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hele
warme
gezellige
kerstdagen
en een heel mooi en
gelukkig nieuwjaar
vol met liefde en gezondheid
namens de redactie van Impuls

Beste lezers,
Op het moment dat u geniet van deze Impuls, hebben wij de algemene ledenvergadering (ALV)
2018 en het kerstdiner alweer achter de rug. Voor mij zelf zit dan ook het eerste jaar voorzitterschap erop. Als bestuur kijken we met veel plezier terug op een fijn jaar, met leuke activiteiten.
Een jaar waarin we ook voorzichtig zijn gestart om meer aandacht te besteden aan bewegen.
Dat zullen we in het nieuwe jaar met onze activiteiten en artikeltjes zeker doorzetten! Voor
2019 hebben we weer een aantal plannen en hopen natuurlijk op nog meer interesse van onze
leden.
Terugblikkend heb ik ervaren dat 2018 een jaar was met uitersten. Het jaar kenmerkte zich
door veel (natuur)geweld en een wereld die steeds harder wordt en waar nog weinig plaats is
voor rust. Er lijkt ook steeds minder plaats te zijn voor wederzijds respect. Dat geeft je stof tot
nadenken, zeker daar waar je persoonlijk goede voornemens wilt nemen voor 2019. Respect
tonen voor je medemens is een groot goed en mag, zo vind ik, niet ondergeschikt zijn aan de
zo vaak gestelde efficiëntie en effectiviteit in onze maatschappij.
Als bestuur wensen wij een ieder een oprecht, mooi kerstfeest. Dat u allen deze dagen kunt
doorbrengen met fijne vrienden en familie. Mooie dagen waarin we niet alleen maar bezig zijn
met eten en drinken, maar ook stil willen staan bij de geboorte van een kind. Een nieuw leven
van hoop op meer vrede en liefde voor elkaar.
Ik wens u allen een heel gelukkig 2019!
Namens het bestuur, René Hazebroek
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Van de dialyseafdeling
Door Max Gaasbeek, manager dialyse VieCuri MC en Vitaal Thuisdialyse

Ineens staan we weer aan het einde van een jaar.
Wat gaat die tijd toch snel hè?
Als je in een lastige periode zit, omdat het bijvoorbeeld met de eigen gezondheid of die van een naaste niet zo goed gaat, dan is het soms maar goed dat
de tijd snel gaat. Tijd zie ik dan als een soort gletsjer
die langzaam maar zeker doorgaat. Als alles goed
gaat kan de tijd natuurlijk niet lang genoeg duren!
Persoonlijk kijk ik in de lastige periode altijd vooruit naar iets waar ik naar uit kan kijken, dat helpt
echt. Als ik in een fijne periode zit wil ik graag op
de rem trappen, zo’n periode kan niet lang genoeg
duren.
U zult ongetwijfeld ook moeilijke momenten en
fijne momenten meemaken. Ik hoop dat u ook in
2019 vaak op de rem mag trappen, er gaat niets
boven kwaliteit van leven!
Mede namens het hele dialyseteam van VieCuri
Medisch Centrum Venlo-Venray wil ik u bedanken
voor het in ons gestelde vertrouwen met betrekking
tot de zorg die wij het afgelopen jaar aan u mochten
geven.
Helemaal niet zo makkelijk om zomaar anderen iets
met je lichaam te laten doen waardoor je je daarna
niet meteen beter gaat voelen of genezen bent. Die
ander kan wel zeggen dat het beter voor je is, soms
is het best ingewikkeld om dat zomaar te vertrouwen. Wij als zorgverleners vinden dat vertrouwen
niet vanzelfsprekend is, daar willen wij ons uiterste
best voor doen.
Het afgelopen jaar hebben we op de dialyse, samen
met heel veel anderen, onze zorg zo goed mogelijk
trachten te geven. We weten dat dit best wel aardig
gelukt is, u geeft ons daar een heel hoog cijfer voor
(8,7) en wij scoren ruim beter dan het gemiddelde
van de andere dialysecentra in Nederland. Daar zijn
we best trots op, al willen we het altijd beter doen.
Zo heeft VieCuri locatie Venlo de afgelopen periode
een metamorfose ondergaan; het lijkt echter dat
deze actie aan de dialyse voorbij gegaan is.

Niets is minder waar, we zitten in de volle voorbereiding van een spiksplinternieuw dialysecentrum
(compleet nieuw gebouw) in de voortuin van
het ziekenhuis, dit moet eind 2020 klaar zijn. Nu
is 2020 natuurlijk nog best ver weg, een nieuwe
afdeling is echter (als je het nodig hebt) wel iets om
naar uit te kijken. Graag willen wij u daar zo optimaal mogelijk bij betrekken, u weet namelijk het
beste hoe die afdeling er uit zou moeten zien.
Naast alle ontwikkelingen kijken we nu eerst naar
de afsluiting van 2018 en het nieuwe jaar 2019. Wij
hopen u in 2019 weer de best mogelijke zorg te
kunnen geven, wij zullen zeker ons uiterste best
doen.
Mede namens het hele dialyseteam wens ik u en
uw naasten warme kerstdagen en een fantastisch
maar vooral gezond 2019 toe. Moge al uw wensen
uitkomen!
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Nieuws van het bestuur
Waar is uw bestuur zoal mee bezig?
•
•
•
•
•
•

De wensen en plannen voor een nieuwe dialyseafdeling in Venlo
Het werven van nieuwe leden
Het maken van een activiteitenplanning voor 2019
Het versterken van onze redactieraad
Het organiseren van themadagen
Contact onderhouden met de Nierstichting en de Nierpatiëntenvereniging Nederland

Meer informatie???
Bezoek dan: http://www.npvsintmaarten.nl

Hoop
Geef elkander hoop
Dan gaat alles goed
Geef elkander hoop
Als je elkaar ontmoet
Niet met dure woorden
Een rede of een preek,
Nee ,zo maar bij de slager
Of de apotheek
Op een caféterrasje,
Of in de bioscoop,
Al is het nog zo vluchtig,
Maar geef elkander hoop.
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Jos Nellen neemt afscheid
als redactielid van Impuls

Van de redactie

Na jarenlange inzet als redactielid voor Impuls heeft
Jos Nellen uit Oostrum afscheid genomen als actief
redactielid van het blad. Talloze jaren schreef hij met
veel plezier stukjes, deed hij onderzoek voor artikelen
en vroeg hij informatie op voor dit verenigingsblad
van Nierpatiëntenvereniging Sint Maarten.

Jos groeide verder op zonder zijn moeder. In eerste
instantie kreeg het gezin hulp van buitenaf, later
werden de twee jongste kinderen gehuisvest bij twee
oudere zussen. Tijdens zijn militaire diensttijd leerde hij zijn vrouw Nellie kennen. Na hun trouwen
namen ze in Kronenberg in eerste instantie een cafetaria over van een zus van Jos. Maar enkele jaren
later kreeg hij via arbeidsbemiddeling een baan bij
de gemeente Venray. Hij
bleef daar 38 jaar lang werken tot zijn vervroegd
pensioen in 2009.
Uit het gezin met zes kinderen hadden drie kinderen, waaronder Jos, cystenieren geërfd van hun
moeder. De klachten begonnen in 1990 en vrij snel
kwam hij bij de nefroloog in VieCuri terecht. Jos
herinnert zich nog dat de nefroloog bij het eerste
bezoek er enigszins ontspannen over deed: ‘Oh, dat
komt vaker voor, als je maar blijft ademhalen.’ Jos
moest er destijds wat om lachen.
Na vier jaar dialyseren is Jos in 2005 getransplanteerd. In eerste instantie verliep de start met de
nieuwe nier zeker niet probleemloos. Daardoor
heeft het herstel langer op zich laten wachten. Tot
heden functioneert de nier, zij het niet optimaal.

Jos werd geboren in 1947 in Sevenum in een gezin
met zes kinderen. Zijn ouders hadden een
kleinschalig tuindersbedrijf. Het was hard werken
thuis en de kinderen hielpen zoveel mogelijk mee.
Hij had een mooie jeugd in een gewoon en eenvoudig gezin. Maar Jos kende ook veel tegenslagen in
zijn leven, waaronder de vroegtijdige dood van
zijn moeder, die in 1957 aan nierfalen stierf. Destijds werd het niervergiftiging genoemd en
dialyseren kon in Nederland nog maar nauwelijks
of op heel beperkte schaal.

In 2002 ging Jos als vrijwilliger met nog twee andere personen zich inzetten om de totstandkoming
van een verenigingsblad te realiseren. Uitgangspunten waren daarbij dat het blad een bindende
factor in de vereniging moest zijn, dat het een
contactmiddel moest zijn tussen bestuur en leden
en tussen leden onderling en uiteraard moest het
blad relevante informatie verschaffen. Het blad is
er gekomen en in april 2003 verscheen het eerste
exemplaar van Impuls!
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Vele uren besteedde Jos als redacteur aan het schrijven van stukjes, columns, ervaringsverhalen en het
uitzoeken van informatie voor Impuls. Met nefrologen, maatschappelijk werk en verpleegkundigen
op de dialyseafdeling had hij goed contact, alsmede
met het Radboudumc in Nijmegen en het Maastricht UMC+. Zij hielden hem op de hoogte van
allerlei zaken die voor nierpatiënten van belang
waren. Ook was er vaker overleg via de mail met
de Nierstichting en de Nederlandse Transplantatie
Stichting NTS om alles kloppend te krijgen

Het was april 2003, toen Impuls voor de eerste
keer bij alle leden in de brievenbus viel. Impuls
heette toen nog niet Impuls maar Verenigingsblad.

En op de vraag wat Jos het leukste vond van dit alles, antwoordde hij volmondig: ‘Alles! Ik heb al het
werk voor Impuls met veel plezier gedaan. Maar het
mooiste was om met zo’n fijn team samen te mogen
werken.’
Nu is Jos dus gestopt met zijn redactiewerk. Alleen de columns neemt hij voorlopig nog voor zijn
rekening.

Jos bedankt!

Decemberpost
Tussen de regels
van de decemberzegels
verspreidt de wereld
tekenen van vredig licht
bovenop een warm bericht.
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Kindertaal
Column door Jos Nellen

Enkele weken geleden maakte ik, zoals wel vaker,
een wandeling door het dorp. Halverwege ging ik
even uitrusten op een bank bij een klein speelterreintje. Twee kinderen waren daar aan het spelen,
een jongen en een meisje. Ik schatte hun leeftijd op
een jaar of zes, misschien zeven. Ze hadden geen
oog voor hun omgeving, ze gingen volledig op in
hun spel bij een van de speeltoestellen. De jongen
had zijn fiets op zijn kop gezet, zodat die fiets, zij
het op de kop, toch rechtop kon blijven staan. Er
was daar namelijk geen fietsenstalling!

De boekjes bevatten uitspraken van kinderen die
door hun logica een verrassend en komisch effect
krijgen. Zoals deze uitspraak over een gezin: Ons
gezin bestaat uit mijn vader, mijn moeder en ik, en
ik ben de jongste! Of deze, over een mus: Als een
mus kan zingen, dan is het dus een zangvogel. En
dan tenslotte nog deze, over een vogel: Als een vogel
wormen uit de grond trekt, dan is het een trekvogel!

‘Wist jij wat ik van plan was?’ hoorde ik op een gegeven moment de jongen aan het meisje vragen. Hij
had kennelijk een plan in zijn hoofd gehad en wilde
weten of het meisje ook van dat plan wist.
‘Ja,’ riep het meisje, terwijl ze tegelijkertijd ongelovig
naar de jongen keek. Je kon aan haar gezicht zien
dat ze het niet wist, terwijl ze toch ja had gezegd.
‘Wat dan,’ vroeg de jongen op zijn beurt. ‘dan moet
je het ook zeggen.’ Hij sprak streng en hij wilde
bewijs. Had ze maar niet ja moeten zeggen.
Tot zover heb ik dit gesprek gehoord. Dit was duidelijk kindertaal! Kinderen zijn soms heel direct naar
elkaar, maar ook eerlijk en logisch, streng en altijd
duidelijk. Wij, grote mensen, draaien er nog wel
eens om heen, of we zeggen niet duidelijk wat we
precies bedoelen. Met die gedachten in mijn hoofd
Kindertaal! Hoe eerlijk en puur, hoe logisch en hoe
heb ik mijn wandeling afgemaakt.
vol eenvoud kan het zijn? Ze hebben immers het
In het verleden, heel lang geleden, heb ik eens twee volste gelijk! Als kinderen een mus horen zingen,
dan is het dus een zangvogel. En als ze zien dat een
kleine boekjes gekregen, waarin uitspraken van
vogel
wormen uit de grond trekt, dan is het een
kinderen waren verzameld. Ook kindertaal dus. De
trekvogel. Daar valt niks op af te dingen! Dat wij,
boekjes waren samengesteld door meester Hoving,
grote mensen, met die begrippen, iets anders behoofd van een school in Friesland. Het ene boekje
doelen,
dat is eigenlijk veel minder logisch dan wat
droeg de titel: Juf, daar zit een weduwe in de boom!
die kinderen zien, bedoelen en dus ook zeggen!
Het andere boekje had als titel: Juf, die vlinder heeft
mijn pyjama aan!
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Kerst gedicht
De treinen waren overvol,
’t was een gedrang en een gehol!
Ze kwamen van heinde en verre,
de burgers en de militairen.
En toen de trein op tijd vertrok,
was ’t barstensvol, tot aan de nok!
Hoe moeilijk sommigen ook stonden,
waren ze blij dat ze reizen konden.
Naar wintersport, Parijs of Londen,
hun zakken vol met euro’s en ponden.
En onder hen, haast niet te zien,
stond een kleine knaap,
van een jaar of tien.
De conducteur die zag het kind en vroeg: ‘waar
gaat de reis heen vriend?’
Het kind schrok en zei met zachte stem: ‘ik wil
zo graag naar Bethlehem.
Ik heb mijn spaarpot meegebracht.’
Toen werd het stil, oh stille nacht,
niet een had daar nog aan gedacht!
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Dag van de verpleging
In mei werden de afdelingen weer verrast met een mooi bloemstuk op de dag van de verpleging.
In Venlo

In Venray
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De pen van…

Cindy van der Sterren

Dank je wel collega Annette voor het doorgeven
van de pen! Al veel collega’s zijn mij voorgegaan en
nu is het de beurt aan mij.
Mijn naam is Cindy van der Sterren en ik woon in
Maasbree, alweer 43 jaar.
Ik ben getrouwd en heb
twee kinderen. Een dochter van veertien en een
zoon van tien jaar.

Vorig jaar kwam het idee om een veteranenteam
op te richten. Allemaal dames boven de 35 jaar die
vroeger gevoetbald hebben. Al snel waren we met
twintig personen en bleek er daadwerkelijk ook een
competitie voor de ‘oudere’ dames te zijn!
Een keer per week trainen we en eens per vier
weken is er een mini-toernooi in plaats van de
training. We spelen zeven tegen zeven op een klein
veld. De wedstrijden zijn driemaal twintig minuten
in toernooiverband.

Mijn opleiding tot verpleegkundige heb ik in het
Natuurlijk is de 3e helft ook heel belangrijk!!! We
ziekenhuis van Geldrop
sluiten de avond dan ook af met een drankje en
gedaan.
bitterballen.
Hier heb ik een erg leuke
Dit is een beetje wat ik doe in mijn vrije tijd, vervetijd gehad. Ons kende ons, omdat het een klein en
len is er dus zeker niet bij!
knus (wel oud) ziekenhuis was. Al met al heb ik hier
vijf jaar gewerkt, waarna ik toch steeds meer moeite
kreeg met de reistijd. Met name na een avond of
nachtdienst vond ik het ritje van een half uur erg
lang en vermoeiend.
Tijd dus om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging! In mijn opleiding tot verpleegkundige was ik
op de dialyseafdeling in Eindhoven een kijkje gaan
nemen. Dit leek me wel wat.
Het nauw contact met de mensen op de afdeling.
De betrokkenheid van de verpleging met de patiënten. In 2001 was er een vacature in het ziekenhuis
in Venlo en in mei 2001 ben ik begonnen met de
opleiding tot dialyseverpleegkundige. En nu, zeventien jaar later werk ik er nog steeds! Dus je kunt wel
zeggen dat het mij goed bevalt!
In mijn vrije tijd ga ik graag een hapje eten met
vriendinnen of een dagje winkelen.
Sinds één jaar heb ik mijn oude hobby voetbal weer
opgepakt.
Vanaf mijn 7e tot mij 22e heb ik altijd gevoetbald.
In het begin tussen de jongens en later bij het damesteam.
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Voor nu rest mij alleen nog te zeggen:
HET BESTE GEVOEL IN DE WERELD IS HET
GEVOEL DAT JE VAN BETEKENIS BENT VOOR
EEN ANDER.
Fijne feestdagen!
Ik geef de pen door aan mijn collega Ida Knops.
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Thema-avond NPV Sint Maarten
van 31 oktober 2018
Door Ans van den Hoef en Inge Peters

Vitaal Thuisdialyse biedt thuisdialyse aan patiënten
die graag naar huis willen.
Dit kan in verschillende vormen:
Thuisdialyse met meerzorg
De patiënt kiest ervoor om thuisdialyse
te gaan doen onder de verantwoordelijkheid van de verpleegkundige. De
dialyseverpleegkundige komt thuis om
de dialyse bij de patiënt uit te voeren.
De verpleegkundige neemt hiervoor
dan ook de volledige verantwoordelijkheid. Hieronder valt de dialyse maar onder andere
ook de bestelling opnemen, de kweken afnemen, de
filters vervangen, enzovoorts.
Conventionele thuisdialyse
Bij deze vorm kiest de patiënt ervoor om samen
met zijn partner of dialyse assistent de dialyse
thuis uit te voeren. De verantwoordelijkheid van
de dialyse ligt dan bij de patiënt. De patiënt krijgt
voordat hij start met thuisdialyse een opleiding/
training van twaalf weken. Deze training kan in het
ziekenhuis zijn, maar kan ook thuis plaatsvinden.
Indien de patiënt samen met de partner de dialyses
gaat uitvoeren, zal ook de partner de opleiding/
training van twaalf weken moeten volgen. Na die
twaalf weken zijn de patiënt en eventueel diens
partner klaargestoomd om de volledige thuisdialyse
zelfstandig uit te voeren; hierbij horen dan ook de
randwerkzaamheden, zoals de bestelling, kweken,
filters vervangen en dergelijke.
Conventionele nacht thuisdialyse
Indien de patiënt minimaal drie maanden zelfstandig samen met de partner de dialyse overdag heeft
uitgevoerd kan de patiënt ervoor kiezen om over
te gaan op nachtdialyse. Deze keuze wordt vaker
gemaakt indien de patiënt nog een drukke dagindeling heeft, bijvoorbeeld als de patiënt nog werkzaam
is. Door dan te kiezen voor nachtdialyse krijg je
overdag je vrijheid terug.

Voordat er gestart kan worden met nachtdialyse
krijgen de patiënt en diens partner ook hiervoor
een training. Deze training duurt ongeveer vier
tot vijf weken, dit is afhankelijk van of de patiënt
met één of twee naalden gaat dialyseren. Indien er
met één naald in de nacht gedialyseerd gaat worden, moet er een andere behandelmethode worden
uitgevoerd dan dat de patiënt gewend was met twee
naalden. Daarom wordt er voor de training een
week extra uitgetrokken om ook deze behandelmethode goed onder de knie te krijgen.
Indien de patiënt over is op nachtdialyse zie je vaak
nog meer voordelen dan alleen je vrijheid terug
overdag. Je ziet vaak dat het dieet minder beperkt
wordt. Doordat de patiënt overgaat op een langere dialyseduur in de nacht, vaak acht uur, kan er
langzamer en zachter worden gedialyseerd hetgeen
een gunstig effect geeft op het lichaam. Acht uur
lang kunnen er afvalstoffen en vocht worden verwijderd, waardoor je ook minder pieken en dalen
ziet in de bloeduitslagen zoals je wel ziet bij dialyse
overdag van driemaal vier uur. Doordat er minder
schommelingen zijn zie je ook vaak dat bijvoorbeeld het fosfaat en kalium veel beter kan worden
gereguleerd; hierdoor zie je dat de patiënt vaak geen
fosfaatbinders meer hoeft in te nemen. De vochtbeperking wordt ook minder
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Tijdens de avond hebben wij uitleg gegeven over
Vitaal Thuisdialyse als organisatie, wat we allemaal
doen en aanbieden. Daarna zijn we specifiek ingegaan op nachtdialyse. We hebben mogen filmen bij
Henny Driessen en Angelie Poels. Henny dialyseert
thuis in de nacht samen met zijn partner Angelie.

Samen sluiten zij Henny vijf keer in de week aan
voor de dialyse in de nacht. We hebben het gehele
dialyse aansluitproces thuis gefilmd en dit laten zien
tijdens de voorlichtingsavond van de nierpatiëntenverening. Zo kreeg iedereen een indruk en een
kijkje in het leven van Henny en Angelie tijdens de
nachtdialyse.

De stille dagen komen eraan
Tijd om even stil te staan,
Overdenken en bezinnen
Afsluiten of opnieuw beginnen
Wat te doen met wensen of dromen
Dingen die jou zijn overkomen
Laat ze zijn en laat ze achter
De ergste worden zachter
De mooiste krijgen een plaats in je hart
Maak ieder jaar een nieuwe start
Begin aan je oude of nieuwe dromen
Laat het leven op je afkomen..
Heb lief, bewonder en geniet

Meer dan dit leven heb je niet.
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Verslag van een toehoorder

Voorlichtingsavond
31 oktober 2018

Door Jac Verbeek

Labuitslagen door dr. W.H.M. van Kuijk,
nefroloog

Thuisdialyse door Inge Peeters en Ans van der
Hoef

Van piskijker tot automatische analysestraat
In het verre verleden werd er alleen gekeken naar
de urine, nu worden er in de analysestraat per jaar
honderdduizenden urinebepalingen gedaan, waarbij creatinine, hemoglobine en kalium standaard bij
elke bepaling van urine en bloedwaarden worden
meegenomen.
Meestal worden deze bepalingen uitgebreid met een
tiental andere bepalingen.
De vorige meting(en), de nieuwe meting en de normale waarden staan op het formulier vermeld. Deze
normale waarden zijn alleen voor mensen zonder
nierproblemen.
Voor mensen met nierproblemen zijn andere waarden acceptabel.
Als u op www.mijnviecuri.nl naar labwaarden kijkt,
zult u merken dat deze waarden ongeveer twee weken later bekend worden gemaakt, zodat niemand
in paniek raakt en de internist een toelichting kan
geven om de waarden in een juist perspectief te
plaatsen. Uit deze waarden kan met een formule de
nierfunctie worden berekend.
De bijna 50 mensen in de zaal hebben een heldere
kijk gekregen op de manier waarop de labwaarden
bepaald werden en hoe ermee wordt omgegaan.

In een heldere presentatie vertelde Inge hoe de weg
is van aanmelding voor thuisdialyse tot de eerste
daadwerkelijke dialyse thuis. Het grote voordeel is
dat de bloedwaarden geleidelijk veranderen, zodat
patiënten zich beter voelen.
Ook vinden de patiënten het prettiger dat de dialyse
thuis plaatsvindt en ’s nachts, waardoor de patiënt
zijn tijd beter zelf kan indelen.
Maar hier komt wel heel wat bij kijken:
• de coördinator dialyse brengt een thuisbezoek
• de technisch coördinator stelt na een thuisbezoek een plan op voor de installatie
• de zorgverzekeraar dient goedkeuring te verlenen
• de woning dient te worden aangepast
• er wordt een vergoedingenoverzicht gemaakt
• de opleiding van de patiënt wordt gestart (deze
duurt meer dan een maand)
• tot slot kan er - in het begin onder toezicht –
worden gestart met thuisdialyse.
Buiten het zelf dialyseren komen nog andere zaken
om de hoek kijken, zoals onder andere materiaalopslag, bestellingen, filters vervangen, enzovoort.
Hierna werd een filmpje getoond, dat u ook op YouTube/2FuCnK2YWs kunt bekijken.
De bezoekers van de thema-avond waren onder de
indruk van wat er allemaal moet gebeuren voorafgaand aan de eerste dialyse, maar vooral ook welke
voorbereidingen er elke avond dienen te worden
getroffen.
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Op stap in eigen streek...
Van de redactie

een kerstwandeling

Om iets moois te zien hoef je niet ver te reizen. Schitterende natuurgebieden, intieme dorpjes, je kunt
het allemaal in je eigen omgeving zien.
Op donderdag 27 december organiseert Stichting
Landschap Horst aan de Maas haar traditionele
Kerstwandeling door Kasteelpark Ter Horst.
Wandelaars kunnen starten tussen 18.00 en 19.30
uur. De startlocatie is bij Kasteel Huys ter Horst, te
bereiken via de Venrayseweg.
De route is circa 4 km, maar is op twee plaatsen in
te korten, indien gewenst. Beide verkortingen zijn
ongeveer 700 meter en worden tijdens de route
goed aangegeven.
De paden zullen verlicht zijn met vele lichtjes, fakkels en vuurkorven en er is volop warme chocomelk
en glühwein te verkrijgen. Natuurlijk zijn er ook
weer muzikale optredens van diverse artiesten en
zorgt Fotogroep Horst aan de Maas er weer voor
dat iedereen op de foto kan.

Kerstwandeling Landschap Horst aan de Maas:
Kinderen kunnen meedoen aan de verkleedwedstrijd. Het thema voor dit jaar is winter. Waar denk • Kasteel Huys ter Horst, Kasteellaan 1 te Horst.
jij aan? Sneeuwballen en ijspegels? Of aan schaatsen • De wandeling is gratis. Een vrijwillige bijdrage
en skiën? Prijswinnaars worden bekend gemaakt
wordt op prijs gesteld. Hiervoor is gelegenheid
via de regionale media en via
tijdens de route.
www.landschaphorstaandemaas.nl.
• Gezien de zeer beperkte parkeerruimte wordt
iedereen gevraagd zoveel mogelijk te voet of per
fiets te komen.
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De hobby van…
Van de redactie

Nellie Nellen

Kun je iets over jezelf vertellen?
‘Ik ben getrouwd met Jos. We wonen in Oostrum,
al 41 jaar, in de gemeente Venray. Wij hebben twee
zoons, Bart en Marcel, twee schoondochters en
vier kleinkinderen, drie jongens en één meisje. Na
allemaal jongens in het gezin was ik maar wat blij
toen ons 4de kleinkind een meisje bleek te zijn. Ze
wonen niet ver bij ons vandaan en dat is fijn. Af en
toe komt een van de kleinkinderen tussen de middag bij ons eten. Kleinzoon Joris mag dan graag een
plat ei (gebakken dus) van oma.
Ik kom zelf uit een hecht en groot gezin. Mijn vader
had acht kinderen uit zijn eerste huwelijk. Nadat
zijn eerste vrouw overleden was, hertrouwde hij
met mijn moeder. Daarna kwamen er nog tien
kinderen. Mijn moeder heeft nooit onderscheid
gemaakt tussen de kinderen van mijn vader en zijn
eerste vrouw en haar eigen kinderen.’
Wat wilde je vroeger worden?

en huishoudelijke taken op mij nam, zoals de koffie
verzorgen voor de docenten en tussen de middag in
het winkeltje van de school staan, waar de leerlingen wat te eten en te drinken konden kopen.’
Je hebt een hobby, kun je daar iets over vertellen?

‘Ik maak poppen en soms ook andere figuren. Het
‘Vroeger wilde ik graag leren voor coupeuse, maar
zijn heel gedetailleerde poppen waar ik lang mee
dat kon niet. Met zo’n groot gezin was mijn hulp
bezig ben. Ik maak ze onder andere van klei. Ze zijn
thuis hard nodig. Na mijn huwelijk met Jos hebben tot in detail minutieus gemaakt. Acht jaar geleden
we in eerste instantie in Kronenberg gewoond. Daar vroeg een vriendin mij of ik zin had om poppen te
hadden wij in het weekeind een cafetaria. Dit was
gaan maken. En al snel maakte ik deel uit van een
een trefpunt voor de jeugd van Kronenberg en dat
groepje van zes vrouwen die onder de bezielende
was een leuke tijd. Ik kon goed opschieten met de
en creatieve leiding van een cursusleidster de meest
jeugd. De overige dagen had ik mijn eigen huishou- bijzondere creaties maakten.
den om voor te zorgen. Jos kreeg al snel werk bij de Als ik een pop maak, dan begin ik met een bollegemeente Venray. Zodoende zijn we toen verhuisd
tje tempex, waar we dan met klei een gezichtje op
naar Oostrum, gemeente Venray. Toen de kinderen maken. Voor de armen en de benen gebruiken we
wat groter waren, ben ik alsnog aan de coupeuse
elektriciteitsdraad, die omwikkeld wordt met stof of
opleiding begonnen en heb ik tien jaar met veel ple- klei. Het lijfje wordt van stof met vulling of tempex
zier thuis naailes gegeven. Toen Jos ziek werd ben ik gemaakt en afgewerkt met klei. Voor de afwerking
buitenshuis gaan werken. Ik wilde graag zekerheid
eerst alles met latex schilderen en dan begint het
hebben dat, mocht Jos niet meer kunnen werken,
verfijnen. Met krijt en verf brengen we meer kleur
ik toch nog een inkomen zou hebben. Ik kreeg een
op de pop. De pop wordt daarna aangekleed met
vaste aanstelling op de huishoudschool in Venray,
zelf gemaakte kleren van stof of klei. De kleren worwaar ik de kooklessen mocht voorbereiden
den hard gemaakt met pretex.
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Laag voor laag wordt de pop zorgvuldig en met de
Hoe zie jij jouw toekomst?
grootste precisie opgebouwd. Een proces dat vaak
‘Ik hoop dat de toekomst er voor ons beiden wat
maanden of nog langer duurt. De cursus begint
gezonder uit gaat zien. Ik heb spierreuma en een
in november en gaat door tot mei. We komen dan
schouderprothese en kan daardoor niet meer op
iedere week bij elkaar. Maar ook thuis werk ik regel- een gewone fiets fietsen. Na lang zoeken heb ik de
matig aan de poppen. Ik vind het fijn om hiermee
SitGo ontdekt.
bezig te zijn. Vaak ga ik uit van een voorbeeld, maar
geef er tijdens het proces van maken meestal mijn
eigen inbreng aan.’
‘Als ik een pop maak, dan begin ik met een bolletje tempex, waar we dan met klei een gezichtje op maken. Voor
Mislukt er wel eens een pop?
de armen en de benen gebruiken we elektriciteitsdraad,
‘Ik heb nog nooit een pop weggegooid. Altijd komt
die omwikkeld wordt met stof of klei. Het lijfje wordt
er wel iets bijzonders uit. Zo lang ik mij kan herinvan stof met vulling of tempex gemaakt en afgewerkt
neren knutsel ik al. Ik knutsel ook graag met mijn
met klei.’
kleinkinderen. Nu is onze kleindochter in de knutselleeftijd en dat is echt genieten.’
Een zit-loop-fiets met elektrische bediening. Een
Wat doe je met een pop of ander figuur als het
uitkomst! Inmiddels heb ik een paar instructielesklaar is?
sen gehad en hoop ik er binnenkort vaker mee op
uit te kunnen gaan. Ik heb tweewekelijks therapie
‘Ik kan er moeilijk afstand van doen. Wel heb ik
om mijn spieren soepel te houden en doe iedere
eerder beeldjes gemaakt voor onze zoons Bart en
dag oefeningen hiervoor. Gelukkig kan ik nog
Marcel. De andere kunstwerkjes vinden tot op
steeds mijn hobby uitoefenen. Af en toe moet ik
heden altijd nog een mooi plaatsje in ons huis. Ik
even
stoppen om mijn schouders rust te geven.
geniet ook van de contacten binnen het groepje op
Maar dat is niet erg.’
de cursus.
Heb je nog dromen?
‘Graag zou ik nog eens een reis naar Oostenrijk willen maken. Ik heb daar mooie herinneringen aan.
Maar dat zit er niet meer in.’

Dit groepje is inmiddels uitgegroeid tot een hechte
vriendinnengroep die behalve hun creativiteit ook
hun lief en leed met elkaar delen. We zijn er voor
elkaar en dat is fijn. Vroeger bezocht ik met Jos
hobbybeurzen in de omgeving om nieuwe ideeën
op te doen. Maar dat kan helaas niet meer.’
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Wat beweegt ons?
Van de redactie
Bewegen kan op allerlei manieren, met je lijf, maar ook met je geest.
Maar ook wat beweegt je om iets te doen? Waarom doe je iets? Wat houdt je jong en fris?
Wij van de redactie hopen dat u door het lezen van deze rubriek ook in beweging komt en ons laat
weten wat u beweegt.
Op 8 november bracht de redactie van Impuls een bezoek aan Erol Yurt in Venlo voor een interview over
wat hem motiveert om meer en anders te gaan bewegen. Zijn dochter Tugce zat er gezellig bij en nam
actief deel aan het gesprek. Zij heeft een soort van kaketoe die Kevin heet. Een mooie vogel die vrolijk door
huis en tuin vliegt. Aan het einde van dit interview
kwam mevrouw Yurt binnen en kon de redactie ook
met haar kennismaken. Het werd een gesprek over de
nierziekte die Yurt heeft zonder het eerder te weten
en die er door een standaard keuring uitkwam. Een
ziekte die zijn wereld aardig op zijn kop heeft gezet,
maar ook een verhaal over iemand die de strijd aan
wil gaan tegen zijn overtollige kilo’s.
Kun je iets over jezelf vertellen?
‘Ik ben getrouwd en woon in Venlo op loopafstand
van de dialyse. Ik heb een dochter die nog thuis
woont en een zoon in Blerick. Hij heeft twee kinderen. Wij zijn opa en oma van twee kleinkinderen,
een van vier jaar en een van een half jaar. Ik ben
van beroep vrachtwagenchauffeur en uit de jaarlijkse keuring kwam naar voren dat ik eiwit in mijn
urine had. Uit verder onderzoek bleek ik een slechte
nierfunctie te hebben. En zo’n anderhalf jaar geleden moest er een katheter geplaatst worden om te
kunnen gaan buikspoelen.’
Wat betekende dat nieuws voor jou?
‘Toen ik hoorde wat er met mij aan de hand was,
kreeg ik kippenvel. Mijn vader is vroeger aan een
nierziekte overleden. Bij hem kwamen ze er te laat
achter maar bij mij is dat gelukkig niet het geval.
Mijn zicht ging in die tijd ook hard achteruit en ik
bleek ook suiker te hebben. Door medicijnen is de
suiker nu weg. Ik werkte twaalf uur per dag en in
het weekeind werkte ik ook als chauffeur voor een
bakkerij.

Dat in het weekeind werken kwam, omdat toen
mijn vrouw op een vakantiepark ging werken zij zo
veel en onregelmatig moest werken voor zo weinig
geld, dat ik heb gezegd blijf jij maar thuis bij het
gezin en laat mij dat extra werk er maar bij doen.
Ik vond het belangrijk dat mijn zoon en dochter
een goede opleiding konden volgen en dat is gelukt.
Tijd voor wat anders was er niet. Mede daardoor
ben ik te zwaar en als ik op de transplantatielijst
wilde komen, moest ik 26 kilo afvallen. De eerste
zes kilo zijn er af, maar nu nog 20 kilo en dat gaat
moeilijker.’
Je hebt gekozen voor buikspoeling. Is dat een
goede keuze geweest?
‘Voor mij is dat de beste keuze. Ik spoel overdag
zodat ik makkelijker ergens naar toe kan gaan. Met
nachtspoeling moet je zo’n zwaar apparaat meenemen en dat vind ik lastig. Ik ben erg tevreden over
de dialyseafdeling in Venlo.

december 2018

17

De manier waarop ik door het personeel ben opgevangen op de dialyse en waar ik altijd terecht kan
met vragen, vind ik geweldig. Iedereen is erg aardig
en ik heb een fijne dokter.’
Heb je al ervaring opgedaan met op vakantie
gaan met buikspoeling?
‘Vorig jaar zijn we met het hele gezin vier weken
met vakantie geweest naar Turkije. We reden met
de auto van Istanboel in het noorden naar de kustplaats Izmir in het zuiden. We waren daar uitgenodigd voor een bruiloft. We zaten met zes mensen in
de auto en moesten een grote afstand afleggen. Het
was warm. En onderweg moest ik natuurlijk dialyseren. Iedereen moest dan de auto uit zodat ik me
veilig kon aansluiten. Daarna iedereen er weer in
en konden we weer verder. En zo stopten we af en
toe voor een wisseling. Iedereen werkte mee en het
reizen met spoelen onderweg ging dan ook goed.
Het was een vrolijke reis en we hebben veel plezier
gehad. Ook bij de familie werd er rekening met mij
gehouden. Ik kreeg een eigen ruimte om te spoelen
en dat was fijn.’

Als je een doel bedenkt waar je naartoe kunt
wandelen, wordt het wandelen leuker. En dat
geldt natuurlijk ook voor fietsen. Het is goed
om eerst goed na te denken waarom je het gaat
doen.

Kun je iets vertellen over wat het betekent om
dialysepatiënt in Turkije te zijn?

Wat heeft je ertoe aangezet om te gaan bewegen?
‘Graag zou ik op de transplantatielijst willen komen. Maar voor het zover is moet ik eerst twintig
kilo afvallen. Nadat de katheter was geplaatst, ben
ik gaan wandelen. Eerst kleine stukjes en dat breid
ik steeds verder uit tot steeds vaker tien km. We wonen dicht bij het bos en daar loop ik graag naartoe
of naar de winkel of naar de moskee in Venlo. Als
het maar even kan ga ik te voet. Mijn zoon woont
in Blerick en heeft daar een zaak en daar wandel ik
ook regelmatig heen en dan zet ik koffie voor ons.
Mijn dochter Tugce heeft mij opgegeven voor de
Venloop voor volgend jaar. Zowel mijn dochter als
mijn zoon Gokhan lopen met mij mee. We gaan de
tien kilometer wandeling lopen.
Vroeger heb ik wel wat aan Teakwondo gedaan,
maar dat was maar kort. En toen mijn zoon nog
thuis woonde en op voetbal zat, ben ik een tijdje begeleider geweest bij de trainer van zijn voetbalclub.
Alleen wandelen is voor mij onvoldoende en sinds
kort doe ik nu aan krachtsport. Ik hoop hiermee
meer vet te kunnen verbranden. Mijn vrouw kookt
uit het kookboek voor nierpatiënten en ook probeer
ik minder te snacken. Mijn gezin steunt mij hierbij.
Mijn dochter is zelfs met mij gaan sporten. Daarnaast help ik mensen met vertalen.’
Wat is er zo leuk aan wandelen?
‘Eigenlijk niets, zegt Erol met een lach. Met iemand
samen wandelen vind ik wel leuker. Maar ik loop
ook vaak alleen en dan bedenk ik een doel en dat
werkt beter. Bijvoorbeeld koffie drinken bij mijn
zoon in Blerick of brood halen in Venlo en zo
verzin ik steeds weer wat anders. Als het maar kan
laat ik de scooter staan en ga ik of op de fiets of nog
liever te voet.’

‘In Turkije hoorde ik van iemand dat er daar heel
anders tegen dialyse wordt aangekeken. Je trekt
je terug op een kamertje voor de behandeling en
alles wat het leven prettig maakt is voorbij. Je komt
eigenlijk nergens meer. Hier in Venlo leerde ik dat
je echt wel kunt leven met dialyse en dat je echt
ook nog fijne dingen kunt doen zoals reizen en een
weekeindje weg.’
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Heb je nog een tip voor mensen die er over denken om te gaan wandelen?
‘Als je een doel bedenkt waar je naartoe kunt wandelen, wordt het wandelen leuker. En dat geldt natuurlijk ook voor fietsen. Het is goed om eerst goed
na te denken waarom je het gaat doen. En als je
dan daarvoor wordt beloond met in mijn geval een
beter gewicht en daardoor kans op een nieuwe nier,
dan weet je waarvoor je het allemaal hebt gedaan.
Dochter Tugce vult aan: gewoon doen!’

Volgende maand is het Kerstmis en daarom vragen wij of je een kerstwens hebt voor de lezers van
Impuls?
‘Jullie Kerstfeest is voor ons het Suikerfeest. Ik wens
de lezers van Impuls en het personeel van de dialyse
voor Kerstmis dat iedereen gelukkig en in vrede
mag leven. En voor het nieuwe jaar dat iedereen
eind volgend jaar zijn of haar doel heeft bereikt.’

Hoe zie je jouw toekomst?
‘Een toekomst van twintig kilo lichter en een nieuwe
nier. Want niet meer hoeven spoelen en geen rekening meer te hoeven houden met al die spoelingen
is natuurlijk wat ik het liefste wil en waar ik ook
alles aan ga doen om dat te bereiken.’

december 2018

19

Van de activiteitencommissie:
Actieve dag
Op zondag 10 juni werd de actieve dag gehouden
bij de Oda Hoeve in Kessel, een bekende plaats voor
ons allen. Er waren 50 personen aanwezig. Iedereen
kon lekker op het terras vertoeven onder de parasols, want het was een lekker zonnige dag met af en
toe een heerlijk verkoelend windje.
De voorzitter van de NPV deed een welkomstwoordje, waarna we konden genieten van een lekker
kopje koffie of thee met een stukje Limburgse vlaai.
Hierna werd er genoten van de muziek van Ton
en Bernie, liedjes werden meegezongen, er werd
Na afloop van de muziek stond ons nog een heergeschunkeld en sommigen waagden een dansje op
lijke BBQ te wachten waar lekker van gegeten werd.
het terras. Ook de campinggasten stonden mee te
We kunnen weer terugkijken op een goed geslaagde
dansen en te luisteren.
middag.

Programma 2019
De activiteitenclub van de nierpatëntenvereniging heeft weer een mooi programma opgezet voor het volgend
jaar.

14 februari
14 maart
24 april
9 juni
20 juni
8 september
25 september
oktober/nov.
21 november
december
10 december

Inloopcafé**
World Kidney Day bij Herberg Hegelsom (Meat eat en sleep) altijd op de tweede
donderdag in maart*
Inloopcafé**
De actieve dag - een boottocht over de Maas met lunch*
Inloopcafé**
Dagtocht - een gezellig dagje met de bus*
Inloopcafé**
Thema-avond in het auditorium van VieCuri*
Inloopcafé**
ALV en kerstdiner*
Kerstworkshop bij voldoende deelname*

* Voor al deze activiteiten wordt u als lid van de vereniging persoonlijk uitgenodigd.
** Vijfmaal keer per jaar kunt u een bezoekje brengen aan het inloopcafé in het Boscafé Het Maasdal op de
Tienrayseweg 10b in Horst. Van 14 tot 16 uur bent u daar van harte welkom
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Hoe is het met…

Steph Lintzen?

Van de redactie
Steph Lintzen was tot 2010 hoofdredacteur van
Impuls. De redactie is benieuwd hoe het nu, acht jaar
later, met Steph gaat en zocht hem op in zijn woonplaats Castenray.
Je was tot 2010 hoofdredacteur van Impuls. Hoe
gaat het nu met jou?
‘Het gaat tot nu toe, na mijn niertransplantatie in
2001, gelukkig heel goed. Beperkingen door de
nierproblemen blijf je toch enigszins houden. Met
de nieuwe nier is het leven niettemin een feest.
Iedere dialysepatiënt wens ik dan ook een nieuwe
nier toe.
Als ik verenigingswerk doe, dan het liefst twee
termijnen van elk vier jaar. Daarna vind ik dat het
stokje doorgegeven moet worden zodat er weer
nieuwe mensen komen met nieuwe ideeën. Impuls is van een stencilblaadje uitgegroeid naar een
echt blad dat drie keer per jaar uitkomt. Dat zou
eigenlijk meer moeten zijn. Sociale media worden
vandaag de dag steeds meer gebruikt. Wanneer je
mensen goed wilt informeren dan zou je misschien
vaker uit moeten komen. Anderzijds vraag ik me
af, hoe lang er nog een blad nodig zal zijn omdat
steeds meer mensen hun informatie van internet
halen. Maar dat laatste geldt vooralsnog meer voor
de jongere generatie.’
Waar ben zo zoal mee bezig?
‘Ik ben nog steeds actief in mijn bedrijf waarbij de
in en verkoop van gerecyclede kunststof producten de hoofdmoot vormen. Gerecyclede kunststof
producten worden gemaakt van ons huishoudelijk
afvalplastic, zoals plastic verpakkingen, flacons
en dergelijke. Na gescheiden inzameling worden
hiervan nieuwe producten gemaakt. Hierdoor zijn
minder nieuwe grondstoffen (olie) nodig en wordt
het milieu minder belast. Een voorbeeld zijn de
gerecyclede kunststof infiltratieroosters met daarin
vooraf geteeld gras.

Deze infiltratieroosters worden vooral voor parkeerplaatsen voor personenauto’s gebruikt. Wij
leveren deze in heel Nederland. Daarnaast werk ik
veel in onze tuin. Nu minder dan in de zomer. Ook
ben ik al een tijdje mantelzorger voor mijn vrouw
Gerry. Dit omdat zij is geopereerd aan haar heup.
Zij gaat iedere dag steeds meer zelf doen. Het mantelzorgen valt mij niet tegen en vind ik best leuk.’
Je vertelde zojuist over jouw bedrijf in gerecyclede kunststoffen. Vandaag de dag wordt er haast
nergens anders over gesproken. Hoe is dat destijds zo gekomen?
‘De overstap van werken in loondienst naar een
eigen bedrijf was in 1994. De oorzaak was dat het
bedrijf waar ik werkte in financiële problemen was
gekomen door besmettelijke dierziekten (varkenspest). Het gevolg was dat de export van fokdieren
naar het buitenland onmogelijk werd. Door verschillende functies die ik in dit bedrijf heb uit geoefend, heb ik veel geleerd en kennis opgedaan die bij
mijn huidige werk in het bedrijf goed van pas komt.
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De werking van mijn nieren werd begin jaren 1990 Wat betekenen kleinkinderen voor jou?
steeds slechter. Een nieuwe baan in loondienst werd ‘Zij hebben mijn leven verrijkt. Ik vind het leuk om
daardoor min of meer onmogelijk. Zelf een eigen
met ze bezig te zijn. Je ziet ook dat hun belangstelbedrijf runnen was al langer een grote wens. Nu
ling verandert nu ze ouder worden. Ik geniet ervan
werd ik min of meer gedwongen daarover na te
hoe ze hier in de tuin spelen en spellen doen. Ze
denken en ernaar te handelen.
wonen op een uur rijden van ons vandaan. We pasOp de zoektocht die volgde kwam ik in 1994 op
sen daarom niet regelmatig op, maar als het nodig
een milieubeurs terecht. Hier heb ik voor het eerst
is, staan we voor ze klaar. Tom en Eva komen graag
kennisgemaakt met producten die van gerecyclede
bij ons logeren.’
kunststoffen werden gemaakt. Recyclen/hergebruiken van allerlei producten sprak en spreekt mij nog Als ik dat allemaal zo hoor verveel je je niet.
steeds erg aan. Hiermee kun je ons milieu min‘Ik kom tijd tekort. Ik realiseer me goed dat dit alles
der belasten. Besparen op grondstoffen is en blijft
alleen maar kan met een goede nier. Naast het werk
noodzakelijk. De overheid bleek en is nog steeds
voor ons bedrijf wandel ik twee tot drie keer per
gevoelig voor hergebruik van oude gebruikte mate- week een rondje van vier kilometer. Met familie
rialen. Met enkele productiebedrijven in deze sector hebben wij eerder ook lange afstandswandelingen
heb ik goede afspraken kunnen maken en heb
gelopen, zoals het Pieterpad. Dat was genieten! Ik
toen het besluit genomen om te starten. Het was
vind het heerlijk om buiten actief te zijn. Ik ben veel
in de beginjaren niet altijd gemakkelijk en ook niet
in de tuin bezig en teel zelf veel groenten en fruit.
zonder risico’s. Met twee opgroeiende kinderen en
Daarnaast mag ik in de wintermaanden ook graag
steeds slechter functionerende nieren een onzekere hout hakken.’
tijd. Vooralsnog kunnen we tevreden terugkijken,
ook met de behaalde resultaten.’
Als je terugkijkt op je leven zijn er dan dingen die
je anders had willen doen?

‘Terugkijkend op mijn bijna 70-jarig
leven kan ik alleen maar zeggen dat
ik een tevreden mens ben. Je hebt te
maken met de gevolgen van de nierziekte en een slecht gehoor en dat
geeft wat beperkingen, maar daar is
prima mee te leven. Ik ben er heel
tevreden mee. De stress die ik had
toen ik nog in loondienst werkte, is er
nu niet of nauwelijks. Achteraf gezien
is de overstap naar het zelfstandig
ondernemerschap het beste wat me
is overkomen. Nu is het fijn dat ik
bezig kan zijn in het bedrijf en allerlei
werkzaamheden kan verrichten. Een
voor mij mooie mix die mij fris houdt. Ik prijs mij
Kun je iets meer over jouw gezin vertellen?
gelukkig dat het met Gerry en de kinderen en hun
‘Ik ben getrouwd met Gerry en wij hebben twee kin- gezinnen goed gaat.’
deren. Zoon Chiel die nu twee jaar getrouwd is en
momenteel in Nepal zit en dochter Eelke, moeder
van twee kinderen van negen en zeven jaar.’
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Wat zou je de lezers van Impuls mee willen geven
voor kerst en het nieuwe jaar?

Wat ik dialysepatiënten die in een soortgelijke
situatie verkeren zou wensen is dat het mogelijk zou
‘Van uit mijn dialysetijd in 1999 tot 2001 herinner ik moeten zijn de stoppende nieren te dwingen toch
te blijven functioneren, zodat geen extra vochtontmij de zware dialyses in het tweede jaar. Mijn nieren stopten met de productie van urine. Het gevolg trekking nodig is. De dialyses verlopen dan veel
milder.
hiervan voor mij was een stevige vochtbeperking.
Waarom
is daar nog geen oplossing voor gevonden
Tijdens de dialysebehandelingen moet het vocht
vraag ik mij af? Waarom worden de nieren lui en
(van voeding en drinken) dat door de nieren niet
stoppen met de productie van urine?
meer wordt uitgescheiden, worden onttrokken aan
het bloed. In korte tijd - voor mij vijf uur - moest
Tot slot wens ik alle nierpatiënten en hun familie en
circa drie tot vier liter vocht onttrokken worden.
het team verzorgenden van VieCuri een fijne kerst
Dit was fysiek een erg zware last voor het hart en
bloedvaten. Deze behandeling kreeg ik driemaal per en een voorspoedig 2019 toe.’
week, maand in maand uit.

Laat je gedachten positief blijven,
want je gedachten worden je woorden.
Laat je woorden positief blijven,
want je woorden worden je gedrag.
Laat je gedrag positief blijven,
want je gedrag wordt je gewoonten.
Laat je gewoonten positief blijven,
want je gewoonten worden je waarden.
Laat je waarden positief blijven,
want je waarden worden je lot.
Mahatma Gandhi
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Wetenschapsdag
12 oktober 2018 Oegstgeest
Door Jac Verbeek

Op 12 oktober ben ik naar de Wetenschapsdag over
zaken rondom nieren van de Nierstichting gegaan.
Er was een algemeen deel, dat ik helaas gemist heb
door een treinvertraging. De middag was gereserveerd voor een vijftiental presentaties in een wat
kleinere setting.
Deze waren ingedeeld volgens een vijftal thema’s:
•
•
•
•
•

Je lichaam in balans
Behandelvormen
Personalized Medicine
Technologie en Innovatie
Nieronderzoek in breder perspectief.

De eerste presentatie die ik heb gevolgd ging over
het verband tussen het magnesiumgehalte in het
bloed en aderverkalking. Aderverkalking heeft
meerdere oorzaken zoals leeftijd, maar wordt
versterkt door slecht functionerende nieren. De
onderzoekers uit Nijmegen ontdekten dat aderverkalking sterk afneemt bij een wat hogere concentratie magnesium in het bloed. Het is niet zo dat
die concentratie van magnesium erg hoog mag zijn,
dan ontstaan er andere gezondheidsproblemen. Dit
onderzoek kreeg een prijs.
De tweede presentatie ging over huidkanker na
transplantatie.
Hier werd het verband tussen blootstelling aan zonlicht en huidkanker behandeld.
Het advies was om niet onbeschermd in de zon te
zijn tussen 11u en 16u. Daarnaast is het belangrijk
dat je in je jeugd niet teveel onbeschermd bent geweest tijdens het zonnebaden. Verder kwam de link
tussen wratten en melanomen aan de orde en werd
er natuurlijk gewaarschuwd voor roken, waardoor
de kans op vrijwel alle kankersoorten wordt verhoogd.
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De derde presentatie die ik bijwoonde, handelde
over Personalized Medicine.
Het streven is een optimale werking van medicijnen
in een zo laag mogelijke (veilige) dosering en met
zo min mogelijk bijwerkingen. Als je medicijnen
inneemt krijg je een piek in de concentratie van
medicijnen in het lichaam.

Dit kan bijwerkingen geven. Vlak voordat je het
medicijn weer inneemt heb je een lage concentratie.
Deze moet wel hoog genoeg zijn zodat anti-afstotingsmedicijnen nog wel hun werk kunnen doen.
De dosis is niet voor iedereen gelijk. Dit is de reden
waarom dat iedereen na de transplantatie met een
veilige hoge dosis begint; na metingen van de concentratie in het bloed vlak voor het innemen van de
medicatie kan de dosering vervolgens worden aangepast. In de toekomst kan genonderzoek aangeven
hoe gevoelig iemand is voor medicijnen, zodat de
kans op bijwerkingen kleiner wordt.
Hierna werden er prijzen voor onderzoeken uitgedeeld en werd het model van de draagbare kunstnier tentoongesteld. Deze kunt u vinden op internet
onder draagbare kunstnier en ook op YouTube staat
een filmpje.
Het bezoek aan de Wetenschapsdag van de Nierstichting is de moeite waard, u dient zich wel van te
voren aanmelden. Dit kan via internet bij de Nierstichting.

december 2018

Dialyse avontuur
in de Oekraïne
Door José Kunen
De zoon van de familie Bierens woont in
de Oekraïne. In het verleden ging Cor er
zeker eenmaal per jaar op vakantie. Gezellig bijkletsen met zoon, schoondochter en
kleindochter. De heer Bierens dialyseert al
ruim anderhalf jaar thuis en was drie jaar
geleden voor het laatst bij zijn zoon en had
toen (in de wetenschap dat dialyse niet lang
meer zou uitblijven) afscheid genomen met
het idee dat hij daar nooit meer zou komen.
Hij was er ooit in het ziekenhuis geweest en
had toen meteen gezegd: hier ga ik dus nooit
naar toe.
Medio dit jaar zocht zoon Sandy echter contact met een nefroloog in een nabij gelegen
ziekenhuis en maakte hij foto’s van de dialyseafdeling. Samen met echtgenote Maureen maakte hij
voor zijn ouders een reis naar de Oekraïne opnieuw
mogelijk.
De heer en mevrouw Bierens vroegen of ik mee
wilde gaan, om bij de dialyses aanwezig te zijn en
op zaterdag 1 september vertrokken we ‘s ochtends
vroeg met de auto voor een reis van ruim 1500 km.
Gedurende de reis werd er regelmatig een pauze
ingelast. Na ruim 1100 km vonden we een hotel
op ongeveer 150 km van de Oekraïense grens om
te overnachten. De volgende middag arriveerden
we bij ons hotel en werden we door de zoon meegenomen naar Yalovitschi, het dorpje waar hij zijn
boerderij runt.
Maandagochtend liet Sandy ons de gewassen zien
en de velden die hij allemaal bewerkt. Mooi om
te zien hoe trots hij hierop was en hoe hij ervan
genoot dit aan ons te kunnen laten zien. Mevrouw
Bierens ging mee naar de eerste schooldag van hun
kleindochter.

Die avond moesten we ons op de dialyseafdeling
melden voor de eerste dialyse. Het ziekenhuis zag
er van de buitenkant best mooi uit. Maar toen de
schuifdeuren opengingen, waande ik me meteen 50
jaar terug in de tijd. Een donkere lange gang met
betonnen vloer met links en rechts allemaal deuren
en kleine kamers, waar je zo bij de dokters naar
binnen keek. Op de dialyse moesten we wachten.
Inmiddels weet ik dat een Oekraïens kwartiertje
ongeveer een uur wachten betekent.
De dialysekamers waren mooi betegeld, elke kamer
was anders. Machines waren netjes.
Wat opviel was de leeftijd van de verpleegkundigen.
Ze oogden allemaal even jong. In iedere shift waren
er twee verpleegkundigen die iedereen aan en
afsloten. Een extra mannetje om de machines op te
bouwen en alles klaar te leggen. Er was één bloeddrukmeter voor twee machines. Deze zat bevestigd
aan de machine van de buurman. Dus als we wilden
meten moest dat telkens via die machine. Lekker
makkelijk. Maar dat heb je daar ook niet nodig!
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Ze meten gewoon niet! Niet voor en na aansluiten
en ook niet tijdens de dialyse. Ze prikken de naalden en draaien met die machine. Vervolgens zie
je gewoon de hele tijd niemand. We vroegen ons
af hoe dat dan ging als er een alarm was of wat als
iemand niet lekker wordt.
Een bellensysteem was er niet. Dat hadden we al
snel in de gaten. Wat dat alarm betreft, niet moeilijk,
de patiënten duwen het gewoon zelf weg.
De patiënten moeten daar ook alles zelf meenemen. Medicijnen en dergelijke dienen ze zelf bij de
apotheek te halen en betalen. Ook het eten moeten
ze zelf regelen.
De eerste dialyse verliep goed en zowaar halverwege kwam er even iemand binnenkijken; later kwam
er nog een jonge arts, in gebrekkig Engels vertelde
ze dat ze nog in opleiding was. Het werd een late rit
terug naar het hotel, maar de eerste dialyse zat erop. Tegenover ons stond een andere machine (Hospal)
en die gaf zo’n beetje iedere vier à vijf minuten een
Dinsdag was een vrije dag en gingen we weer naar
alarm en dan stopte de pomp. De patiënt drukte telde boerderij. Leuk om in de omgeving te zien hoe
kens het alarm gewoon weg en dan liep de machine
de mensen daar leven in allemaal kleine huisjes,
weer. Dit bleef de hele dialyse zo doorgaan.
sommige in een dergelijke staat dat ze bij ons onNa ruim tweeënhalf uur ging bij een andere buurbewoonbaar verklaard zouden worden. Buitenaf is
man de machine op alarm. Hij belde naar de verpleiedereen zo’n beetje selfsupporting: kippen voor de
ging maar kreeg waarschijnlijk niemand aan de
eieren, een varken om te slachten, een koe voor de
lijn. De andere machine stond inmiddels ook weer
melk en wat landbouwgrond voor aardappelen.
op alarm en de man kreeg hem niet weggedrukt.
’s Middags was ik samen met mevrouw Bierens en
Voor de aardigheid hebben we getimed… ruim tien
haar schoondochter in de stad. We hadden besloten minuten twee stilstaande machines. De mannen
om zelf maar een bloeddrukmeter en weegschaal te belden om beurten de verpleging, maar kregen
kopen. Leek ons wel zo betrouwbaar.
niemand aan de lijn. Na ruim tien minuten komt
de poetsvrouw binnen, loopt naar de machine en
Woensdagavond was de volgende dialyse. Inmidduwt het alarm weg. Echt waar, we hebben er hardels was het ons duidelijk geworden dat patiënten
telijk om gelachen. De poetsvrouw die de machine
de telefoonnummers hadden van de verpleging en
gewoon weer aanzet!!! Je kunt het je als nuchtere
dus konden bellen als er iets was. Maar hoe en wat
Nederlander niet voorstellen.
als iemand echt onderuit zou gaan en niet meer kon
bellen?? Dat hebben we die week (gelukkig) niet
Al met al hebben we een prachtige reis en dialyse
kunnen ontdekken.
avontuur gehad. Ik had het voor geen goud willen
Op donderdagavond was er een afscheidsfeest. Een
super gezellige avond met lekker eten en voldoende
wodka!
Op vrijdagavond was de laatste dialyse. De heer
Bierens wilde graag in de stoel in plaats van een bed
dialyseren. Na een kleine discussie met de verantwoordelijke werd hiervan afgezien en mocht ik de
naalden prikken en de machine opstarten.
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missen! Wat een ervaring! Eens te meer realiseer ik
me hoe goed we het hier in Nederland hebben. En
dat we het ondanks de vele regeltjes en wetgevingen
(of juist dankzij) best wel goed doen.

Wegens plaatsgebrek is dit artikel ingekort. De volledige versie kunt u vinden op:
https://www.vitaaldialyse.nl/index.php/nieuws
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Het jaarlijkse uitstapje:

een busreis naar de Ardennen

Van de redactie

Met een volle bus van Ghielen reden we op zondag
9 september naar de Ardennen voor het jaarlijkse
uitje, iedereen had er zin in.
Het was prachtig zonnig weer, zo hadden we het
besteld!
Aangekomen bij de Wilhelminatoren in Vaals hebben we van een lekkere lunch genoten en de gids
opgepikt die ons de rest van de reis zou vergezellen
met zijn uitleg over alle bezienswaardigheden.
We genoten van mooie uitzichten, prachtige oude
huizen en af en toe een kasteeltje. Ook de hoge
oude spoorbrug bij Moresnet maakte indruk. Na
een flinke rit zijn we weer richting Vaals gegaan,
alwaar een lekker diner op ons wachtte en we even
de benen konden strekken.
Alles was goed geregeld door de werkgroep, waarvoor onze dank.

Het was een geslaagde dag.
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Knutselen voor een
gezellige kerst
Wat heb je nodig voor de ‘halve’ kerstkransen?
•
•
•
•
•
•
•
•

witte metalen ringen
verschillende soorten kerstgroen
eucalyptus(besjes)
conifeer
rood lint
plakband
binddraad
schaar & groenschaar

De halve kerstkransen maken:
1. Begin met het voorbereiden van de ring. Wikkel het lint rondom de helft van de ring en
laat steeds wat wit over, zo krijg je een soort ‘candy cane’ effect. Plak het beginnetje en het
einde vast met plakband’
2. Knip wat takjes groen af met je groenschaar. Leg de takjes aan één kant van de ring tot er
een verdeling ontstaat waar je tevreden mee bent. Bind nu met binddraad de takjes vast
aan de ring. Zorg dat je geen metaal meer ziet zitten. Maak het draad vast met een dubbele
knoop (goed aantrekken zodat alles blijft zitten).
3. Klaar? Nu hoef je alleen nog maar een lintje door de krans te doen en je kunt hem ophangen! Je ziet op de foto’s dat het lint een beetje uit het midden hangt vanwege het gewicht
van het groen.

Let it snow, let it snow…
Wat heb je nodig voor de dennenappels met sneeuw?
•
•
•
•
•
•

dennenappels
nepsneeuw
lijm die onzichtbaar opdroogt
twee papieren bordjes
een kwastje
eventueel: witte of zilveren glitter

Dennenappels met sneeuw versieren:
1. Doe op het ene bordje een laagje lijm. Op het andere bordje schud je wat nepsneeuw.
2. Haal nu de dennenappels eerst door de lijm. De randjes kun je eventueel wat extra lijm geven met een
klein kwastje.
3. Haal de met lijm ingesmeerde dennenappel nu door de nepsneeuw en tik het overtollige eraf.
4. Je kunt er nu eventueel nog wat glitter overheen strooien voor een extra feestelijk effect.
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Recept

Speculaastiramisu

Een feestelijk dessert voor tien personen
Nodig:
•
•
•
•
•
•
•

500 ml slagroom
100 gram fijne kristalsuiker
500 gram mascarpone
2 zakjes vanillesuiker
1 pak speculaas
mok espresso, afgekoeld
cacaopoeder voor de
afwerking

Bereiding:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klop de slagroom met de helft van de suiker lobbig en zet zolang in de koelkast.
Klop de mascarpone met de andere helft van de suiker en de vanillesuiker door elkaar.
Meng slagroom en mascarpone door elkaar, niet te lang kloppen.
Doop de speculaasjes één voor één kort in de koffie en verkruimel ze grof met een vorkje in
een schaaltje.
Doe een laag speculaas op de bodem van een schaal of glaasjes en vervolgens een laag van
het mascarponemengsel.
Dit een aantal keren herhalen.
Afdekken en in de koelkast laten doortrekken. Liefst één dag of zelfs twee dagen van tevoren maken.
Vóór het opdienen bedekken met een dikke laag cacaopoeder (door een zeef).

Per portie:
570 kcal
7 g eiwit
270 mg natrium = 0.7 g zout
170 mg kalium
165 mg fosfaat
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Recept

Zalm-pasta ovenschotel

Hoofdgerecht

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

300 gram (verse) zalm
300 gram penne rigate
300 gram broccoli
3 bosuitjes
4 tomaten
200 gram hüttenkäse
2-3 eetlepels basilicum
75 gram geraspte 30+ kaas
minder zout
Snufje lemon pepper (Jonnie Boer), natriumarme
viskruiden

Bereiding:
1. Verwarm de oven voor op 200 °C.
2. Kook de penne in ruim kokend water volgens de verpakking. Kook de broccoli in ruim water in 1012 minuten beetgaar.
3. Snijd intussen de bosuitjes in dunne ringetjes en de tomaten in stukjes.
4. Snijd de zalm in kleine blokjes, verwijder de velletjes en graatjes en verdeel de zalm in stukjes. Breng
de zalm op smaak met natriumarme viskruiden.
5. Giet de penne en broccoli af en meng dit met de zalm, bosui, tomaat, hüttenkäse en basilicum.
Breng op smaak met lemon pepper.
6. Verdeel het mengsel in een lage ovenschaal en strooi de geraspte kaas erover.
7. Laat de schotel in het midden van de voorverwarmde oven in ongeveer 15 minuten gaar worden.
Variatietip: vervang de bosui door dunne ringetjes prei en roerbak deze eerst 2-3 minuten tot ze beetgaar
zijn.
Per portie:
545 kilocalorieën
38 gram eiwit
345 mg natrium
895 mg kalium
270 mg fosfaat
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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 moeten de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen;
2. In elke kolom moeten de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen;
3. In elk blok van 3 bij 3 moeten de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
De oplossing van de puzzel is het cijfer in het gekleurde vakje.
Succes!
Uw oplossing is welkom via: redactie@npvsintmaarten.nl
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Stille Nacht
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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

