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De nieuwe voorzitter stelt zich aan u voor
Door René Hazebroek, voorzitter NPV Sint Maarten

Mijn naam is René Hazebroek. Ik ben de trotse
vader van twee kinderen, dochter Marieke en
zoon Koen. Marieke heeft twee dochters, Olivia
en Lauren. Daar ga ik om de veertien dagen een
dag oppassen en daar geniet ik van. Dit jaar ben
ik 43 jaar getrouwd. Het grootste deel van mijn
werkzame leven heb ik gewerkt bij ABN AMRO
in een behoorlijk aantal functies verspreid over
het hele land. Hierdoor zijn we 26 jaar geleden
verhuisd van het westen naar het zuiden. En zo
kwam ik uiteindelijk met mijn gezin terecht in
het Limburgse Velden. Dialect spreek ik niet,
maar ik versta het prima.
Ik ben 65 jaar oud en behalve oppassen lees ik
graag science fiction boeken of een goede detective en ben ik een enthousiast wandelaar. Dit
voorjaar hoop ik het Pieterpad af te maken, nog
twee etappes. Als laatste run ik privé een tot
bruin café verbouwde garage en ben ik actief in
het bestuur van de Schutterij en enthousiast lid
van het Gilde in Velden. Naast dit alles probeer
ik een beetje op gewicht te blijven door een aantal keren per week naar fitness te gaan, veel te
wandelen en waar mogelijk de fiets te pakken in
plaats van de auto.
En wellicht vraagt u zich nu af welke raakvlakken ik heb met nierpatiënten.
Ik ben getrouwd met Janina, die sommigen van
u waarschijnlijk nog kennen van het Medisch
Maatschappelijk Werk. Daardoor kwam ik in
aanraking met de Nierpatiëntenvereniging. Al
gauw realiseerde ik me wat nierfalen voor mensen betekent en wat voor grote impact dat op
een mensenleven heeft, maar ook op dat van de
partner en het gezin. Ik heb dan ook diep respect voor alle mensen die middels welke vorm
van dialyseren ook, hiermee worden geconfronteerd en hiermee moeten leven.
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Ook ken ik inmiddels een aantal mensen met
een donornier die niet meer hoeven te dialyseren. Maar ik heb helaas ook begrepen dat dit
lang niet voor iedereen mogelijk is!
Door het plotseling overlijden van de toenmalige voorzitter Henk Wijers en daarna voorzitter
Rob Mijdema die door ziekte helaas zijn functie als voorzitter moest neerleggen, werd mij
de vraag gesteld of ik voorzitter wilde worden.
Daar heb ik toen volmondig ja op gezegd. De
dialyse en de patiëntenvereniging waren mij
niet onbekend. Eerder had ik al kennis gemaakt
met een paar bestuursleden en patiënten. Ik ben
na de algemene ledenvergadering van afgelopen jaar, net voor de kerst, officieel van start
gegaan. Zowel de algemene ledenvergadering
met aansluitend het kerstdiner als mijn eerste
bestuursvergadering heb ik als uitermate plezierig ervaren. Ik heb een aantal van u leren
kennen tijdens het kerstdiner, het kerstpresentje
van de NPV met Kerstmis op de dialyseafdeling
en tijdens mijn bezoek aan het Inloopcafé voor
nierpatiënten in het Boscafé in Horst. Ik hoop u
verder te leren kennen met World Kidney Day
of tijdens een van de andere activiteiten van
onze vereniging.
Kortom: heel graag tot dan!!
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Woordje van de redactie
Wat was het koud afgelopen weken. Maar als ik met het samenstellen van ons mooie tijdschrift Impuls
begin, is het lekker weer. De zon schijnt en we krijgen weer zin in een fijne lente.
Ook de aanvoer van alle artikelen geeft me warmte. Heerlijk hoe iedereen een steentje wil bijdragen aan
een mooie Impuls.
Ik hoop dat u er ook veel plezier aan beleeft om alles te lezen.
Ga er maar eens lekker voor zitten!
Namens de redactie,
May Verbeek

La la lente
De bloemen, de bijtjes
De dag, je stoutste dromen
Waar niemand ooit aan
dacht
Pluk elk begin
Als nooit tevoren
Het heeft op jou gewacht
Loesje

april 2018

3

Kerstworkshop 2017
Door Annie Reinders

De kerstworkshop werd gehouden op dinsdag 12
december 2017 in het Havencafé van Piet en Liesbeth Aarts in Wanssum. We werden ontvangen
door Gemma en Liesbeth met koffie, thee en lekker
kerstbrood, een heerlijk warme ontvangst.
Gemma, die de workshop begeleidde, had een
aantal mooie kerststukken klaarstaan waaruit we
konden kiezen. Veertien deelnemers hadden zich
opgegeven; het was een gemengd gezelschap van
patiënten, partners, kinderen van leden, verpleegkundigen, leden van bestuur en een activiteitenclubje. Eenieder maakte voor zichzelf een mooi
eigen kerststuk. Prachtig!

Er werd hard nagedacht: hoe ga ik
mijn stuk maken? Er werd geknipt in
groen en in ijzer, er werd gezaagd in
bamboe en geplakt met een lijmpistool. Mensen die moeite hadden met
iets, kregen hulp van anderen onder
begeleiding van Gemma.
Een fijne middag, lekker gezellig onder elkaar. Iedereen ging rond 16.00
uur tevreden naar huis met een mooi
stuk, met dennengroen, de reuk van
een hyacint, dennentakjes met zilverdraad, pareltjes, kleine en grote kerstballen, dennenappels, kronkeltakjes
en ga zo maar door.
Het was de moeite waard, een gezellige workshop, mogelijk gemaakt door
de nierpatiëntenvereniging van Venlo.
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Verslag van de 36e algemene ledenvergadering NPV
Sint Maarten Venlo op 10-12-2017
Door Wies Bergs, secretaris

Opening
Onze vicevoorzitter Jac Verbeek opent de vergadering en heet alle leden en alle aanwezige zorgverleners
van harte welkom. Zeker gezien de slechte weersomstandigheden is de opkomst boven verwachting.
Hij vraagt een minuut stilte voor alle leden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.
Annie Reinders draagt een mooi gedicht voor.
De vergadering gaat akkoord met de aangepaste agenda waarbij de bestuursverkiezingen als eerste zullen
worden behandeld.

Bestuursaangelegenheden
Onze vicevoorzitter Jac Verbeek maakt kenbaar dat er een nieuwe kandidaat is gevonden voor de vacature van voorzitter in de persoon van René Hazebroek.
Jac zal vicevoorzitter blijven. René is in contact gekomen met dialyse en nierziektes door het werk van
zijn echtgenote Janina die zich jaren heeft ingezet op de dialyseafdeling als medisch maatschappelijk
werkster en nog steeds aan onze vereniging is verbonden als lid van de werkgroep Impuls en organisator
van het lotgenotencontact. René heeft veel respect voor dialysepatiënten en wil graag als voorzitter van
onze vereniging in de toekomst de belangen van onze nierpatiënten behartigen. De vergadering stemt
unaniem in met zijn verkiezing.
Hij neemt plaats achter de bestuurstafel en zal deze vergadering verder leiden.
Aftredend en herkiesbaar zijn: Ruud Bergs, Jac Verbeek en Rob Mijdema.
De ledenvergadering heeft geen bezwaren tegen herbenoeming van deze bestuursleden.
Als nieuw bestuurslid wordt Liesbeth Litjens (helaas niet aanwezig) zonder tegenstemmen aangenomen.
Hiermee is het aantal bestuursleden met zeven leden weer op peil.

Mededelingen
Er zijn dit jaar geen jubilarissen.

Notulen ALV 2016
Deze worden door de vergadering goedgekeurd.

Jaarverslag 2017
Dit jaarverslag is door de vergadering goedgekeurd.

Jaarrekening 2017 en begroting 2018
Penningmeester Ruud Bergs geeft een toelichting bij de documenten. De inkomsten en uitgaven zijn in
grote lijnen als begroot. De begroting 2018 vertoont een nihil saldo. De vergadering gaat akkoord met de
jaarrekening en de begroting.
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Kascontrolecommissie
Namens de kascontrolecommissie doet de heer Wim Schoeber verslag van de bevindingen. De commissie heeft alles in orde bevonden en complimenteert de penningmeester met de duidelijke verslaglegging.
De kascontrolecommissie 2018 zal bestaan uit mevrouw Toos Leijsten en de heer Wim Schoeber.
De vergadering verleent de penningmeester decharge voor het gevoerde beleid.

Jaarverslag activiteiten 2016/2017 door May Hendriks en Willemien Janssen
•

•

•

•
•

•

•

11 december 2016: werd de jaarvergadering gehouden bij zaal Niens in Maasbree met aansluitend
een kerstdiner in een sfeervol aangeklede zaal. Tijdens het diner werden we muzikaal verrast door het
Gemengd Koor Beesel.
13 december 2016: werd de kerstworkshop gehouden in het havencafé van Piet en Liesbeth in Wanssum. Zoals ieder jaar weer werden we gastvrij ontvangen met koffie/thee, kerstkransjes en kerstbonbons. Een warme ontvangst! Onder leiding van bloemiste Gemma werden weer mooie kerststukken
gemaakt. Rond de klok van vier ging iedereen tevreden naar huis met een mooi kerststuk.
9 maart 2017: tijdens de 2e donderdag in maart staat ieder jaar World Kidney Day op het programma. Ook dit jaar werd weer gekozen voor het Boscafé in Horst, vanwege de prachtige ligging en de
gastvrijheid. Deze middag werd muzikaal opgeluisterd door Math Craenmehr. Er werd uit volle borst
meegezongen en geschunkeld. Hierna nog een heerlijke warme afsluiting, waarna iedereen met een
gevulde maag naar huis ging.
11 juni 2017: tijd voor een actieve middag! Prachtig weer, gezellige mensen, leuke spellen, waarbij
iedereen actief meedeed, en lekker eten. Wat willen we nog meer? Echt een geslaagde middag.
10 september 2017: de dagtocht ging naar het kermismuseum te Hilvarenbeek. Het is ieder jaar weer
moeilijk om een dagtocht te vinden waaraan iedereen zou kunnen deelnemen. Het moet een niet te
lange dag zijn, niet te actief, niet te vaak in en uit de bus, wel lekker eten erbij enzovoorts. De opkomst voor deze dag was niet zo groot (31 personen). Waardoor dit kwam weten we niet, maar is wel
jammer. Diegenen die wel mee zijn geweest hebben een erg gezellige dag gehad. Ze hebben genoten
van de vroegere straatorgels, Belgische danszalen, muziek, rad van fortuin, lunch, poffertjes, popcorn,
wafels. Er was geen diner bij deze dagtocht, vanwege de vele versnaperingen gedurende de middag.
4 oktober 2017: werd door mevrouw Samyn (vaatchirurg) een interessante uiteenzetting gegeven
over de toegang tot de bloedbaan voor dialysepatiënten (shunt) en door de verpleegkundigen Loes en
Ans over de controle van de shunt.
8 november 2017: heeft het Radboudumc de themabijeenkomst nierteam aan huis gehouden. Doel
van dit nierteam is het bieden van informatie over nierziekte en de behandeling daarvan aan familieleden en vrienden van de patiënt (aan huis) door twee medewerkers van het ziekenhuis.

Toon van Rens neemt namens de commissie activiteiten afscheid van Jeanny Peters als lid van de commissie en bedankt haar voor haar werkzaamheden en betrokkenheid met een mooi boeket bloemen.
Ook doet Toon verslag van de gezellige bijeenkomsten in het Boscafé in Horst.
Het ontmoetingscafé vindt afwisselend plaats op een woensdag of donderdag om alle dialysepatiënten de
kans te geven deze middagen te bezoeken.
De datums voor 2018 worden bekendgemaakt in Impuls en op alle uitnodigingen van overige activiteiten.
Het 1e kopje koffie is gratis.
Hij nodigt iedereen uit om met kennissen of familie deel te nemen aan deze gezellige middagen.
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Planning activiteiten 2018
Annie Reinders presenteert namens de werkgroep activiteiten de planning voor 2018.
•

•
•
•
•
•
•

World Kidney Day, 8 maart 2018, nationale nieren dag: staat in het teken van bewustwording. 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. Programma volgt nog.
Inloop café: zal 5x per jaar plaatsvinden in Boscafé het Maasdal in Horst.
Actieve dag: zal plaatsvinden op 10 juni 2018 bij de Oda Hoeve in Kessel. Het wordt weer een actieve
dag met een wandeling, huifkartocht, muziek door Ton Geurts en een lekkere barbecue.
Dagtocht: 9 september 2018. We maken dit jaar weer een uitstapje met de bus en ter afsluiting is er
een heerlijk diner.
Thema-avond: er is in oktober een avond gepland met als thema complementaire geneeskunde die
zal worden verzorgd door Juul Vossen, Anke Custers, Femke Driessen en Trudy Wijtenburg.
Kerst workshop: bij voldoende deelname zal deze plaatsvinden op 11 december 2018.
Jaarvergadering en kerstdiner: zondag 9 december 2018.

Voor alle activiteiten worden persoonlijke uitnodigingen verstuurd.

Rob Mijdema

Rob neemt het woord en legt de vergadering uit waarom hij, de voor hem moeilijke beslissing, heeft
moeten nemen zich terug te trekken als voorzitter van onze vereniging. Hij zal zich als bestuurslid blijven
inzetten.

Rondvraag

Gert Jacobs bedankt namens de vergadering het bestuur voor al hun werkzaamheden. Hij merkt nog op
dat het vermogen van de vereniging op de spaarrekening weinig rendeert, maar dat er geen wenselijk
alternatieven zijn.

Voorzitter bedankt alle vrijwilligers, het personeel van de dialyseafdeling en de ondersteuning van de
dialyse, met name Max Gaasbeek.
Ook een bedankje voor Leon en Bella voor het versturen van de wenskaarten en Eva voor het bijhouden
van onze website.
Hierna worden alle aanwezigen bedankt, een GELUKKIG en GEZOND 2018 gewenst en uitgenodigd
deel te nemen aan het kerstdiner.
Leden die inzage wensen in het jaarverslag 2017 van onze vereniging dienen zich met dit verzoek te wenden tot het bestuur: secretaris@npvsintmaarten.nl.
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Kerstdiner
Door Janina Skubisz

Het kerstdiner 2017 georganiseerd door de activiteitencommissie vond zoals we gewend zijn plaats in
zaal Niens te Maasbree. In een sprookjesachtig wit
besneeuwd Maasbree kwamen de gasten aanrijden.
Er was zorg bij de organisatie of iedereen er wel
doorheen kon komen. Gelukkig bleek die zorg op
een enkele uitzondering na, ongegrond en kwam de
een na de ander rijkelijk bedekt met sneeuwvlokken
de zaal binnendruppelen. Voordat het kerstdiner
kon beginnen, was er eerst de traditionele jaarvergadering met koffie en thee. Daarna toog iedereen
naar de in kerstsfeer omgetoverde zaal waar het
kerstdiner zou plaatsvinden.
Als eerste was daar de jaarlijkse muzikale verrassing
van de dialyse aangekondigd door de manager, Max
Gaasbeek, in de persoon van Math Craenmehr. Een
troubadour die de mensen verraste met Limburgse
liedjes en kerstliedjes. Er waren veel bekende liedjes
bij en zo gebeurde het dat de zaal met vol enthousiasme meezong.
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Daarna werd het diner opgediend en kon men genieten van vele heerlijke gerechten. Het diner werd
afgesloten met een uitgebreid en heerlijk toetjesbuffet waar iedereen naar hartenlust van kon opscheppen.
Het applaus voor de koks, het personeel, de organisatie eromheen en de leden van de activiteitencommissie die hard hebben gewerkt om ook dit diner
weer tot een succes te maken, was dan ook tot in de
verre omtrek te horen!
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Verandering, Ja en Neen!
Column door Jos Nellen

Je hoort mensen wel eens zeggen dat onze wereld
verandert. Die mensen hebben gelijk. De wereld is
aan het veranderen, maar dat gebeurt al vanaf het
allereerste begin, heel lang geleden. Zo lang er mensen op deze wereld wonen – en dat zijn er al ruim
zeven en een half miljard – is de wereld aan het
veranderen. Grote en kleine veranderingen, waar de
mensen mee om moesten en moeten gaan. En dat
zal zo blijven. Met veel veranderingen zijn we blij,
maar er zijn ook veranderingen, waar we onmogeEn eindelijk kwam de vrije zaterdag in onze toen
lijk blij mee kunnen zijn.
Toen ik zeven jaar was, ik kan het me nog heel vaag nog zesdaagse werkweek. Boer Koekoek zorgde
herinneren, dacht ik dat de wereld altijd zou blijven voor een fikse opfrisbeurt in de Haagse politiek. We
wilden nieuwe muziek, de Beatles zorgden ervoor.
zoals die toen was. Ik vond het prima, dat eigen
Wij
zagen hoe de mens zich ging inspannen om een
kleine, beschermde wereldje. En ik had er geen idee
andere wereld te bereiken. De maan was het doel.
van wat er buiten ons wereldje nog meer was. Wij
Onze wereld werd kennelijk te klein. Er gebeurde
hoorden op school wel eens vertellen over verre
landen in de missie, waar arme kinderen woonden. van alles, een en al verandering in die tijd!
Nu ik tien keer zeven ben, besef ik, beter dan ooit
En dat wij die kinderen moesten helpen. Daarom
dat onze wereld inderdaad altijd blijft veranderen.
spaarden wij flesdoppen. We maakten er een sport
En dat een wereld zonder verandering helemaal
van wie de meeste flesdoppen bij mekaar kon spaniet kan. Want zonder verandering gebeurt er niets.
ren. Hoe dat precies werkte met die flesdoppen en
En dat moeten we niet hebben, dat er niets gebeurt.
hoe die arme kinderen daarmee geholpen konden
Verandering moeten we toelaten, denk ik. Maar
worden, was ons niet duidelijk. Net zo min als het
begrip verre landen ons duidelijk was. Ons wereldje wel een beetje gesorteerd, op goed en slecht. En het
blijft wennen aan al die nieuwigheden!
was klein en bleef klein. Er gebeurde van alles om
Een tijd geleden zag ik een foto die iedereen wel
ons heen, maar dat zagen wij niet!
zal kennen, namelijk de foto van onze eigen aardbol, van uit de ruimte genomen. Ik zag die ‘kleine’
“Ik zag hoe mooi onze wereld eruitziet, maar ik
aardbol zomaar in de ruimte hangen. En niet eens
zag ook de kwetsbaarheid van dat kleine bolaan een touwtje! Een indrukwekkend beeld, vond
letje in die oneindige ruimte. Het zou zomaar
ik. Ik zag hoe mooi onze wereld eruitziet, maar ik
weg kunnen waaien!”
zag ook de kwetsbaarheid van dat kleine bolletje in
die oneindige ruimte. Het zou zomaar weg kunnen
waaien!
Toen ik drie keer zeven was, werd onze wereld een
We vinden al langer dat we zuinig op onze wereld
flink stuk groter. Het was in de jaren zestig van
moeten zijn. Want we weten intussen dat, met al die
de vorige eeuw. We zagen heel veel om ons heen
veranderingen
op die wereld, de wereld zelf begint
veranderen. De wereld begon te borrelen, te bruisen,
te veranderen. En dat moeten we met z’n allen toch
te leven. We wilden nieuwe uitdagingen, ze kwaniet willen?
men ons van alle kanten aanwaaien. Alles mocht,
heel veel moest, bijna alles kon! De televisie kwam
massaal onze huiskamers binnen en we zagen het
nieuws uit de hele wereld, ook het nieuws uit die
verre landen.
april 2018
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De hobby van…..
de heer Geurts uit Ysselsteyn
Door Jackie Dennemans en Janina Skubisz

Op een koude en winderige dag in februari bezoeken we de heer Geurts in zijn woonplaats Ysselsteyn. Hij is nog herstellende van een flinke griep.
We mogen Toon zeggen. Hij bewoont een gezellige
semibungalow op loopafstand van het centrum.
Toon is weduwnaar en trotse vader van dochter
Annemarie en zoon Ruud. Toon is van beroep automonteur, maar heeft dit vak al snel ingeruild voor
een baan bij een loonbedrijf. Want iedere dag in een
garage werken valt hem zwaar tegen.
. Later maakt hij de overstap naar een grondverzetbedrijf en daar heeft hij 28 jaar met veel plezier
gewerkt. Voor hem was zijn werk zijn hobby. Toon
is een buitenmens en het liefst was hij boer geworden op een akkerbouwbedrijf. Maar daar was veel
geld voor nodig en dat was er niet in die tijd. Zijn
baan bij het grondverzetbedrijf was voor hem dan
ook een goed alternatief.
Toon komt uit een familie met cystenieren. In 2001 Toon heeft vroeger veel gewandeld. Voordat zijn
moet hij gaan dialyseren. Vier Jaar later op 54-jaziekte zich openbaart, brengt hij zijn grote vakanrige leeftijd krijgt hij een donornier aangeboden.
ties ieder jaar door in Oostenrijk waar hij heel wat
Helaas wordt deze nier afgestoten. Binnen een jaar
lange afstandswandelingen in de bergen op zijn
krijgt hij opnieuw een nier aangeboden en deze
naam heeft staan. Zijn voorkeur gaat uit naar wankeer verloopt de transplantatie goed. Toon viert zijn delen in Tirol. Wanneer dialyse noodzakelijk wordt,
55e verjaardag met zijn nieuwe nier in het Radruilt hij het wandelen in voor fietsen maar nu dichboudumc in Nijmegen. Een bijzondere verjaardag
ter bij huis. Hij gaat meer recreatief fietsen. Destijds
om nooit te vergeten. In deze periode worden er in
regelmatig met zijn vrouw en later alleen. Ook gaat
dertien maanden tijd nog twee broers en één zus
hij na het dialyseren een half uur fietsen en al snel
van Toon getransplanteerd. Bij zijn broers verloopt
merkt hij dat hij zich daarna een stuk beter voelt.
alles goed. Helaas heeft de transplantatie van zijn
zus niet het beoogde resultaat en zij moet weer gaan
dialyseren. Zijn zus is onlangs 80 jaar geworden en
dialyseert nu naar tevredenheid thuis.
Na zijn tweede transplantatie wordt het werk Toon
te zwaar en moet hij zijn baan opgeven. Sinds die
tijd gaat het beter met hem. Wanneer Toon 65 jaar
wordt en tien jaar een nieuwe nier heeft, wordt dit
feit dan ook goed gevierd!

10
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Na zijn tweede transplantatie moet Toon zijn conditie weer opnieuw opbouwen. De afstanden die hij
fietst worden steeds groter en inmiddels fietst Toon
zo’n 40 tot 100 km op een dag. Hij heeft een fiets
met trapondersteuning. Hij maakt alleen gebruik
van trapondersteuning als het echt nodig is zoals
wanneer het stevig gaat waaien. Ook ’s winters
fietst hij regelmatig, maar dan moet het kwik niet
onder vijf graden komen. En graag met een zonnetje en een mooie strakblauwe lucht. Toon is een zomermens en in de zomer fietsen geniet dan ook zijn
voorkeur. Toon gaat nooit zonder zijn lunchtrommel op pad want hij fietst vaak door gebieden waar
geen uitspanningen zijn of ze zijn die dag toevallig
gesloten. Fietsen door de Maasduinen is genieten
voor Toon. Ook heeft hij mooie herinneringen aan
zijn fietstocht van Ysselsteyn via Maasbree, Baarlo,
Kessel en Neer door het Leudal naar Heythuysen
en weer terug naar Ysselsteyn. Op zo’n dag vertrekt
Toon op tijd om na zo’n 100 km weer voor het donker thuis te kunnen zijn.

Toon vertelt dat hij iedere keer weer aan conditie
moet inleveren zoals na zijn transplantaties en toen
dialyseren noodzakelijk werd. Nu merkt hij dat hij
door de griep weer in conditie achteruit is gegaan.
Hij hoopt dan ook weer snel op te knappen. Hij
kijkt uit naar beter weer zodat hij er weer op uit kan
met de fiets en zijn conditie weer kan verbeteren.
Maar ook dat hij weer kan genieten van de prachtige omgeving in lentetooi.

Bewegen
In de komende edities van Impuls willen we meer aandacht gaan
besteden aan het onderwerp bewegen. Hierbij denken we aan
bijvoorbeeld fietsen tijdens de dialyse, fitness, wandelen, iemand
die op oudere leeftijd een zwemdiploma heeft behaald, golf of
bijvoorbeeld yoga. Een sport die u beoefent en welke ervaring u
met de lezers van Impuls wilt delen. Een vorm van bewegen die u
goed doet. De redactie wil graag van uw horen waarom die sport
u goed doet. Wat merkt u hier bijvoorbeeld van in uw dagelijks leven? De redactie wil dit onderwerp vanuit meerdere kanten gaan
belichten en roept de lezers van Impuls op hieraan deel te nemen.
Schroom niet en neem contact op met:
Janina Skubisz, redactie@npvsintmaarten.nl
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Mijn levensverhaal in drie delen
Door Moniek Latten

(slot)

Ik laat de dialyse in sommige ogen misschien makkelijker lijken dan dat het is.
Als nier/dialysepatiënt ben ik 24 uur per dag en 7
dagen in de week bezig met overleven, in de zin van
dat ik moet dialyseren, want de dialyse houdt mij in
leven. Het dialyseren op zich is ook veel meer dan
gewoon even vier uurtjes aan het apparaat liggen,
dialyse bereikt in vier uur tijd maar tussen de 15%
en 25% zuiverende werking van gezonde nieren.
Vier uur aan de dialyse vergt voor het lichaam net
zoveel lichamelijke inspanning als het ongetraind
lopen van een marathon.
Mijn nier verloor steeds meer functie en inmiddels
doet die niets meer en ben ik ook gestopt met plassen. Dat betekent dat ik een vochtbeperking heb
van één liter drinken per dag. Hier ben ik dag in en
dag uit mee bezig.
Het leven moet wel leuk en gezellig blijven en ik wil
wel blijven genieten van een keertje uiteten, maar
de keren dat ik ga hou ik er meestal de hele dag
wel al rekening mee met wat ik dan overdag tot me
neem.
Ik hou ook heel erg van reizen en laat me door de
dialyse niet tegenhouden om meer van de wereld
te mogen zien. Zoals ik in deel 1 al vertelde, heb
ik mijn hart verloren aan Curaçao! In 2008 heb ik
met mijn moeder een mooie reis gemaakt en in
2015 wilden Paul en ik weer terug naar Curaçao,
maar ik had inmiddels ook daar mijn dialyse nodig.
Dat was wel een hele nieuwe ervaring, ik heb zelf
contact gelegd met het dialysecentrum in Willemstad om te bespreken op welke dagen en tijden ik
bij hun kon dialyseren, terwijl de dialyseafdeling de
overdracht van het medische dossier regelde.
Ik vond het wel enorm spannend om zover van huis
dialyse nodig te hebben en hiervoor op een plek te
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komen die vreemd was, maar ik heb mij zelf aangeprikt op de shunt en meteen na de eerste keer
viel er een last van ons af en de dialyse is de hele
vakantie heel erg goed gegaan.
We hadden een huurauto waarmee we het eiland
rondreden. Paul bracht me ‘s morgens naar de dialyse en haalde mij vier uur later ook weer op, waarna ik vaak even een dutje deed en daarna gingen
we naar ons strand bij de blauwe baai. We hebben
een hele fijne zonnige vakantie gehad, erg genoten
van de mooie stranden en baaitjes, het heerlijke
eten en de cocktails en natuurlijk gesnorkeld in het
heldere turquoise water, waar je niet alleen kleurige
vissen ziet maar ook schildpadjes, octopussen en
zeeslangen.
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Ik heb geleerd dat er in elk leven onverwachte
dingen kunnen gebeuren, gebeurtenissen die ons
achteraf versteld doen staan, want je bent die situatie goed doorgekomen en hebt het overleefd.
Ook al denk je soms iets niet aan te kunnen. Dat
kun je wel, je hebt meer kracht en innerlijke wijsheid dan je denkt. En het is niet de tegenslag die het
moeilijk maakt, maar de manier waarop je ermee
omgaat.

Mijn enige (donor)nier zowel als een groot gedeelte van mijn urineleider zullen worden verwijderd,
opdat het een schoon gebied wordt en ik in de
toekomst weer een nieuwe nier kan ontvangen. Een
heftige tijd, wederom een buikoperatie waarvan ik
zeker zes tot acht weken moet herstellen.

Er zitten nogal wat voor en nadelen aan het krijgen
van een nieuwe postmortale nier, maar als ik in de
toekomst dat telefoontje krijg dat er een nieuwe nier
En zo kom ik alweer aan het einde van mijn drieluik voor mij beschikbaar is, dan ga ik die kans zeker
grijpen. En dan hoop ik dat die nier probleemloos
voor Impuls. Ik vond het heel erg leuk om te doen,
25 jaar of langer meegaat.
ook al was het een hele kluif om alles van de afgelopen veertien jaar in een mooi compact verhaal te
Ik ben ook enorm dankbaar voor alle wijze lessen
verwerken en achteraf kwam ik erachter dat ik nog
die ik heb geleerd in de afgelopen veertien jaar. Zowel wat dingen vergeten ben te vertellen.
veel inzichten die ik nu ken en elke dag toepas. De
Maar binnenkort wil ik heel graag mijn eigen (You- tegenslagen en diepe dalen en de confrontatie met
de dood maken het leven intenser. Want ik wil nu
Tube) video’s gaan maken en daarmee een kijkje
geven in mijn persoonlijke leven als nier/dialysepa- alle dagen leven!
De tegenstelling verdwijnt, want door de dood kan
tiënt.
ik zo dichtbij het leven staan en zit ik vol levensDeze video’s ga ik dan uiteraard online delen.
kracht. En leven in het nu. Bewuste keuzes maak ik
elke dag, keuzes die mij gelukkig maken.
Ondertussen wacht ik ook nog op een operatie die
binnenkort wordt gepland en uitgevoerd door de
Ik sluit af met een mooie gedachte: dat de mooiste
vaat/transplantatiechirurg en de uroloog in het
dagen van ons leven nog moeten gebeuren!
Maastricht UMC+.

Een bijzondere vakantie
De redactie vraagt de lezers van Impuls of zij een bijzonder
vakantieverhaal met de lezers van Impuls willen delen. Ruud
Bergs bijt in deze Impuls de spits af met een prachtig verhaal
over zijn reis naar Japan.
Graag uw reacties naar: redactie@npvsintmaarten.nl.

april 2018

13

Vakantie vieren en dialyseren
kan heel goed samen
Door team medisch maatschappelijk werk: Brigitte, Lieke en Trudy
De lente staat voor de deur, tijd om eropuit te
trekken en vakantieplannen te maken. Mogelijk dat
sommigen denken: voor mij is dat niet meer weggelegd. Niets is minder waar. Ook met dialyses kan
vakantie worden gevierd, zowel in Nederland als
erbuiten.
Het advies is wel goede voorbereidingen te treffen.
Daarom volgt hier een overzicht van de stappen die
te nemen zijn.
We maken onderscheid in vakantie in Nederland en
buitenland en starten met vakantie in eigen land.

Vakantie in Nederland:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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begin ruim op tijd met plannen, minimaal zes
weken voor de vakantie is wenselijk
overleg met de behandelend nefroloog of u op
vakantie kunt gaan
begin met het uitzoeken van de plaats waar u
wilt dialyseren
elk dialysecentrum heeft een website waar u
informatie kunt vinden
bel of email het dialysecentrum om te informeren of op de gewenste datum plaats is en leg dit
vast
geef aan uw zorgcoördinator het adres van uw
vakantiedialysecentrum door
uw zorgcoördinator zorgt dat tijdig uw medische gegevens bij het vakantiedialysecentrum
worden aangeleverd
uw medisch maatschappelijk werker geeft aan
uw zorgverzekeraar door dat u op vakantie gaat
in verband met de aanvraag toestemming reiskostenvergoeding
indien u met eigen vervoer van en naar het dialysecentrum reist, kunt u deze kosten eveneens
bij uw zorgverzekeraar declareren
voor de vakantiedialyse in Nederland hoeft geen
toestemming te worden gevraagd aan de zorgverzekeraar
heeft uw ondersteuning nodig bij het regelen
van uw vakantie, dan kunt u dit vragen aan uw
maatschappelijk werker.

Vakantie in het buitenland:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

begin ruim op tijd met plannen, minimaal zes
weken voor de vakantie is wenselijk
overleg met de behandelend nefroloog of u op
vakantie kunt gaan; de nefroloog legt dit vast
in een document, de maatschappelijk werker
stuurt dit op naar uw zorgverzekeraar
begin met het uitzoeken van de plaats waar u
wilt dialyseren
elk dialysecentrum heeft een website waar u
informatie kunt vinden
bel of email het dialysecentrum om te informeren of op de gewenste datum plaats is en leg dit
vast
geef aan uw zorgcoördinator het adres van uw
vakantiedialysecentrum door
uw zorgcoördinator zorgt dat tijdig uw medische gegevens bij het vakantiedialysecentrum
aangeleverd worden
geef uw vakantieadres en het vakantiedialysecentrum-adres door aan uw maatschappelijk
werker
uw maatschappelijk werker geeft aan uw zorgverzekeraar door dat u op vakantie gaat in
verband met de aanvraag toestemming reiskostenvergoeding
indien u bij VGZ zorgverzekeraar verzekerd
bent, meldt uw maatschappelijk werker u aan
bij de ANWB alarmcentrale. Zij regelen de
financiële vergoedingen met het dialysecentrum
in het buitenland. De mogelijkheid bestaat, dat
zij ook voor u de taxi regelen. Indien de ANWB
dit voor u regelt, krijgt u geen rekening voor de
taxi en hoeft u achteraf niets te declareren bij
de zorgverzekeraar. Let op: het verzoek dat de
ANWB het taxivervoer regelt dient altijd apart
te worden aangevraagd en is geen automatisme
heeft u ondersteuning nodig bij het regelen van
uw vakantie dan kunt u dit vragen aan uw maatschappelijk werker.

Vakantie boeken bij de Nierstichting:
•

•
•

de Nierstichting geeft jaarlijks een vakantiegids
uit. Mocht u hierin een geschikte reis vinden,
kunt u zich via het aanmeldformulier in de
reisgids aanmelden
zij nemen u veel uit handen in het organiseren
van een vakantiereis
op de website van de Nierpatiëntenvereniging
Nederland kunt u een stappenplan vinden dat u
kan helpen bij het voorbereiden van uw vakantie: www.nvn.nl/advies/vakantie

Wij wensen u veel plezier met uw vakantie!
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Wat is nieuw….

Wie ontvangt wat?

Op 28 mei 2018 wijzigt de wetgeving rondom privacybescherming. De Wet bescherming persoonsgegeven wordt vervangen door de Uitvoeringswet
Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG). Personen waarvan gegevens worden verwerkt, krijgen met de invoering van de AVG meer
rechten en er worden hogere eisen gesteld aan organisaties die persoonsgegevens verwerken.

•

Dit betekent dat u, bij de vakantievoorbereidingen,
een toestemmingsformulier voorgelegd krijgt. Op
het moment dat u dit ondertekent, geeft u toestemming dat uw persoonsgegevens en medische
gegevens doorgegeven worden aan het vakantiedialyscentrum, uw zorgverzekeraar en zo nodig de
ANWB-alarmcentrale.

Echter…..

•

•

Het vakantiedialysecentrum heeft uw medische
gegevens ten behoeve van de dialyse nodig.
Uw zorgverzekeraar heeft uw vakantieadres en
vakantiedialysecentrum-adres nodig om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor
reiskostenvergoeding. U heeft vooraf toestemming nodig om achteraf reiskosten te kunnen
declareren.
Indien u bij VGZ zorgverzekeraar verzekerd,
bent heeft de ANWB-alarmcentrale uw vakantieadres en vakantiedialysecentrum-adres nodig
om de financiële vergoeding te regelen. Eventueel ook, alleen op aanvraag, het regelen van de
taxi en taxivergoeding.

Mocht u dit toestemmingsformulier niet willen
ondertekenen, dan heeft dit tot gevolg dat wij, de
verpleegkundige en maatschappelijk werker, u niet
kunnen ondersteunen bij het organiseren van uw
vakantie.

Zoals we al in het artikel over de vakantievoorbereidingen beschreven hebben is de nieuwe wetgeving, de Uitvoeringswet Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG), ook van toepassing
in alle andere situaties waarbij onder andere uw
persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats =
NAW), medische gegevens of financiële gegevens
doorgegeven worden. U zult dan telkens een toestemmingsformulier aangereikt krijgen ter ondertekening. Dit toestemmingsformulier wordt aan uw
dossier toegevoegd.

Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u die onder andere stellen aan uw maatschappelijk werker.
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Nierstichting vernieuwt sociaal
beleid nierpatiënten
Door de Nierstichting

De Nierstichting geeft individuele financiële steun
aan nierpatiënten van gelden die zij ontvangt
dankzij donateurs, collectanten en vrijwilligers. Zij
verwachten dat de Nierstichting kritisch bepaalt
waaraan het geld wordt besteed. Daarom heeft de
Nierstichting opnieuw afgewogen waarvoor zij
individuele financiële steun geeft en heeft zij besloten om het anders te gaan doen. Een van de veranderingen is dat de Nierstichting op 1 januari 2018
stopt met financiële steun voor vakanties.
Wat verandert er?
De Nierstichting wil een grote(re) groep nierpatiënten structureel verder helpen, zodat patiënten er
op de langere termijn op vooruit gaan. Nu gebeurt
dat alleen met financiële steun. Vanaf 2018 kijkt
de Nierstichting hoe zij nierpatiënten met andere
vormen van steun op praktisch en sociaal gebied
verder kan helpen. Zodat nierpatiënten een zo
normaal mogelijk leven kunnen leiden, ondanks de
nierziekte.
Meer dan de helft van de huidige individuele
financiële steun ging de afgelopen jaren naar binnenlandse en buitenlandse vakanties voor nierpatiënten. Toen deze steun in het leven werd geroepen
was de gedachte erachter dat iedereen op vakantie
moet kunnen gaan, ook nierpatiënten. En dat is nog
steeds zo. Vakantie geeft op korte termijn rust en
ontspanning, die wat langer door kan werken. Het
brengt alleen niet de wezenlijke, structurele verandering in de situatie van de nierpatiënt, die de Nierstichting voor ogen heeft. Na overleg met patiënten
en zorgverleners heeft de Nierstichting gekozen
om het geld anders te besteden. Daarom stopt de
Nierstichting op 1 januari 2018 met financiële steun
voor vakanties.

Wat betekent dit voor nierpatiënten?
Nierpatiënten kunnen geen aanvraag meer indienen voor financiële steun voor vakantie waarbij de
vertrekdatum van die vakantie 1 januari 2018 of
later is. Voor patiënten die (vaker) gebruik hebben
gemaakt van deze tegemoetkoming zal dit best
een verandering zijn. Patiënten die in 2018 een
aanvraag indienen voor financiële steun (denk aan
een bijdrage voor verhuizing, sportactiviteiten,
herinrichtingskosten of bijscholing voor een nieuw
beroep) krijgen met een nieuwe werkwijze te maken. De Nierstichting zal hen benaderen om samen
te kijken hoe zij het beste geholpen kunnen worden
en vraagt toestemming voor overleg met het maatschappelijk werk van de ziekenhuizen en dialysecentra én met het Steun- en adviespunt (STAP) van
de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN).
Later in 2018 komen er ook nieuwe vormen van
ondersteuning. Zodra duidelijk is wat deze nieuwe
ondersteuning inhoudt ontvangen patiënten daar
meer informatie over.
Meer informatie?
Heeft u vragen over de veranderingen in het Sociaal
Beleid van de Nierstichting, neemt u dan contact op
met de Nierstichting via telefoon 035 – 697 8000 of
e-mail sociaalbeleid@nierstichting.nl .
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Twee broers:
veel hetzelfde maar toch anders
Door Hans en Bram Verbeek

Hans
Ik heb cystenieren. Nu in twee van mijn drie nieren.
Toen ik geboren werd was het al duidelijk dat er iets
mis was met mijn nieren. Zolang als ik me kan herinneren ga ik al jaarlijks of (later) meerdere keren
per jaar naar het ziekenhuis voor controles.
Mijn nierfunctie nam langzaam af, maar ik had hier
nooit bewust last van. Nijmeegse vierdaagse (50
km) twee keer uitgelopen, meerdaagse hikes, lange
afstanden fietsen. Het kon allemaal met de juiste
training en luisteren naar mijn lichaam.
Totdat mijn nieren in de winter van 2016/2017 veel
slechter werden. Toen kwam transplantatie heel serieus ter tafel. We hadden het er eerder over gehad,
maar toch kwam dat als een schok.
Langzaam kwam er nog een schok. Ik kwam de
limieten van mijn lichaam tegen. Ik kon niet meer
zoveel fietsen als ik gewend was. Later kon ik geen
40 uur per week meer werken. Ik moest veel rusten
en herstellen om mijn nieren de kans te geven de
afvalstoffen af te voeren.
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Maar er was hoop! Mijn broer had me een nier
aangeboden. We hebben dezelfde bloedgroep, dus
de kansen waren goed. Na veel testen bleek dat het
kon.
Het was alleen nog wachten op een datum, terwijl
ik steeds meer last kreeg van de afvalstoffen in mijn
bloed. Gelukkig duurde het niet zo lang dat ik dialyse nodig had. Al met al was mijn conditie voor de
operatie behoorlijk goed.
Eindelijk was de dag daar. Op donderdag 16 november 2017. Ervoor nog wat laatste tests en voorbereidingen. Donderdagochtend werd ik vroeg
gewekt omdat ik mijn broer nog naar de operatiekamer wilde brengen. Nadat ik hem had weggebracht, ging ik weer terug naar mijn eigen bed. Het
was zenuwachtig wachten op het bericht dat ik zelf
naar de operatiekamer mocht. Dat bericht kwam,
hetgeen ook betekende dat de operatie van mijn
broer goed was verlopen.
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Ik werd (in het ziekenhuisbed) een soort voorbeBram
reidingskamer binnengereden en kreeg alvast mijn
Mijn broer en ik hebben altijd veel samen gedaan.
infusen aangesloten. Na wat voelde als twee uur
We hebben samen gekampeerd in de sneeuw, samen
(maar waarschijnlijk maar een half uur was) werd ik gefietst, gewandeld en elkaar met schuim wapens
naar de operatietafel gereden. Daar werd ik over ge- belaagd. Maar al heel lang wist ik dat dat niet eeutild naar de operatietafel en na wat controles onder wig kon duren.
narcose gebracht.
Van de donderdagavond kan ik me vaag herinneren dat ik even wakker was. Ik kreeg te horen dat
de nier het al behoorlijk deed. Vrijdag kwam mijn
broer langs met bed en al. De narcosemedicatie
had nog altijd veel effect Ik weet bijna niets meer;
wel ben ik vrijdag al uit bed gekomen en heb ik
meerdere passen gelopen. Met de infuuspaal in een
hand. De zaterdag mocht mijn broer al naar huis.
Ik heb zaterdag weer meerdere stukjes gelopen op
de afdeling. Zondag ben ik ook nog gaan fietsen op
de hometrainer daar. Bewegen verbetert genezing
en helpt slapen. Maandag weer wat meer lopen
en meer bewegen. Dinsdagochtend werden er wat
laatste controles gedaan Alles bleek goed te zijn en
ik mocht naar huis. Weer in mijn eigen bed slapen!

Mijn broertje heeft namelijk cystenieren, zoals
zoveel aan mijn vaders kant van de familie. Hoewel
zijn nieren altijd groot waren, bleef het lang tamelijk stabiel en kon mijn broertje redelijk doen wat
hij wilde.
Daar het spook hiervan al lang speelde, had ik al
vroeg een besluit genomen dat - mits mijn nieren
goed waren - ze me blijer zouden maken in iemand
anders dan als reserveonderdelen in mezelf. Liever
heb ik een broertje of vader die weer echt van het
leven kan genieten. De laatste wilde niet, omdat het
voor mijn broer er ook aan kwam en die er langer
plezier van zou hebben. Ik was dus nog niet van
mijn reserveonderdeel af.

En daarmee begon het herstellen thuis. Wandelen,
rusten, gasten op bezoek krijgen, rusten, wandelen,
rusten, fietsen, rusten, gasten op bezoek krijgen,
rusten enzovoorts. Na een week kon ik meer. Na
een maand begon ik weer eens langzaam naar werk
te kijken.

“Maar er was hoop! Mijn broer had me
een nier aangeboden. We hebben dezelfde
bloedgroep, dus de kansen waren goed.
Na veel testen bleek dat het kon.”
Nu, bijna vier maanden na de operatie, werk ik weer
zestien uur in een week en iedere week twee uur
meer. Ik heb weer veel meer energie dan voor de
operatie en collega’s merken op dat ik er veel beter
uit zie. Ik ben niet meer groen!

Iets meer dan een jaar geleden ging het echter
harder naar beneden en moest hij steeds meer laten en was duidelijk te zien dat alles meer moeite
kostte. We zijn toen het transplantatietraject
ingegaan, zodat mijn tweede nier ook nuttig aan
het werk kon.
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Onderschat niet hoeveel tijd er overheen gaat
voor alles is afgerond. Er zijn een paar onderzoeksdagen en heel wat wachten om te zien
of de match goed is, je nieren goed zijn en je
gezondheid goed is. Dit is een perfect excuus
om zelf heel gezond te worden. De nier wordt
ook pas geplaatst als de nierfunctie laag is, om
het zo lang mogelijk te laten werken.
Op dit moment zijn we nog aan het revalideren, maar ik zie mijn broertje goed vooruitgaan, hij heeft zelfs waarschijnlijk meer nierfunctie dan ik. Uiteindelijk was een gezonde
ontvanger toch het doel van de oefening, dus
ik zie het als prima geslaagd!
Ik ben ook positief en hartverwarmend verrast door de steun van omgeving, werkgever
en familie. Zoveel mensen willen je helpen
als je hulp nodig hebt, daar word ik blij van.
Als langdurige bijwerking is op dit moment
slechts op te merken dat er een stukje kattenliefde in mijn nier is blijven zitten en deze
mijn broertje heeft geïnfecteerd.

Ik en mijn huisdier
De redactie vraagt eigenaren van een huisdier
hoe belangrijk hun huisdier voor hen is. Als u
uw ervaringen met uw huisdier met de lezers
van Impuls wilt delen, kunt u contact opnemen
met: redactie@npvsintmaarten.nl.
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Nieuwe donorwet door de Eerste Kamer!
Door Jos Nellen

De Eerste Kamer heeft op 13 februari jl. ingestemd met het wetsvoorstel voor een nieuwe donorwet,
dat was ingediend door Pia Dijkstra (D66). Eerder (in september 2016) is de Tweede Kamer al akkoord
gegaan met dit wetsvoorstel. Daarmee is de weg vrij om invoering van de nieuwe wet voor te bereiden.
Dit betekent dat Nederland een nieuwe donorwet krijgt, inclusief een systeem van actieve donorregistratie
(ADR).
Spannend tot het laatste moment
Nadat in september 2016 de Tweede Kamer het
wetsvoorstel met een minimale meerderheid had
aangenomen, was het ook in de Eerste Kamer
spannend tot het laatste moment. Daar het een
medisch-ethische kwestie betreft, kunnen in die
situatie de Kamerleden vrij en individueel stemmen.
Ze hoeven niet tot een eensluidend, gezamenlijk
fractiestandpunt te komen. De meningen binnen de
partijen liepen sterk uiteen.
Inhoud van de nieuwe wet
Op basis van deze nieuwe donorwet worden mensen in feite geactiveerd hun eigen bewuste keuze
over wel/niet donor zijn, vast te leggen in het
donorregister. Dat gaat als volgt. Vanaf 1 juli 2020
krijgt iedereen in Nederland van achttien jaar en
ouder een brief met de vraag wat hun keuze is ten
aanzien van doneren na overlijden. Als mensen dan
na een herhaald verzoek niet reageren, komt er in
het donorregister ‘geen bezwaar’ bij hun naam te
staan. In principe zijn ze dan vanaf dat moment als
donor geregistreerd. De betrokken mensen krijgen
bericht van deze registratie, waarna die registratie
altijd kan worden gewijzigd.
De verwachting is dat dit actief donorregistratiesysteem zal leiden tot een verhoging van het aantal
donorregistraties. Deze verwachting is gebaseerd op
de ervaringen in de ons omringende landen, waar
dit systeem al eerder werd ingevoerd.

Invoering van de nieuwe wet
De invoering van de nieuwe wet vindt plaats in
2020. Ter voorbereiding op deze invoering zal een
intensieve publiekscampagne gaan plaatsvinden.
Daarbij wordt extra aandacht besteed aan de groep
mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen. Voor
wilsonbekwamen geldt dat zij alleen donor worden
als een wettelijk vertegenwoordiger daar toestemming voor geeft.
Voor invoering van de wet moet daarnaast een
aantal bestuursmaatregelen worden getroffen, die
uitvoering van de wet mogelijk gaan maken.
Nabestaanden
Het lijkt erop dat met die nieuwe wet in de toekomst de nabestaanden bij een orgaandonatie geen
rol meer spelen. Toch kan het straks in de praktijk
zo zijn dat nabestaanden het laatste woord houden
bij een besluit over orgaandonatie. Ook als de overledene had aangegeven donor te willen zijn of geen
bezwaar had gemaakt. Als de nabestaanden ernstige
bezwaren hebben of als ze aannemelijk kunnen maken dat een bepaalde registratie niet overeenkomt
met de wens van een donor, zal de arts hierover
overleggen met de nabestaanden en gaat de orgaandonatie uiteindelijk niet door.
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Ideeën voor een gezellig voorjaar
Door May Verbeek

Een draadmand vullen met een mooie lap stof. Dan
een vaas met tulpen erin zetten.
En het voorjaar kan beginnen!

Hol vier citroenen uit en zet er een klein vaasje in.
Daar zet je kruiden of kleine bloemen in.
De citroenen zet je op een lange plank die je versiert
met kleine kiezelsteentjes.
Hol ook een paar limoenen uit en doe daar een
theelichtje in. De kapjes van de citrusvruchten leg je
erbij en de tafelversiering is af.
Van sap en vruchtvlees maak je een heerlijke limoen
of citroen cheesecake.

Buiten liggen er genoeg mooie stenen voor het
oprapen. Deze zijn vrij gemakkelijk te beschilderen
wanneer ze glad zijn. Hiervoor heb je wat acrylverf
nodig en blanke lak. Droog de stenen eerst goed
en breng dan een witte basislaag aan alvorens je ze
gaat beschilderen. De stenen gezellig decoreren als
uiltjes.
Een houten schijf van een blok openhaard hout
afzagen (of er een kopen in een tuincentrum).
Een stokje op het hout bevestigen. De uiltjes erop
en nog even een paar pootjes erbij en er komt veel
wijsheid kijken.
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Ik en mijn boek
Door Ruud Hol

Ik had al vaker zijn naam voorbij zien
komen: Haruki Murakami.
Ik gaf toe aan mijn nieuwsgierigheid en
nam een boek van hem mee.
Spoetnikliefde is de titel.
En ja, hij is zo goed dat ik hem beter wil
leren kennen. Dat is het leuke van een
nieuwe schrijver ontdekken. Hij schrijft
heel oorspronkelijk en puur en verfrissend.
Zoals zijn naam al doet vermoeden komt
Haruki uit Japan en is hij een van de
bekendste schrijvers. Zijn werk wordt in
dertig landen vertaald.

Spoetnikliefde gaat over een heimelijke liefde. De verteller is
hopeloos verliefd op zijn beste vriendin en vertrouwelinge Sumire.
Het probleem is dat Sumire verliefd is op Mioe,
haar getrouwde bazin.
In eindeloze telefoongesprekken praat Sumire met haar vriend
over haar liefde voor Mioe. Om op andere gedachten te komen
begint de hoofdpersoon een affaire met de moeder van een van
zijn leerlingen.
Dan gaat onverwacht midden in de nacht de telefoon. Het is niet
Sumire maar Mioe. Ze is helemaal overstuur en wanhopig en
smeekt hem om naar Griekenland te komen.
Sumire is verdwenen!
Dan volgt er een zoektocht.
Haruki Murakami heeft mij verrast met zijn nostalgische humor
en jeugdige stijl.
Ik ga beslist meer van hem lezen.
Veel leesplezier!
Spoetnikliefde
ISBN 9789025442095
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Japan, het land van de rijzende zon

Een reisverslag van een vakantie naar Japan

Door Ruud Bergs
Konnichiwa! Hallo! En welkom in Japan, het land
van geisha’s, sushi, karate, sumoworstelen, tempels
en Mount Fuji. Vorig jaar mocht ik een groepsrondreis van drie weken maken door dit prachtige land.
Een rondreis door Japan is een unieke ervaring vol
contrasten, van de immens drukke steden als Tokio,
Kyoto en Hiroshima, tot de Zen tempels en de parken en tuinen.
We begonnen onze reis in Tokio waar we in vier
dagen de stad hebben gezien. Ons eerste verblijf in
het binnenland was in Matsumoto. We bleven in
een gezellig hotelletje waar op de hotelkamer een
kimono en slippers klaarlagen. Hotelgasten in Japan
gebruiken deze op hun hotelkamer en wanneer ze
naar de ‘Onsen’ gaan. Veel Japanse hotels hebben
een ‘Onsen’, een kleine sauna, die voor mannen en
voor vrouwen gescheiden is.
Na de eerste nacht in dat hotel werden we om zeven
uur wakker van een noodmelding op onze mobiele
telefoon. De melding was in het Japans, dus konden
we er geen soep van maken. Was er een aardbeving,
of een tsunami? In kimono en op de slippers naar
We zijn ook enkele dagen in Hiroshima en
de hotelreceptie voor informatie. Het bleek om een Nagasaki geweest. Gelukkig herinnert er weinig nog
rakettest van Noord-Korea te gaan! De raket kwam aan de verschrikkelijke atoombommen aan het eind
over het vasteland van Japan en daarom werd een
van de tweede wereldoorlog. Ter nagedachtenis is in
noodmelding verzonden. Nog een beetje geschrok- beide steden een herdenkingspark en een museum
ken gingen we naar het ontbijt.
te bezoeken. Beide steden hebben zich, ieder op
hun eigen manier, ontwikkeld tot een bruisende en
levendige stad, waar je je al te meer beseft dat zo’n
verschikking nooit meer mag voorkomen. Nagasaki
heeft zelfs een sterke band met Nederland. Tweehonderd jaar lang was Nederland het enige land dat
handel mocht drijven met Japan en in die tijd was
Nagasaki een belangrijke handelspost.
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In Kyoto bezochten mijn reisgenoot Leon en ik een
traditionele Japanse theeceremonie. In een klein
theehuisje in een mooi Japans stadstuintje, midden
tussen de moderne kantoorgebouwen, kregen we in
een uurtje te horen, zien en proeven hoe een Japanse theeceremonie verloopt. Japan is vergeven van
de formaliteiten en etiquette en dat geldt ook voor
de theeceremonie. Er werd verteld dat ook geisha’s
deze ceremonie leren in hun opleiding en dat zij
hun hele leven ernaar streven om het ritueel tot in
detail te perfectioneren. Als je veel geluk hebt, kom
je in Kyoto nog af en toe een echte geisha op straat
tegen. Helaas voor ons zat dat er niet in. ’s Avonds
bezochten we een theatervoorstelling. Van de
Japanse traditionele zang en toneelkunst begreep ik
weinig, maar de dans van de geisha’s was de moeite
waard.
Wat mij het meest verbaast is de onbegrensde
gastvrijheid en vriendelijkheid van de mensen. Ze
vinden het fantastisch als je je best doet om een
paar woordjes Japans te spreken. Ik raakte snel gewend aan de Japanse keuken en at meer dan eens in
een restaurant waar de sushi op een lopende band
aan je tafeltje voorbij kwam. Toen we in Hiroshima
verbleven kregen we te maken met de restanten van
een tyfoon. Dat betekende véél regen, op het eind
van een zonnige dag. Samen met Leon ging ik nog
op zoek naar een leuk restaurantje vlakbij het hotel.
We waren het er samen over eens dat McDonalds
geen optie was, want daarvoor waren we tenslotte
niet naar Japan gekomen. Toen de regen inmiddels
met bakken uit de hemel kwam, op goed geluk
maar een restaurantje ingedoken. Daar ontdekte ik
een gerecht dat Okonomiyaki heet.
Het lijkt nog het meest op een dubbele omelet-pannenkoek met daartussen sla en witte kool en een
dikke laag worcestershire-achtige saus eroverheen,
alles door de kok klaargemaakt voor onze neus op
een teriyaki bakplaat, zo een die je hier ook in de
wok restaurants ziet. De Okonomiyaki smaakte ons
zó lekker, dat we de volgende dag weer zijn gaan
eten in datzelfde restaurantje. We konden twee keer
de kok bestuderen en vonden dat we dit thuis ook
eens moesten proberen.
Ik ben daarom de volgende dag een boekwinkel
gaan opzoeken om een receptenboek te kopen. Dat
bleek nog een uitdaging, want de Engelstalige receptenboeken liggen ook in de grotere boekwinkels
daar niet voor het oprapen.

De winkelmedewerkster heeft met mij twintig
minuten lang lopen zoeken naar een geschikt boek.
We vonden een boekje waar het recept ongeveer
beschreven stond. Op een gegeven moment bracht
ze mij een handgeschreven blaadje waarop ze het
recept zelf had uitgeschreven! Ze gaf het blaadje aan
mij mee en vertelde erbij dat ik mij niet verplicht
hoefde te voelen om het receptenboek te moeten
kopen. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om
met alleen het blaadje de deur uit te lopen en heb
uit pure dankbaarheid het boekje gekocht. Deze
hulpbereidheid vond ik gewoon geweldig en ervaarde ik tijdens de hele reis. De Japanners stellen
alles in het werk om het de ander, de medemens zo
aangenaam mogelijk te maken, alvorens aan zichzelf te denken, iets waar wij in Nederland soms een
voorbeeld aan mochten nemen.
Sayonara! Tot ziens!
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Op stap in eigen streek:
de Floriade Venlo

Door Jackie Dennemans en Janina Skubisz

Om iets moois te zien hoef je helemaal niet ver te reizen. Schitterende natuurgebieden, intieme dorpjes, je kunt het allemaal in je eigen omgeving zien.
We hebben vernomen dat het mooi
wandelen is op het voormalige
Floriadeterrein. En zo togen wij
op pad richting Floriade, voorbij
de hoge toren en hebben de auto
geparkeerd op de St. Jansweg nummer 15.
Daar staat een groot glazen gebouw waarin diverse bedrijven
gehuisvest zijn. We lopen voorbij
het gebouw de wandelpaden op.
Mooie geasfalteerde wegen die destijds in 2012 extra zijn aangelegd
voor deze grote tentoonstelling.
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Het terrein ziet er enigszins verlaten uit, evenals
de paviljoens die zijn blijven staan nadat de Floriade tentoonstelling voorbij was. Er wordt ons
verteld dat het terrein en de gebouwen worden
onderhouden door vrijwilligers. Jammer dat er
met de paviljoens en de aangelegde thematuinen
niets meer wordt gedaan. Het is toch een hele investering geweest om dit allemaal op te bouwen!

Maar om te wandelen is het er mooi, lekker wijds en heel veel ruimte. Ideaal voor mensen met een
rolstoel of een scootmobiel.
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De pen van... Juul Vossen
Door Juul Vossen, thuisdialyseverpleegkundige
Hoi! Mijn naam is Juul Vossen en ik heb de pen
gekregen van mijn lieve collega Anke.
Bijzonder dat ik iets over mezelf mag vertellen aan
onze nierpatiënten.
Er zullen vast mensen zijn die mij niet zo goed meer
kennen of nog nooit gezien hebben in het centrum.
Ik werk namelijk sinds ruim een jaar alleen nog als
thuisdialyseverpleegkundige. Vandaar een kleine
foto van mezelf.
Ik heb zo’n acht jaar met veel plezier gewerkt op de
afdeling in het ziekenhuis, maar vond de thuisdialyse een leuke en fijne nieuwe richting binnen de
dialysewereld. Het bevalt me tot nu toe heel goed.
Het prettige aan het werken in de thuisdialyse vind
ik dat er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht
voor de patiënt, zoals een gesprek, een spelletje of
net wat zich tijdens de dialyse voordoet. Daarnaast
vind ik dit werk fijn te combineren met mijn gezin.
Ik heb samen met Stef drie kinderen: Anna (7), Bert
(5) en Jef (2). Van deze drie aapjes kan ik enorm
genieten!

Deze passie is eigenlijk juist ontstaan naar aanleiding van mijn werk als verpleegkundige. Ik zie
altijd mogelijkheden en ruimte tot verbetering van
levenskwaliteit, zowel bij de patiënten als ook de
cliënten in mijn praktijk.
Buiten mijn werk vind ik het leuk om actief bezig te
zijn, zoals mountainbiken en tennissen, maar ook
een rondje wandelen of fietsen met mijn gezin vind
ik echt genieten. En voor een spelletje zoals verstoppertje of tikkertje ben ik altijd te paaien. Tijdens
een avondje met vrienden kan ik helemaal ontspannen en ontladen.
Ik voel me een bevoorrecht mens dat ik mijn leven
zo mag leiden en ben altijd weer op zoek naar
nieuwe uitdagingen. Zo ook binnen de dialysewereld, dus hopelijk wordt mijn aanmelding voor de
‘Nierstichting Challenge’ aangenomen en mag ik
daarmee aan de slag! Wordt vervolgd…

Naast het werk als dialyseverpleegkundige heb ik
een eigen praktijk ‘JUUL vitaliteitscoaching’. Ik
werk binnen deze praktijk als vitaliteitscoach en
probeer mensen te inspireren tot meer vitaliteit en
een gezond lichaam met een actieve geest.
Samen met mijn cliënten ga ik op zoek naar hun
balans, geluk, gezondheid en vitaliteit. Ik maak een
adviesplan op maat en dat allemaal binnen de mogelijkheden van de cliënt.
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Wees, om groot te zijn, geheel:
Maak niets wat jouw is, Groter of tot niets
Wees al in alles. Leg zoveel je bent
In ’t minste wat je doet.
Fernando Pessoa/Ricardo Reis

Tot ziens allemaal! Ik geef de pen graag door aan
mijn collega en leuke buurvrouw Annette Philipsen.
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Nieuws voor onze leden
Nieuwe leden voor onze vereniging
Dhr. W. Jenniskens, Broekhuizenvorst
Mw. S. Bernards-Driessen, Reuver
Dhr. R. Hazebroek, Velden
Mw. J. Hazebroek-Skubisz, Velden
Dhr. H. Lendfers, Grubbenvorst
Dhr. A.C.G. Mossou, Venray
Mw. A.B.T. Mossou-Kerstens, Venray

Met ingang van
19-11-2017
01-12-2017
01-01-2018
01-01-2018
02-02-2018
08-03-2018
08-03-2018

Wij heten de nieuwe leden van harte welkom bij onze vereniging.

Activiteitenprogramma 2018
Onderstaand het programma voor de rest van het jaar 2018. Voor de activiteiten zult u een
persoonlijke uitnodiging ontvangen.

inloopcafé

Op donderdag 19 april, woensdag 20 juni, donderdag 13 september en
woensdag 14 november in het Boscafé het Maasdal Tienrayseweg 10b in
Horst van 14.00 tot 16.00 uur.
Uw eerste consumptie is gratis.
Woensdag 20 juni gaan we na afloop met elkaar een hapje eten, eveneens
in het Boscafé (de kosten van het eten zijn op eigen rekening).
U bent van harte welkom!

10 juni

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

9 september
oktober
9 december
11 december

thema-avond complementaire geneeskunde in VieCuri Venlo die zal
worden verzorgd door Juul Vossen, Anke Custers, Femke Driessen en
Trudy Wijtenburg.
algemene ledenvergadering en kerstdiner
Voorafgaand aan het kerstdiner wordt de jaarvergadering gehouden.
kerstworkshop
Bij voldoende deelname wordt ook deze weer gehouden.
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World Kidney Day 8 maart 2018
Door May Verbeek

Op een regenachtige middag in maart spoedde ik mij naar Hegelsom, en wel naar Herberg Hegelsom
op het terrein van de voormalige Praktijkschool. Ik was verrast om te zien dat daar veel bedrijvigheid
was. Borden leidden mij naar de Herberg. Daar was een leuke zaal gereed gemaakt voor World Kidney
Day 2018. De zaal vulde zich al snel met een groot aantal deelnemers.

De koffie en theekannen
stonden op tafel en de
kopjes waren snel gevuld.
Onze nieuwe voorzitter
René Hazebroek opende
de middag met een korte
uitleg over World Kidney
Day.

Piet Zetsen zorgde voor een vrolijke noot. Het
meezingen en het walsje ontbrak niet. Maar er
werd ook veel gepraat, gelachen en een lekker
glaasje gedronken.
Het was erg snel vijf uur. We werden opgeroepen
om naar de andere zaal te gaan om daar aan het
diner deel te nemen.

Een heerlijke cocktail was het begin. Daarna een
heerlijke stoofschotel met Limburgs zoervleisj met
groente en puree. Het toetje was verrassend met
bosvruchten.
Activiteitencommissie, het was een gezellige middag.
Bedankt, we hebben genoten!
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Recept

Gegrild lamsvlees met aubergines
en tzatziki

Van de redactie

Ingrediënten voor 4 personen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 lamssteaks (100 gram per stuk)
2 eetlepels olijfolie
2 theelepels honing
2 teentjes knoflook, gesnipperd
1 theelepel oregano
1 aubergine, in lange plakjes
1 citroen
8 sneetjes toastbrood
50 gram rucola
peper

Voor de tzatziki:
• 200 gram Griekse yoghurt
• ½ komkommer
• 1 teentje knoflook, gesnipperd
• 1½ eetlepel olijfolie
• handvol verse dille

Bereiding:
Er zijn twee manieren om dit gerecht te bereiden: op de barbecue of in een grillpan met wat olijfolie.
1. Verwarm de barbecue of verhit de pan.
2. Meng de olijfolie met de honing, knoflook en oregano. Kruid bij met een flinke snuf peper en bestrijk het
lamsvlees met de marinade.
3. Snijd de citroen doormidden en leg op de barbecue of
in de pan met de opengesneden kant naar beneden.
4. Gril het lamsvlees en de aubergineplakjes 3 minuten.
5. Rooster vervolgens het toastbrood in de broodrooster.
6. Was en schil ondertussen de komkommer.
7. Meng deze met de yoghurt, knoflook en olijfolie in
een apart potje.
8. Garneer met een takje verse dille en kruid af met
versgemalen peper.
9. Verdeel het vlees en de aubergines over de borden.
Werk af met rucola, citroensap en enkele druppels
olijfolie.
10. Serveer samen met de tzatziki en de toast.

Voedingswaarde per
persoon (1 lamssteak
met 50 gram tzatziki):
•
•
•
•

natrium: 483 mg
kalium: 683 mg
fosfor: 334 mg
energie: 518 kcal

Dit recept is afkomstig van: https://www.nefrologiebrugge.be/recepten-dialysepatienten.
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Puzzel

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.
De oplossing sturen naar redactie@npvsintmaarten.nl
Succes!
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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

