag
We gaan er weer een actieve dag van maken, die afgesloten wordt met een hapje.

9 september

dagtocht met de bus

oktober

thema-avond in VieCuri Venlo
Tijdens deze thema-avond zal één van de nefrologen een presentatie verzorgen.

9 december

algemene ledenvergadering en kerstdiner
Voorafgaand aan het kerstdiner wordt de jaarvergadering gehouden.

11 december

kerstworkshop
Bij voldoende deelname.
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Een liefdevolle herinnering aan
Ger Janssen ‘Gradje’
Op woensdag 13 september kreeg nierpatiëntencafé
Horst onverwacht bezoek van de dames Mariëlle
Hermans en Dorry Versleijen. Zij zijn nichtjes van
de op 27 juni jl. overleden Ger Janssen. Ook de
zus van Ger, Mariet Verhoeven, was aanwezig. De
dames wilden een van de laatste wensen van Ger
ten uitvoer brengen en wel het overhandigen van
de opbrengst van de collecte bij zijn afscheid aan
het patiëntencafé. Het bedrag was 421,95 euro, een
prachtig bedrag!

de nichtjes
Ger ‘Gradje’ was een trouwe bezoeker. De schrik
was dan ook groot toen we hoorden van zijn overlijden. Ger was een groot vogelliefhebber en heeft
met zijn hobby nog in Impuls gestaan. Ger is 69 jaar
geworden. Onze gedachten en dank gaan uit uit
naar Ger voor zijn prachtige gebaar aan het patiëntencafé.

Ás `ne vogel in de weend
ziede geej ówe waeg gegaon
Ás `ne vogel in de weend
ziede beej ós weggegaon
Ás `ne vogel in de weend
hárt vá gôld, geej dit ów plicht
Got má, vogel in de weend
Geej zied nou vreej, vleeg nà ´t licht
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Recept

Eendenhaasjes met whiskysaus
Hoofdgerecht

Ingrediënten voor 4 personen:
2 sjalotjes
250 gram champignons
1 teentje knoflook
1 eetlepel olijfolie
500 gram eendenhaasjes
1 glaasje whisky
1 eetlepel room
1 eetlepel verse groene peperkorrels

Bereiding:
1.
2.
3.
4.

Hak de sjalotjes fijn.
Snijd de champignons in schijfjes.
Pers het teentje knoflook.
Bak de gesnipperde sjalotjes en de champignons samen in de olijfolie en voeg het geperste teentje
knoflook toe.
5. Haal het champignonmengsel uit de pan en bewaar het bakvocht. Bak de eendenhaasjes enkele
minuten op redelijk hoog vuur, haal ze uit de pan en houd ze warm.
6. Blus de pan met whisky.
7. Voeg het bakvocht, het champignonmengsel, de room en de groene peper toe.
8. Laat de saus indikken en breng eventueel verder op smaak.
9. Schep wat van de saus op een bord en schik de eendenhaasjes er bovenop.
10. Serveer bijvoorbeeld met haricots verts en rijst.

Per portie:
27 gram eiwit
144 mg natrium
661 mg kalium
337 mg fosfor
Dit recept is afkomstig van:
https://www.nvn.nl/advies/voeding-en-beweging/recepten
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Gedicht

Mijn eigen tempo, mijn eigen ritme
Iedereen is weer druk doende
Ze rennen hier en vliegen daar
Ze hebben zoveel voornemens
Voor dit komende nieuwe jaar
Mijn lichaam is niet meer zo krachtig
Het weigert vaak, zo ook vandaag
Ik voel me alleen al bij de gedachte
Moe, van de lasten die ik draag
Gisteren ging het een keertje beter
Ik schaterde met gulle lach
Nu moet ik dat weer zwaar bekopen
Heb geen puf, geen moed, geen kracht
Maar ik weet dat ik nu moet rusten
Ik geef mijn lijf de benodigde tijd
Zodat het zich weer op kan laden
Voor een volgende dag die mij verblijdt
Ondertussen droom ik van een leven
Met gezondheid, een baan en ook een sport
Misschien komt er ooit een moment
Dat het toch nog beter wordt
Dromen, fantaseren, een eigen toekomst
Waarschijnlijk niet snel en ook niet druk
Maar waar ik gewoon mezelf kan zijn
Dat is het toppunt van geluk

Kerst 2017, gedicht voorgelezen door Annie Reinders-van Loon tijdens de Algemene
Ledenvergadering. Gedicht uit de gedichtenbundel Karin, Troostgeschenk.
december 2017
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Sudoku

Een sudoku is een puzzel van 9 bij 9 vakjes, waarin een klein aantal cijfers al zijn ingevuld.
Het is aan u om de overige vakjes ook in te vullen, waarbij aan de volgende drie simpele regels
dient te worden voldaan:
1. In elke rij dienen de getallen 1 tot en met 9 één keer voor te komen;
2. In elke kolom dienen de getallen 1 tot en met 9 één keer voor te komen;
3. In elk blok van 3 bij 3 dienen de getallen 1 tot en met 9 één keer voor te komen.
De oplossing van de puzzel is het cijfer in het gekleurde vakje.
Succes!
De winnaar van het herfstnummer is:
Jan Maessen te Maasbree.
Oplossingen zijn welkom op het mailadres van de redactie zoals vermeld in het colofon, net als al
uw overige bijdragen aan ons mooie blad Impuls.
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Onze website:

www.npvsintmaarten.nl
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS en E-MAILADRESSEN
VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

077-3205555

Dialyseafdeling van 7.30 uur tot 20.00 uur		

077-3205915

Poli Nefrologie						077-3205555
Hoofd dialyseafdeling:
Dhr. Max Gaasbeek					077- 3205915
E-mail adres dialyseafdeling:				

diasec@viecuri.nl

Maatschappelijk werk:
Mw. Brigitte Reijnders					077-3205378
							breijnders@viecuri.nl
Mw. Trudy Wijtenburg					077-3205578
							twijtenburg@viecuri.nl
Mw. Lieke van Heel					
077-3205393
							lvanheel@viecuri.nl

Diëtisten:					077-3206392 / 077-3206745
Mw. Lenie Klaassen					lklaassen@viecuri.nl
Mw. Diane Kuijpers					dkuijpers@viecuri.nl
Mw. Anique Steeghs					asteeghs@viecuri.nl
Mw. Fenny Woelkens					fwoelkens@viecuri.nl

Nierpatiëntenvereniging Sint Maarten Venlo is aangesloten bij de
landelijke Nierpatiëntenvereniging Nederland

Onze sponsoren:

