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Beste Vrienden, 
 
Maart 2015, het is alweer 
een tijdje geleden dat we 
nog iets van mekaar ge-
hoord of gezien hebben. 
Toch hebben we de laats-
te maanden in het be-
stuur niet stilgezeten. Dat 
hebben jullie wel gemerkt 
aan de uitnodigingen die 
al in de postbus of mail-
box aangekomen zijn. 
 
Op zondag 14 maart 
stond al de eerste activi-
teit van dit jaar op het 
programma. Met 39 in-
schrijvingen, het laagste 
aantal ooit, was onze 
contactnamiddag op z'n 
zachtst gezegd, niet zo'n 
groot succes. Misschien 
zijn jullie een beetje uit-
gekeken op het petan-
quespel of paste het niet 
in jullie plannen om eens 
af te komen. Niet erg 
maar misschien moeten 
we in de toekomst eens 
beginnen nadenken over 
alternatieven voor onze 
contactnamiddag. 
 
Op het moment dat ik dit 
voorwoord neerpen, zijn 
de inschrijvingen voor het 
weekend naar de Arden-
nen afgelopen. 62 perso-
nen schreven zich in; een 
heel mooi aantal. 
 
Voor de elfdaagse zijn er 
nog een tiental plaatsen 
over. Mensen die nog ge-

interesseerd zijn kunnen 
zeker nog inschrijven. 
Toch zou ik er jullie willen 
attent op maken dat lang 
wachten meestal geen 
goed idee is! 
 
Bij deze wil ik jullie ook 
nog warm maken voor 
onze BBQ, daguitstap en 
het jaarfeest. De uitnodi-
gingen daarvan volgen la-
ter. Met de paas- en sin-
tactie, de tombola, het 
Krantje en onze website 
staat er nog heel wat 
werk op het programma. 
 
Door het afhaken - vorig 
jaar - van Sabine Verniest 
en Jimmy Bostyn, is ons 
bestuur wat klein aan het 
worden. Daarom zoeken 
we voor ons bestuur 
nieuwe mensen. Dialyse-
patiënten of peritoneale 
dialysepatiënten, genie-
ten de voorkeur omdat 
we de voeling met de dia-
lyse niet willen verliezen. 
Wie interesse heeft kan 
daarvoor altijd één van 
onze bestuursleden aan-
spreken. 
 
Ik hoop jullie allen eens 
tegen te komen op één of 
andere activiteit zodat we 
er met zijn allen een suc-
cesvol 2015 van maken. 
 
Tot dan!!! 
Matthys Gino 
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Reeds vóór onze eerste voorbereidende 
vergadering waren we er al op gewezen 
dat het een ernstige taak is om als 
nieuwkomer een verslag op te stellen 
over de reis.  Bij deze is dat gelukt want 
we hebben zoveel meegemaakt dat er 
zeker genoeg stof is om te schrijven.  
We hebben zelfs gekozen om minder 
over het toeristische aspect te rapporte-
ren maar eerder over onze belevenissen 
en zieleroerselen.  Want wees gerust, er 
werd 10 dagen gewerkt maar vooral ook 
plezier gemaakt en genoten, samen met 
de medereizigers.   
 
Dag 1 - Vertrek naar Portugal (Di 30/9) 

 
Ruim op tijd zijn we al om 6u30 present 
want de rolstoelen, waarvan de bande-
kes door onze technieker Danny daags 
voordien nog eens gekeurd en opgebla-
zen waren, en medisch materiaal moeten 
nog klaargezet worden aan de oprit in de 
Wilgenstraat.  En zie, de eerste reizigers 
kunnen al begroet worden.  Zelfs op dit 
vroege uur is iedereen enthousiast en 
het voetpad staat zwart van het volk.   
We schrikken even wanneer een enorme 
kraan achterwaarts de straat in moet zo-
dat afscheidnemende familieleden ijlings 
hun auto moeten verzetten.  Blijkt dat 
het Heilig Hart nog een huis in de rij ge-
kocht heeft om vandaag af te breken.  
Tweede verschieten: de bus zal te laat 
zijn want reeds in Veurne is hij al min-
stens een half uur te laat aangekomen.  
Derde surprise: bloed op de oprit tegen 
dat de bus komt aanrijden; door het lan-
ge wachten zijn sommige mensen al 
gaan zitten op de verzamelde rolstoelen 
en José heeft gehaperd met een bloe-
dend scheenbeen tot gevolg.  
Het laden van een dubbeldekbus met 
aanhangwagen voor 76 reizigers (met 

bagage voor mooi en minder mooi weer) 
en 16 rolstoelen is een helse klus en 
zelfs met vereende kracht duurt dit tot 
we ruim met drie kwartier vertraging 
kunnen vertrekken richting Zaventem.   
Onderweg kan de werf van het nieuwe 
AZ-Delta bewonderd worden in Oekene, 
vooraleer de snelweg te nemen.  Wij, de 
7 verplegenden (dit is Stefaan met zijn 
“harem” van 6 vrouwen), doen onze toer 
door de bus om met iedereen kennis te 
maken en voelen dat dit een hechte ben-
de is, die mekaar met veel plezier terug-
ziet.   
Door onze vertraging sukkelen we ferm 
in de ochtendfiles richting Brussel en 
kunnen al aanschuiven vanaf Erpe-Mere.  
Vanaf dan worden we steeds zenuwach-
tiger tot aan de luchthaven.  Iedereen 
gaat haastig slepen aan karren en rol-
stoelen om aan te schuiven bij de in-
check, koersen naar de douane en aan-
schuiven, hop naar de bagagecontrole en 
aanschuiven tussen het airportpersoneel 
(dat mag voorsteken!).  We durven niet 
meer kijken naar ons uurwerk.  Met de 
raad van Stefaan “Elk voor zijn mensen 
zorgen en ik zorg dat de laatsten nog 
mee zijn” hebben we een sprint ingezet 
naar de terminal om er totaal overstres-
sed in het vliegtuigzitje neer te ploffen.   
De rolstoelen worden uit de aanloopslurf 
gehaald en in de vliegtuigbuik geladen 
zodat we kunnen vertrekken … met een 
half uur vertraging maar IEDEREEN van 
de VNR-groep IS MEE.  Oef.  Bedankt Air 
Portugal voor het wachten.   
Nu kan de vakantie echt beginnen.  De 
airhostessen, ongezond slank in rood/
groen pakje met lange haren en perfecte 
make-up zoals in de boekskes, komen 
ons uitleg geven en bedienen.  We ver-
staan het Portugees niet en dat zou in de 
volgende twee weken niet verbeteren 

COSTA DA LISBOA 2014 
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(geschreven tekst was nog een beetje te 
vatten maar zodra het uitgesproken 
wordt, slaat alles tilt).  Uiterst rustige 
vlucht, beetje eten (één pistoleeke), ver-
der de medereizigers (waaronder twee 
die kranig hun luchtdoop meemaken) le-
ren kennen, klein dutje en vooral niet 
denken aan de achterblijvers thuis.  Lis-
sabon ligt zonovergoten op ons te wach-
ten wanneer we in de vroege namiddag 
landen.   
De luchthaven is echter niet zo geschikt 
voor rolstoelen.  We hebben veel extra 
baan afgelegd voor liften waar maar 
twee stoelen in kunnen en nog een lift 
en nog ene zodat sommige begeleiders 
hun mensen de lift laten nemen maar 
zelf met de rolstoel onder de arm trap-
pen en/of roltrappen nemen om tijd te 
winnen.  Wanneer we de ganse groep 
teruggevonden hebben bij de bagage-
ophaal, blijkt dat er twee valiezen zoek 
zijn.  Pech voor André en Marc (de ene 
valies is de volgende dag al terecht, de 
andere pas na drie dagen wat een ex-
cuus gaf aan Marc om ter plaatse nieuwe 
kleren te kopen). 
Buiten gekomen moeten jassen en truien 
dringend uit want het is heet in Portugal.  
De rit naar het hotel verloopt vlot, de 
sfeer begint joliger te worden en de 
streek ziet er mooi uit, vooral de verge-
zichten op de zee.   
Ons hotel Villa Gale in Estoril (de Portu-
gezen zeggen Sstoeriel) is oké: vriende-
lijk onthaal, propere kamers, lift voor de 
rolstoelgebruikers (juist groot genoeg), 
sommige kamers zelfs met zicht op zee.  
Tegen dat iedereen op zijn kamer raakt, 
heeft Nancy de enkel gekneusd door een 
omgevallen valies en krijgen we ijs van 
de gedienstige barman om de zwelling 
tegen te gaan.  Gelukkig blijven we van 
verder onheil gespaard en kunnen we 
beginnen uitpakken, ons verfrissen, even 
tot rust komen en stilaan afzakken voor 
het avondeten.  De buffet-formule van 
koud, warm, pasta, slaatjes, soep, kaas, 

fruit, desserts is voor ieders wil gepast 
en zeer ruim van keuze.  Een flesje wijn 
sluit deze intense eerste dag perfect af.   
 

 
Dag 2 - Eerste dialysedag (Wo 1/10) 

 
De oorspronkelijke plannen om dichtbij 
Estoril naar een nieuw dialysecentrum te 
gaan met onze 22 dialysepatiënten in 
één avondshift, waren onmogelijk ge-
worden toen het centrum zijn nodige 
vergunningen niet bekwam en ons niet 
in zijn oude centrum/bezetting kon ont-
vangen.  Stefaan zocht samen met Fre-
senius via alle mogelijke kanalen naar 
een alternatief en was de wanhoop nabij 
… tot hij pas de week vóór het vertrek, 
akkoord kreeg van een ander dialysecen-
trum in Lissabon.  Dit was weliswaar een 
hele afstand verder (minstens een half 
uur rijden enkele rit) en in drie groepen 
over de dag verspreid (dus geen geza-
menlijke activiteiten overdag mogelijk 
zoals vorige jaren) en zeer kortbij te re-
gelen (nog veel bijkomende administra-
tie) maar de dialyses konden doorgaan 
en dat was het voornaamste, anders 
konden we niet eens op reis vertrekken!   
De eerste dialysegroep moet bijzonder 
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vroeg uit de veren want wordt om 6u45 
reeds in het busje verwacht.  Het hotel is 
zo vriendelijk om extra vroeg ontbijt te 
voorzien voor dit groepje.  De volgende 
groep vertrekt om 11u30 en de laatste 
om 16u30.  Stefaan en zijn “harem” van 
6 verpleegsters maken een beurtrol op 
voor de vier dialysedagen zodat er 
steeds iemand mee is op de bus, er 
steeds twee in het dialysecentrum aan-
wezig zijn en zodat elke groep zijn bege-
leiding krijgt.   
Twee haremleden gaan de eerste dag 
nog niet mee en blijven de ganse dag in 
Estoril.  We zitten ’s morgens vooral in 
de inkomhall beschikbaar en zorgen dat 
we de volgende groepen op tijd verza-
melen en helpen opstappen.  Tussen-
door nog wondzorg, pillen uitdelen voor 
wie er vergeten is, winkeltjes zoeken in 
de nabije omtrek om fruit, tussendoor-
tjes en water te halen, postkaartjes ko-
pen in de krantenwinkel en regelmatig 
contact houden met Stefaan over het 
verloop van de dialyses.  De eerste 
groep wordt zodra het busje aankomt, 
met de rolstoelen paraat, uitbundig be-
groet en geholpen om uit te stappen.  
Dan moet over de middag op verplaat-
sing gezocht worden om een snack te 
eten want we hebben slechts half pensi-
on en dus trekken we met enkele rol-
stoelgebruikers verderop in de straat op 
verkenning naar de Portugese keuken.  
Dit valt best mee en is vooral gericht 
naar vis en pata negra-varkensvlees, 
soep, slaatjes en pasta’s.  De prijzen zijn 
ook best te doen.   
In de namiddag wordt het heet (men 
spreekt over meer dan 30° en dat is zelfs 
naar Portugese normen voor oktober niet 
gewoon) en we trekken naar het park 
van het Casino.  Bij een waterplas met 
spuitende fonteinen en onder de bomen 
is het klimaat bijzonder aangenaam.  Het 
moment om met enkele medereizigers te 
filosoferen over gezondheid, angst en 
genieten, voor en na transplantatie, en 

hoe het leven aangenaam te houden.   
In de hitte haasten we ons op tijd terug 
om de avondgroep samen te roepen en 
op weg te helpen.  De middaggroep laat 
lang op zich wachten want er is iemand 
die nabloedt.  Zodra het busje stopt, 
snellen we de straat op om te helpen 
maar bijna aan de bus gekomen, zijn 
reeds twee onbekende mannen afge-
stapt, die … Engels spreken.  Oei, stop, 
we dribbelen terug naar het hotel en 
zien hoe het groepje sportieve mannen 
hun golftassen uit de buskoffer halen.  
Die gasten hebben onze hand niet nodig 
om uit te stappen.  Onze blunder kan de 
ernstige hotelbediende aan de deur aan 
het lachen brengen.  Kort nadien arri-
veert het juiste busje met onze tweede 
groep; die zijn ook best tevreden over 
het Portugese centrum.   
 

Nu zijn we ook aan een drankje toe op 
het terras dichtbij het hotel.  De grote 
bende Belgen met bestellingen van cock-
tails en de paar diensters zijn niet aan 
mekaar gewaagd.  Vermits er steeds 
meer mensen tussenschuiven in de enor-
me kring, wordt het moeilijk bestellen en 
afrekenen.  De bediening laat steeds lan-
ger op zich wachten en spreekt Frans 
noch Engels.  Tenslotte gaan sommige 
laatkomers zelf binnen aan de toog hun 
Mojito bestellen en ontdekken dat er 
maar één dienstertje meer is.  Daarenbo-
ven weet ze zich geen raad met de op-
merkingen van twee Britten aan de bar, 
die druk het Portugese bier uitproberen.  
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Het tweede meisje was ondertussen ver-
se munt en limoenen gaan kopen en na 
een kwartier raakte de mojito klaar.  
Maar waarom klagen … op vakantie 
heeft men tijd en iedereen raakt bediend 
en de cocktails zijn verrukkelijk vers.   
En plots stopt er een ambulance naast 
ons!  Een van de zatte Britten is gevallen 
en staat met een gapende wonde in de 
wenkbrauw te bloeden.  We halen ons 
beste Engels uit om hem te overtuigen 
dat hechtingen echt nodig zijn in de kli-
niek en... hij is meegegaan met de 
“pompiers”.  Per toeval is het dan nog 
een pompier, die Peter (onze Izegemse 
pompier van het gezelschap) aanspreekt, 
want ze hadden mekaar ’s morgens ont-
moet bij een bezoek aan de plaatselijke 
kazerne.  Zoals we de volgende dagen 
bij het dialysecentrum zouden ondervin-
den, wordt in Portugal alle ambulance-
vervoer door pompiers verzorgd.   
De laatste groep wordt om half twaalf ’s 
avonds van de bus gehaald en voor hen 
is op hun kamer nog een kleine koude 
schotel voorzien maar de meesten zijn 
zeer moe.  Gelukkig heeft elke groep tij-
dens de dialyse een kop koffie met 
broodje gekregen zodat ze niet uitgehon-
gerd zijn.  De 7 verplegenden kunnen nu 
pas de dagelijkse korte bespreking hou-
den over medische zaken en afspraken 
voor de volgende dag.  De barman 
steekt ons na middernacht voorzichtig 
buiten.  Bedtijd.   
 
Dag 3 - Cascais, Cabo da Rocca, Mafra 

(Do 2/10) 
 

’s Morgens geniet ieder van het voortref-
felijk ontbijtbuffet en is mooi op tijd pre-
sent om te wandelen.  Vandaag voor-
spelt men 33° en de zonnebrillen zijn bo-
ven gehaald.  Het is niet simpel om op 
de promenade te geraken met rolstoelen 
want we moeten draaiend in een tunnel 
onder straat en spoorweg raken om dan 
met een korte klim weer bij de zee te 

belanden.  De tips en tricks van de 
“anciens” zijn zeer nuttig zoals achter-
waarts drempels of grote hellingen afrij-
den en hoe je rolstoelen kan kantelen of 
kort draaien zodat het zelfs leuk wordt 
omdat het steeds beter lukt.  Maak 
plaats voor de Benidorm Bastards!  
Het zicht onderweg naar Cascais is for-
midabel (de Portugezen zeggen Cusj-
kaais).  De Portugese zandkust is echt 
mooi en de warmte op de dijk loopt op 
zodat we blij zijn als we tegen de middag 
in de smallere, koelere straten met sou-
venirwinkeltjes kunnen afslaan.  Hier 
worden nog zonnehoedjes en -petten 
gekocht.  De reisleiding verrast ons van-
daag met de reservatie van een groot 
restaurant met dakterras voor de ganse 
groep, met een volledige maaltijd inbe-
grepen in de reis.  Fijne attentie zeg.  En 
dan komen we aan bij de straat van het 
restaurant en slaan bijna in paniek.  Een 
soort Koppenberg ligt voor ons maar dan 
met kleinere kasseitjes in witte steen op 
een smal voetpad, dat er bijzonder glad 
uitziet.  Maar we raken boven, zij het in 
het zweet en telkens met drie om één 
rolstoel te duwen.  Iedereen springt bij, 
zelfs de plaatselijke reisbegeleidster 
helpt duwen.  Eénmaal aangekomen op 
de 4de verdieping van het gebouw zijn 
we blij dat we niet op het terras maar 
binnen in de airco kunnen eten en ook 
het zicht is mooi.  Het eten is voortreffe-
lijk, de wijn fijn, de zeteltjes comfortabel 
en … we moeten zelfs een beetje aange-
pord worden om voort te maken want er 
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is nog meer te beleven.  De afdaling van 
de Koppenberg is ook gelukt met even-
veel volk en er is zelfs politie om ervoor 
te zorgen dat onze twee bussen ons toch 
mogen opladen met onze rolstoelen op 
een hinderlijke plaats aan het kruispunt 
beneden.   
Begeleid door twee Nederlandstalige gid-
sen trekken we naar Cabo da Rocca, het 
meest westelijke punt van het vasteland.  
De Portugese rotskust is ook echt mooi 
en het fris briesje van de Atlantische kust 
doet zo’n deugd.  Maar steeds moet je 
uit je doppen kijken en helpen zorgen 
voor je medereizigers.  Vb 1: ingrijpen 
als een partner in zijn enthousiasme be-
gint foto’s te maken en de rolstoel loslaat 
zodat zijn Marleen bijna tussen de rotsen 
en de struiken naast het pad belandt.  
Vb 2: plakkerkes geven aan Ann en Mau-
rice voor hun schaafwonden door onop-
lettend wandelen in de ruige natuur.  Vb 
3: een beschermende houding innemen 
als Ciske tussen drie vreemde jonge ven-
ten op de parking verplicht wordt om ge-
fotografeerd te worden.  Maar ze lijkt het 
leuk te vinden?  Blijkt dat het om Engel-
sen of Amerikanen gaat, die in hun 
thuisland krek dezelfde witte schoentjes 
verkopen zoals die waar Ciske mee staat 
te pronken op hun foto.  
  

Nu naar Mafra, niet langs de snelweg 
maar langs de toeristische weg.  Land-
schappen, natuurparken, heuvels, kaste-
len, geschiedenis … worden uitgelegd 
terwijl we krinkeldewinkel, berg op, berg 

af steeds verder het binnenland blijven 
inrijden totdat … de eerste bus plots 
moet stoppen voor een snelle opkuis met 
emmer en dweil omdat autoziekte en 
overgevoelige maag een slachtoffer ge-
vonden hebben in Bernard.  Gelukkig is 
de schade beperkt en Mafra bijna in zicht 
(de Portugezen zeggen Maafru).   
Het wordt een blitzbezoek want de tuin 
is te groot voor zo’n korte tijd en de kerk 
gaat bijna dicht.  Wie de hoge trappen 
opraakt, werpt een blik op de 6 orgels en 
het overdadig interieur.  Buiten kijken we 
verbluft naar het enorme bouwwerk dat 
een combinatie is van klooster, basiliek 
en paleis.  Koning en koningin zaten in 
de 18de eeuw in de twee uiterste gebou-
wen en als ze ’s avonds eens knus wil-
den samen zitten moesten ze dwars door 
de kerkgang toch wel veel baan afleg-
gen.  Romantisch is anders.  Dan hebben 
wij het in de 21ste eeuw beter met een 
fris drankje of ijsje op een terras met 
zicht op het enorme plein.   
 

Terug naar het hotel; daar zullen we al-
leszins niet moeten opleggen voor ge-
bruik van sauna of fitness.  Telkens we 
rondtrimmen met rolstoelen zweten we 
genoeg in dit klimaat en de fitness voor 
armen en benen hebben we onderweg 
ook meer dan voldoende.  En ons dou-
chen is gelukkig gratis.   
 

Dag 4 - Tweede dialysedag (Vr 3/10) 
 
Dezelfde indeling in shifts voor de dialy-
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sepatiënten wordt behouden en dus 
moeten dezelfde mensen ’s morgens 
vroeg weg en dezelfde ’s avonds laat te-
rugkomen.  Het hotel doet een aanbod 
voor de avondgroep, die niet echt kan 
genieten van het avondbuffet, en die pa-
tiënten kunnen ’s middags een menu kie-
zen in het bijhorende restaurant zonder 
meerkost.  Mooie geste, waarop een vijf-
tal mensen dankbaar ingaan.   
 

De begeleidende verpleegsters wisselen 
mekaar weer af en de andere ontfermen 
zich over de medereizigers, vooral de rol-
stoelgebruikers.  Vandaag wordt met een 
groepje weer de tunnel genomen naar 
de kustboulevard maar nu wordt richting 
Lissabon geslenterd.  We passeren onder 
een stoer aandoend kasteel in vesting-
stijl, dat we zelfs vanuit ons hotel kun-
nen zien (achteraf lezen we in onze gids 
dat het kasteel slechts in de vorige eeuw 
als replica gebouwd is om indruk te ma-
ken op de kust- en thermen-toeristen 
van het mondaine Estoril) en bewonde-
ren de mediterrane tuin er rond met me-
tershoge oleanders.  De zon is zalig en 
er is een beetje wind zodat de Atlanti-
sche zee zijn reputatie van surfparadijs 
alle eer kan aandoen.  Sportieve mannen 
tonen hun gebruinde sixpacks bij het be-
dwingen van de golven op hun surfplank.  
Op de golfbrekers wordt druk gevist en 
elkeen geniet van het schouwspel (de 
vrouwen nog ietsje meer).   
’s Middags proberen we een ander res-
taurantje en kunnen gelukkig binnen zit-

ten want het terras is snikheet.  De 
zwarte zitting van de buiten wachtende 
rolstoelen is een oven onder de billen 
wanneer we weer vertrekken richting ho-
tel.   
We ontdekken dat het grote gebouw aan 
de overkant van het hotel de post is en 
riskeren ons om postzegels te halen.  
Moderne post zoals in België: ticketje 
trekken, wachten tussen rekken ge-
schenkartikels en modellen postpakket-
jes tot je op een display een loketje aan-
gewezen krijgt.  Vervolgens in Frans, En-
gels en gebarentaal uitleggen dat je 30 
zegels wil en er 13 krijgen.  De dame 
dan zuchtend zien verdwijnen om ergens 
achter in het gebouw meer zegels te ha-
len en na 20 minuten buiten geraken 
met de buit (in het weekend hebben we 
de kaartjes in de postgleuf gemikt, be-
stemd voor Europese landen maar drie 
weken later heeft de familie nog geen 
kaartje gezien).   
Onze ijverige reismanager Miguel (waar 
we overigens voor onze reis zeer tevre-
den over zijn), die zich verder wil profile-
ren en specialiseren in medisch begelei-
de reizen voor buitenlanders zoals VNR, 
ziet in Stefaan de ideale man om voeling 
te krijgen met zo’n Belgische kringen en 
om te bewijzen dat Estoril al lang belang 
hecht aan gezondheid troont hij ons in 
onze afgedragen short mee naar een be-
roemd hotel Palacio verder in de straat.  
Wij worden voorgesteld aan de portier in 
lange jas met epauletten, die in zijn jon-
gere jaren meespeelde in de eerste Ja-
mes Bond-film.  We mogen langs man-
nen in badjassen gaan om vergulde gan-
gen en zalen te bezoeken en de oude fo-
to’s met koningen, heersers, adellieden 
en beroemd volk bekijken, het restaurant 
van zoveel sterren en kristallen luchters 
bewonderen, de pool-voorzieningen in 
het park zien.  Wanneer hij net over wel-
ness en eigen golfterrein begint … krijgt 
Miguel gelukkig een dringende GSM-
oproep zodat we terug naar ons minder 
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chic hotel kunnen om ons simpel gezel-
schapsspellekke voort te zetten.  We 
kunnen ons achteraf niet van de indruk 
ontdoen dat gans Estoril zijn beroemde 
verleden van koningen in ballingschap, 
diplomaten, spionnen à la James Bond 
nog koestert maar ondertussen stilaan 
over zijn hoogtepunt heen is.   
 

Dag 5 - Evora, Alentejo (Za 4/10) 
 
Nog steeds mooi weer en vandaag gans 
de dag op stap met bus en gids.  We wa-
ren gewaarschuwd dat het zuidelijke bin-
nenland en de streek rond Evora tot de 
warmste en droogste regio van Portugal 
behoort en kunnen dat zeker beamen.  
De gids vertelt onderweg veel over de 
zeer oude geschiedenis van het stadje, 
over Romeinen (en hun aquaduct), Visi-
goten, Moren, strenge katholieken met 
hun inquisitie en Joodse buurten.  Niet te 
verwonderen dat Evora UNESCO-erfgoed 
is geworden (de Portugezen zeggen 
Ivoera).   
Onze reisleiding heeft van de plaatselijke 
politie bekomen dat de bus uitzonderlijk 
tot op het hoogste punt van het stadje 
mag rijden om onze rolstoelpatiënten af 
te zetten.  Dalen met een rolstoel is iets-
je minder moeilijk dan klimmen want … 
je raadt het al: Evora ligt op een heuvel 
en wat voor één!  We kunnen uitstappen 
dicht bij de Romeinse tempelruïne om op 
oneffen kasseien verder te hobbelen en 
tussen de paardenkoetsen de gotische 
kathedraal te bereiken.  Vervolgens ver-
der bergaf in de autovrije stadsdrukte 
langs mooie gevels en vele monumenten 
naar het grootste plein om een middag-
hapje te bestellen op een van de vele 
terrassen.  De zoveelste variant op het 
steeds lekkere Bakalhau (vissoep of 
stoofpot) kan gesmaakt worden.  Plaat-
selijke studenten (Evora is recent weer 
universiteitsstad) komen in deftig zwart 
pak oude instrumenten bespelen, zingen 
(in het Portugees vermoeden we) en 

zelfs springen en dansen.  In zo’n hitte; 
amai.  We hebben nog ruim de tijd om 
andere zijstraatjes, (veel vitrines met 
mooi handwerk en mozaïeken, kurken 
souvenirs enz.) uit te proberen en verder 
af te dalen naar de busparking.  Wie er 
nog een sprintje voor over heeft, kan di-
rect na middagsluiting de nabijgelegen 
San Fransisco-kerk binnenraken om er 
met stijgende verbazing de knekelkapel 
te bekijken.  De schedels en beenderen 
van 5000 monniken werden er door 
Franciscanen gebruikt om muren en pila-
ren te bouwen.  Helemaal luguber wordt 
het als je de vertaling van de uitgebeelde 
spreuk leest: “Onze botten die hier zijn 
wachten op die van u”.  Sympathiek.   
Nu vervolgt de verre rit in de streek over 
de rivier Taag (de Portugezen zeggen Al-
jentijoe), gekend van weilanden met 
melkvee, ooievaarsnesten en tarwevel-
den maar op zijn drogere streken ook 
van wijngaarden, olijfbomen, kurkeiken 
en zwarte varkens, die met de eikels van 
de kurkeiken gekweekt worden.  Naast 
de schaamrode basten van pasgeoogste 
kurkeiken, zien we ook ingekerfde den-
nenbomen waar de hars opgevangen 
wordt in hangpotjes.  Allemaal teelten 
waar waarschijnlijk niet veel rijkdom uit-
komt maar wat moet je doen op zo’n 
droge grond?  De streek raakt stilaan 
dunbevolkt door uitwijking naar de kust, 
hoofdstad en buitenland.  Wij trekken 
echter naar inwijkelingen nl. een dapper 
gezin dat enkele wijngaarden aankocht 
en volop investeerde in modern materi-
aal om wijn te maken.  De eigenaars 
ontvangen ons met duidelijke uitleg in 
het Engels en laten ons in hun opslag-
ruimte tussen de inox tanks plaats ne-
men om te proeven.  Rosé, wit, rood, 
nog een betere rode … en hoe meer ge-
schonken wordt, hoe minder kliekjes er 
worden uitgegoten in de rondcirculeren-
de restenemmer.  Het gezelschap wordt 
er steeds vrolijker op en de geproefde 
kaasjes, chorizo-worst en Chafariz-
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wijnen worden gretig aangekocht als 
souvenir voor thuis.  De flessen zullen 
hopelijk tussen T-shirts en ondergoed de 
hardhandige thuisreis in de valies overle-
ven.  (bij mij is het alleszins gelukt tot 
vreugde van de huisgenoten).  En dan is 
het hoog tijd om naar Estoril terug te ke-
ren.   
 

Dag 6 - Lissabon (Zo 5/10) 
 
Blijvend warm maar iets frisser weer ver-
wacht voor ons bezoek aan Lissabon (de 
Portugezen zeggen Liezjbowa).  Er loopt 
vandaag een marathon van Cascaïs naar 
Lissabon-centrum en men vreest veel 
hinder op ons bezoek-parcours want 

zelfs de kustweg is afgezet voor het 
sportevenement.  ’s Morgens vroeg kun-
nen we al de eerste (vooral mannelijke 
en Afrikaanse ) koplopers aanmoedigen 
op hun passage langs ons hotel, maar 
wonderbaarlijk zullen we er later in de 
hoofdstad niet veel tijd door verliezen.   
Het model van dubbeldekkerbus, dat we 
vandaag mogen gebruiken, heeft niet 
veel bergruimte om er telkens 15 rol-
stoelen in en uit te sleuren.  Er moeten 
er zelfs binnen in een soort kruipruimte 
opgeborgen worden en na enkele haltes 
zien we de chauffeur en begeleider ge-
meend verzuchten en zweten.   
Eerste halte: het Hiëronymus-klooster.  
Een hele toer om hier heelhuids door het 
gedrum te geraken want op zondagmor-
gen is het bezoek gratis.  Hier een hel-
lend vlakje, daar een opstapje, pardon, 
sorry, even aandringen en we zijn bij de 
prachtige kloostergang beland.  Na een 
paar tijdelijke tentoonstellingen in refter 
en bijgebouw kunnen we onze EHBO-
rugzak uithalen.  Een raadsel: hoe kom 
je met één plakker binnen in het klooster 
en met drie naar buiten?  Antwoord: als 
je Rita noemt en met je scheenbeen in 
het gedrum gehaperd hebt in je rolstoel.  
Buitengekomen kunnen we in het park 
bij de Taag uitblazen en naar de reu-
zefontein kijken (die pas weer begon te 
spuiten als we weer op de bus zaten).  
Verderop zien we twee kopie's van bui-
tenlandse bouwwerken: een brug over 
de Taag zoals de Bay Bridge uit San 
Francisco en op de andere oever in de 
hoogte een iets kleiner uitgevallen Chris-
tus dan die van Rio de Janeiro.   Ande-
ren reppen zich naar de beroemde patis-
serie voor gebakjes van Belém (de Por-
tugezen zeggen Bilein).   
Tweede halte: vanop de Rossio (het 
grootste plein van de stad) de kleurrijke, 
levendige en autoluwe winkelboulevards 
volgen tot aan de oever van de Taag en 
terug met onderweg vrij middageten.  En 
weer is het parcours niet helemaal plat 
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maar met onze ervaring al vlot haalbaar.  
We zien meermaals de gekende gele 
trammetjes onze weg kruisen en raken 
helemaal in de sfeer van deze mooie 
stad.  Op het pas gerestaureerde Han-
delsplein met zicht op een indrukwek-
kend brede en blauwe Taag, voelen we 
ons bijna op schoolreis zoals in de jaren 
70 in Amsterdam. Vooral wanneer enke-
len voorzichtig door een voorbijganger 
gepolst worden … of we geen drugs no-
dig hebben.  Slik.   
 

Derde halte: het Oceanario.  In een heel 
nieuw aangelegde stadszone op een pier 
in de Taag liggen de twee gebouwen van 
dit modern complex.  Eindelijk iets dat 
niet op een heuvel ligt.  De pleinen 
rondom zijn modern, vrolijk met een leu-
ke watermuur en vervelen helemaal niet 
tijdens het aanschuiven om binnen te ra-
ken.  En dan blijkt dat architect Cher-
mayeff een vreemd idee heeft over een 
rolstoelvriendelijk ontwerp.  Vanuit het 
ene gebouw moeten we in het andere 
met de enorme centrale aquarium-kuip 
geraken via een overdekte helling waar 
alle bezoekers op lopen.  Mooi op plan 
en in maquette maar onpraktisch want 
er is geen lift en de helling is afgewisseld 
met wel acht keer een fikse klim en dan 
weer een beetje plat.  Kortom iedere du-
wer is murw tegen dat hij de eerste vis 
te zien krijgt.  Merci Chermayeff.  Maar 
de aquaria zijn fantastisch, de vitrines 
sprookjesachtig, de pinguïns aandoenlijk 
en de otters speels.  Het onderliggende 

verdiep biedt weer zo’n mooie kleuren, 
vreemde schepsels, … eigenlijk toch de 
klim waard hoor.  Een beetje te vroeg 
naar onze zin worden we aangemaand 
om toch maar voort te maken want het 
tweede hellend vlak (nu naar beneden) 
vergt inderdaad ook veel tijd.  Tijdens de 
busrit terug is iedereen zeer tevreden 
over Lissabon en er worden al plannen 
gesmeed om op een dialysedag nog 
eens terug te komen.   
Na het avondeten krijgen we als surprise 
de kans voor een collectief bezoek aan 
het Casino.  De wandeling door het park 
is mooi want bij het casino zorgt een rij 
fonteinen met kleur- en lichtspel en wis-
selende sproeipatronen voor een water-
ballet.  Bij het terugkeren later zou blij-
ken dat het groene gazon ook vooral ’s 
nachts in wisselschema besproeid wordt, 
zodat je in het halfduister kan verrast 
worden door sproeikoppen, die plots uit 
de grond komen en je een nat pak be-
zorgen als je op het verkeerde padje 
loopt.  Zelf ondervonden.   
De casino is veel groter dan die aan onze 
kust en zou nu in handen zijn van een 
rijke Chinees.  We zijn benieuwd naar de 
glitter en glamour.  Beneden staan er al-
lerlei soorten slot-machines maar de rijke 
gokkers hebben we daar niet gespot.  
Het zijn eerder vermoeid en onverzorgd 
uitziende mannen en vrouwen, gekluis-
terd aan hun spel, steeds meer jetons in-
duwend en zelfs met een broodje op de 
schoot om geen tijd te verliezen.  Ver-
slaafd noemt men dat soms.  In de zit-
kuil in het midden kan je ook een drank-
je bestellen aan een kortgerokt serveu-
zeke met netkousen, echt zoals in de 
films.  Ondertussen staat een goede zan-
geres met band covers te brengen, echt 
goed, maar geen mens die applaudis-
seert.  Dan maar de lift naar boven om 
de poker-, roulette- en blackjacktafels te 
zien; hier is het stiller en mogen we niet 
veel opvallen.  Boeiend maar ik zou er 
niet aan beginnen.  Naar het schijnt is er 
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nog een verdiep erboven met ingang-
controle en cash-geld op de tafels.  Voor 
de “happy few” met duurdere wagens 
voor de deur.   
En hadden onze VNR-gasten geluk?  Jac-
ques heeft zich geriskeerd voor een ma-
tig bedrag op de slotmachine, kent een 
periode van mooie winst en opwinding 
maar eindigt met volledige herinzet en 
verlies.  Zijn uitbetalingstrookje van zo’n 
40 cent koestert hij als souvenir.  Erna 
kent beter het klappen van de zweep en 
zit bij de blackjack als een volleerde spe-
ler in te zetten.  Mooi om zien hoe ze 
blakend van zelfvertrouwen perfect past 
in het gebeuren.  Uiteindelijk houdt ze er 
een mooie som aan over en straalt wan-
neer ze tegen elf uur naar haar hotelka-
mer afzakt want morgen vroeg op voor 
de … 
 

Dag 7 - Derde dialysedag (Ma 6/10) 
 

Laat het ons eens over de dialyse heb-
ben.  De weg naar het dialysecentrum in 
Lissabon is gevarieerd want elke chauf-
feur neemt naargelang zijn gewoonten 
en verwachte files een andere weg.  Eni-
ge herkenpunten zijn het stadion van 
Benfica, in het rood met grote arend en 
gesponsord door Coca Cola, en dat van 
Sporting Lissabon, in het groen gespon-
sord door Super Bock-bier  (wie zou er 
best spelen, en wie de nuchterste sup-
porters hebben?).  De rit tussen 16 en 
18 uur, zij het nu heen of terug, duurt 
altijd langst maar fileproblemen zoals in 
België hebben ze niet echt.   
Het centrum is wit, modern, volledig ge-
lijkvloers, clean, ruim en klaar met een 
beetje groen rondom.  Het personeel is 
vriendelijk en ze gebruiken nieuwe dialy-
setoestellen.  Alles is geprogrammeerd 
op een kaart met chip en alle resultaten 
kunnen gevolgd worden op schermen in 
een verhoogd bureau.  Onze mensen lig-
gen verdeeld over twee zalen.  Elk heeft 
een TV scherm met … enkel Portugese 

zenders.  We zijn er vooral om bij de 
communicatie te helpen want in elke zaal 
is er telkens maar één of twee verple-
genden die Frans of Engels verstaan.  Bij 
moeilijk aan te prikken fistels wordt 
soms om advies gevraagd.  Telkens plei-
ten we om meer vocht te onttrekken en 
zo het gewichtsverschil bij te sturen (als 
onze mensen meer zout eten, meer dorst 
hebben, op vakantie iets meer drinken 
op een terras en niet voldoende plassen 
is dat een groeiend probleem).  We hou-
den hen regelmatig in het oog en signa-
leren wanneer lage bloeddrukken, kram-
pen, koude airco, zere ruggen een pro-
bleem geven.  De laatste dagen moeten 
we ook bij de plaatselijke dokter aandrin-
gen om de bloedverdunnende middelen 
in de toestellen aan te passen want som-
mige van onze mensen beginnen neus-
bloedingen en bloedende wondjes te 
krijgen omdat hun bloed in combinatie 
met Marcoumar te dun wordt.   
Wat bij ons niet denkbaar zou zijn: vb 1: 
aan de ingang staat een drinkfontein 
voor iedereen.  vb 2: tijdens de dialyse 
krijgen alle patiënten lekkere verse 
broodjes met ham/kaas en koffie (wij 
ook).  Vb 3: in de dialysezaal wordt geen 
wondzorg uitgevoerd om geen besmet-
tingen te hebben.   
Een soort PR-verantwoordelijke tussen 
de verplegenden, met de roepnaam 
“Sjucca” of zo, geeft ons in het Frans en 
Engels uitleg over het centrum en maakt 
de nieuwelingen onder ons telkens weg-
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wijs in het gebouw.  We houden gere-
geld het thuis/hotel-front op de hoogte 
over dialyse en vertrektijden. Na de dia-
lyse verzamelen we de verslagen om 
mee te nemen naar Stefaan in Estoril.  
En ’s avonds laat worden die dan overlo-
pen in de dagelijkse briefing in de bar tot 
middernacht.   
Ondertussen zijn de andere collega’s in 
Estoril er bij het aanhoudende mooi weer 
vandaag zelfs in geslaagd om patiënten 
mee in het zwembad te krijgen op het 
hoteldak en er een “zeester” te maken.  
Benieuwd hoe dat er uit ziet.   
 

Dag 8 - Obidos, Batalha, Fatima 
(Di 7/10) 

 
Onze laatste daguitstap (vandaag zonder 
plaatselijke gids) begint in de gutsende 
regen.  Voor het eerst gaan de regen-
kapjes voor de rolstoelen mee in de bus.  
Onze reisleiders vrezen het ergste voor 
het bezoek aan de eerste dorpjes omdat 
het er (hoe kan het anders) nogal steil is 
en dus gevaarlijk bij regen op de kleine 
kasseitjes.  Maar een mirakel is nooit ver 
weg als je naar Fatima gaat dus... de re-
gen stopte al na een half uur tegen dat 
we op de parking stopten bij …  
Obidos (de Portugezen zeggen Obi-
doesj): een vestingstadje met witte mu-
ren en bloeiende paarse bougainvilles.  
Hier en daar is de gevel versierd met 
azulejos, de typische gekleurde mozaïe-
ken.  Een echte postkaart en wij mogen 

door die smalle straatjes slenteren tot bij 
de kerkjes en pleintjes.  Overal wordt 
kersenlikeur in chocoladecups aangebo-
den als plaatselijke Mon Chérie maar we 
laten ons niet verleiden want we zijn 
BOB (we moeten nog sturen … aan onze 
rolstoelen hé).   
Batalha (de Portugezen zeggen Ba-
taajoe): naast het middageten herinne-
ren we hier vooral een veel te groot uit-
gevallen kerk met veel gotische franjes, 
waarvan een groot deel niet is afgewerkt 
geraakt.  De kloostergang is wel stem-
mig en wanneer we plots het gestamp 
van militaire bottines horen, gaan we 
nieuwsgierig kijken naar een graf van de 
onbekende soldaten in een zijbeuk.  Om-
dat er ook een gesneuvelde van Ieper 
bijligt (en het 100 jaar geleden is dat de 
eerste oorlog begon, weet je wel) wordt 
er nu steeds bij gewaakt en de militairen 
worden op geregelde tijdstippen ceremo-
nieel afgelost.  Mooi spektakel en schone 
posturen, die Portugese soldaten.   
Fatima: in de namiddag trekken we naar 
het bedevaartsoord.  Van aan de ingang 
kan je al scapelieren, paternosters, kaar-
sen en andere kerkelijke souvenirs aan-
schaffen en dan kan de klim naar de ba-
siliek beginnen.  Jawel, we worden weer 
niet gespaard en kunnen onze perfor-
mante techniek van met drie aan een 
stoel sleuren weer uithalen.  Iedereen 
raakt bij de basiliek om te ontdekken dat 
het interieur volop gerestaureerd wordt 
en dat zelfs het beeld van madonna af-
geschermd en dus niet te zien is.  Dan 
maar weer naar beneden langs de ande-
re kant om op het immense plein te be-
landen.  Indrukwekkend zicht en direct 
valt de openlucht kapel op waar een mis 
in meerdere talen wordt opgedragen op 
de plaats van de verschijningen.  Enkele 
“zondige” pelgrims komen op een lange 
strook op de knieën aangekropen om 
boete te doen maar sommige “zeuren” 
want ze zijn niet op blote knieën.  Toch 
is er vandaag niet zoveel volk omdat we 
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niet de dertiende zijn (dag van de ver-
schijning).  Na het offeren van aange-
kochte kaarsen in een soort lange barbe-
cue (de kaarsen smelten meer van de 
onderliggende hitte dan dat ze op hun 
staander opbranden) en het danken van 
OLV, trekken we weer omhoog naar een 
nieuwere kerk met plaats voor vele dui-
zenden gelovigen.  Die is groots in zijn 
soberheid met afwerking in beton, hout, 
witte vloer en een enorme muur achter 
het altaar in gele mozaïek.  Om stil bij te 
worden.   
Tevreden kunnen we de terugrit aanvat-
ten.  Fatima heeft voor ons zijn drie mi-
rakels gebracht: geen regen, geen nieu-
we gekwetsten en een frisse pint op een 
boogscheut van de busparking.  Tussen-
door vertelt Paul het ongelooflijke ver-
haal dat ze in Vlaanderen al in 1947 het 
heilig Mariabeeld hebben gezien.  Nog 
een verschijning?  Enkele van onze ou-
dere VNR-leden bevestigen dat het beeld 
inderdaad 30 jaar na de verschijningen 
en dus kort na de oorlog in herhaalde 
processies is meegedragen in Lauwe, 
Otegem, Diksmuide enz.  om fondsen te 

werven voor de basiliek.  Wie had dat 
gedacht?   
 

Dag 9 - Laatste dialysedag (Wo 8/10) 
 
Het gekende stramien voor de 22 mede-
reizigers uit de drie groepen.  Stefaan 
gaat vandaag nog eens mee naar Lissa-
bon om af te rekenen en afscheid te ne-
men.  Sommigen van ons beginnen moe 
te worden door het telkens vroege op-
staan (soms 5u45 als je met de eerste 
dialysegroep meegaat), laat kaarten, late 
briefing, nog laat liggen vertellen op de 
kamer; dat laat zich allemaal voelen.  
Toch blijven we elke dag opnieuw alle 6 
de ganse dag paraat voor hulp, wond-
zorg, zoeken naar “vermiste” personen 
(zoals Kathy die niet bereikbaar was voor 
het thuisfront omdat de GSM vergeten 
was op de kamer), zoeken naar verloren 
gewaande handtassen (Ciske) of porte-
feuilles (André).  Zelf slaag ik erin om 
mijn bankkaart te laten inslikken door 
een geflipte bankautomaat bij het hotel 
en mag beginnen kaarten blokkeren en 
de plaatselijke bank verwittigen (tot op 
heden heb ik mijn kaart met protonbe-
drag nog niet teruggezien).  En onze pil-
lenvoorraad is ook aan het minderen om-
dat sommigen door de airco een valling 
vangen, zere keel krijgen en zelfs begin-
nen koorts te maken zodat ze dringend 
antibiotica moeten innemen.   
Verder wordt er zoals de vorige dialyse-
dagen in en rond het hotel gekaart (al 
zijn er niet veel tafeltjes beschikbaar) en 
gezonnebaad/gezwommen bij het be-
scheiden zwembad van het hotel (maar 
daar geraken velen niet bij omdat er 
geen lift naar het dak is).  Jammer dat er 
geen animatiezaal is zoals vorige jaren 
op de VNR-reizen of meer zitmogelijkhe-
den buiten de eigen kamer.   
Voor wie minder mobiel is, beperkt de 
omgeving zich tot de kustpromenade, 
het park van het Casino, een trip tot bij 
een oud kerkje of één van de vele ter-
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rassen.  Van de kust weg gaan is zelfs in 
de straat van het hotel bijna niet moge-
lijk door de steile hellingen, al is de villa-
wijk met poepsjieke villa’s in het groen 
(vele nog in belle epoquestijl uit de glo-
rietijd van Estoril) zeker de moeite 
waard.  Maar een nierpatiënt is met klei-
ne dingen gelukkig: vb. in de mooiste 
tea-room van de stad gebakjes kiezen en 
proeven is voor een ex-patissier zoals 
Noël ook genieten.  En wij genieten mee 
bij het zien van hun klein geluk.  
Wie wel mobiel is, niet naar dialyse moet 
en geen ganse dag aan het hotel wil ge-
kluisterd blijven, spreekt af met reisge-
zellen of gaat er alleen op uit met taxi of 
trein.  Lissabon met musea en dieren-
tuin, Cascais met boottocht en Sintra zijn 
immers toeristische parels en niet zo ver. 
 

Dag 10 - Terug naar België (Do 9/10) 
 

Na een ultra korte nacht door afscheid 
nemen van de barman, nog samen gooi-
en van medische valiezen en ook nog ei-
gen valiezen maken, beginnen we aan 
onze laatste dag.  Al na het ontbijt wor-
den de kamers ontruimd, terwijl we pas 
in de namiddag vertrekken.  In afwach-
ting nemen de valiezen een kwart van de 
lobby in en iedereen lummelt wat rond 
het hotel.   
Er worden grapjes verteld en luchtig ge-
daan maar er hangt toch een vreemde 
sfeer want het idee binnenkort te moe-
ten afscheid nemen van de vrienden be-
gint bij velen in de ogen te prikken.  In-
geborg noemt dit “blètsoepe” en we krij-
gen er vandaag hele lepels opgeschept.  
In de late voormiddag krijgen we in de 
conferentiezaal van VNR een receptie en 
een dankwoord.  De dankbaarheid ont-
roert zelfs Stefaan en we sniffen mee.  
Persoonlijke bedankingen ontroeren nog 
meer.  Kirr met tranen smaakt speciaal.  
Dan naar buiten vóór het hotel om een 
groepsfoto te maken met de zon in ons 
gezicht.  Onze immer toegewijde foto-

graaf Maurice klimt op het terras boven 
de inkom tot bij de rand en maakt ons 
bang als we horen over zijn struikelpartij 
bij dergelijke gelegenheid vorig jaar … 
maar de foto lukt zonder blutsen.   
Voor de laatste maaltijd trekken de 
meesten naar de visrestaurants op de 
promenade en genieten van gegrilde vis-
jes en scampi, terwijl de eerste regen-
buien komen overwaaien.  Sommige rei-
zigers willen op het laatste moment nog 
zwaardere stukken wisselen tussen ge-
wone en handbagage.  De souvenirs zor-
gen zeker voor meer gewicht dan in de 
heenreis.   
Mooi op tijd komen de bussen toe (best 
want alle bergruimtes van de twee bus-
sen worden tjokvol gevuld en dat vergt 
veel tijd).  Zeer vroeg komen we op de 
luchthaven aan zodat het lange wachten 
bij het wegen van de bagage en de daar-
opvolgende suite van liften en gangen 
ons niet echt nerveus kan maken.  Wan-
neer we ons in de terminal installeren 
zijn er amper genoeg stoeltjes voor de 
VNR-groep en Jacques gebruikt zijn 
handvaliesje als krukje tot hij met valies 
en al achterover dondert en … er geluk-
kig met de schrik van af komt.   
De vlucht om 20 uur wordt totaal het te-
gengestelde van de heenreis: de rol-
stoelpatiënten mogen eerst aan boord, 
we zijn op tijd vertrokken, het zijn alle-
maal mannelijke stewards (met gemilli-
meterde baardsnit en fotomodel-
postuur) op deze nachtvlucht, we krijgen 
uitgebreider en warm eten maar de be-
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diening is niet eenvoudig want het vlie-
gen is bijzonder hobbelig, we beginnen 
last van heimwee te hebben, we komen 
op tijd aan en er is geen bagage zoek.   
De laatste portie blètsoepe krijgen we 
wanneer de verplegenden op de dubbel-
dekkerbus naar Roeselare hun afscheids-
tournee houden met de laatste bedan-
kingen.  Zodra iedereen in de Wilgen-
straat opgehaald is door familie en/of 
vertrokken is, ruimen we nog rolstoelen 
en medisch gerief op en om 3 uur in de 
morgen kunnen we ook naar huis.  Van-
daag vrijdag is de ganse harem in verlof 
en dat zal meer dan nodig zijn.  Het is 
heel mooi geweest maar het eigen bed is 
bijzonder welkom nu.  Slaap wel.   
 

Bedenkingen achteraf:  
 

Qua reisbestemming is Lissabon en om-
geving een mooie streek en privé zou ik 
er graag met mijn gezin nog terugkeren 
maar voor VNR was het misschien toch 
te heuvelachtig.  Het hotel was ons goed 
bevallen maar vorige jaren had VNR 
meer luxe, animatie en vol pension (of 
zelfs all in) en dat werd door sommigen 
gemist.  Op medisch vlak zijn we dolge-
lukkig dat er niemand in spoedopname 
beland is en we allemaal in goede ge-
zondheid terug zijn geraakt.  Zelfs onze 
rolstoelen zijn geen wielen of handvatten 
verloren.   
Maar wat ons meest bijblijft en gelukkig 
maakt is de VNR-aanpak leren kennen 
en mee mogen helpen zorgen dat ieder-
een een aangename reis meemaakt.  
Dagelijks werd er veel gepraat en geluis-
terd in compagnie.  Het was zo boeiend 
om onze dialysemensen eens buiten de 
kliniek te leren kennen en ervaren hoe zij 
en hun partners met hun "beperking"  
(weerkerende afspraken, dieet, ver-
moeidheid) omgaan.  Het is zo tof om 
getransplanteerden te leren kennen in 
hun nieuw leven, opgaan in de hele ben-
de, waar iedereen helpt en meevoelt met 

iedereen.  Door hen leer je genieten van 
kleine dingen.  Voelen wat echte dank-
baarheid is.  Zo’n intense reis heb ik nog 
nooit meegemaakt, de vermoeidheid van 
nadien is al lang vergeten.  Bedankt 
VNR, obrigada.   
 

We hebben met de zeven verplegenden 
in een hechte verstandhouding en volle 
vertrouwen kunnen werken en ook leute 
gemaakt.  Maar we hebben vooral een 
groeiend respect voor Stefaan, Gino en 
al wie voor de organisatie instond want 
het is elk jaar een huzarenwerk.  En als 
het lukt, willen we volgend jaar gerust 
weer mee.  Maar misschien eens naar 
een platter land?   
Nog een kattebelletje: terwijl ik dit ver-
slagje uittik komt de postbode langs en 
je raadt het nooit: mijn ansichtkaartjes 
van Lissabon zijn na 4 weken in België 
geraakt; met de boot misschien?  Wie 
weet komt mijn verloren bankkaart ook 
nog achter? 
 
Script: Griet Halwijn 
Regie: Ingeborg D’Hooge  
Camera: Stephanie Cornelus 
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Voor iedereen die ooit voor de VNR ge-
werkt heeft als bestuurder hebben we 
veel dank en respect. Af en toe maken 
we hier toch plaats om iemand extra in 
de bloemetjes te zetten. Meestal omdat 
ze heel lang hebben meegedraaid in dat 
bestuur of wegens hun aparte karakter-
trekken. 
Ook dit jaar stopt iemand met zijn be-
stuursverantwoordelijkheden, waar we 
met zoveel plezier aan terug denken dat 
we dachten: we maken daar nog eens 
een stukje over. 
Spijtig dat velen onder de lezers hem 
niet kennen, want de laatste tijd was hij 
niet zoveel meer te zien: getransplan-
teerd en wat moeilijker te been. Anderen 
zullen hem wel nog kennen en dan altijd 
met heimwee naar de goeie oude tijd dat 
hij zeer goed te been was. We hebben 
het over Jimmy Bostyn, Wevelgemme-
naar, ex-politie-agent en bestuurslid 
sinds zo lang dat ik het niet meer ga op-
zoeken. 
Reeds lang nierpatiënt heeft Jimmy de 
VNR gedurende jaren gekleurd met zijn 
persoonlijkheid: doodbraaf, humoristisch, 
bezorgd, haantje de voorste -vaak als 
het niet moest-, soms op de achtergrond 
als er discussies waren, want conflicten 
zijn zijn ding niet. 
Haantje de voorste was Jimmy in jonge-
re jaren als het aankwam op plezier ma-
ken en uit de bol gaan. Hij was heel aan-
genaam gezelschap en voelde zich dan 
ook best tussen anderen die hem wat 
kenden en waar hij vaak de remmen 
eens kon losgooien. Teveel anekdotes 
kunnen zij die met hem op reis waren of 
een pintje gingen drinken bovenhalen – 
allemaal van die herinneringen waarvan 
je achteraf zegt “was dat wel waar”, “is 
dat echt zo gebeurd”? Het was nooit on-
verantwoord, daarvoor zorgde Jimmy te 

goed voor zichzelf, maar het bleef wel 
lang hangen. Ik denk bovendien dat 
sommige voorvallen beter door zijn om-
staanders worden herinnerd, dan hijzelf. 
In het bestuur was Jimmy onze trouwe 
verslaggever gedurende meerdere jaren. 
Trouw noteerde hij alle besluiten en dis-
cussies, al was nalezen de boodschap, 
want niet zelden stond er bewust een 
fout of ongerijmdheid in het verslag. 
Hij fungeerde ook als ons collectief ge-
heugen want hij wist precies wie ooit al 
werd geïnterviewd of welk artikel al was 
verschenen, en als er twijfel was coun-
terde hij door het bewust Krantje boven 
te halen. En meestal had hij gelijk. 
Hij was ook een zeer trouwe aanwezige 
op quasi al de activiteiten, tot de ge-
zondheid het niet langer toeliet. Maar 
geen enkele job was hem te veel. Hij 
was gedurende jaren onder andere trou-
we prospectant voor de weekreizen en  

EEN OPMERKELIJKE VRIEND 
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later de 11-daagsen. Op vele uitstappen 
was hij zelfs onze vaste gids. Hij houdt 
van reizen, ook privé: Zuid-Afrika, USA, 
… Hij heeft er zelf heel prettige herinne-
ringen aan. Hij is ook een harde dieren-
fan, die altijd de kans greep om ergens 
met een duif, parkiet of eend bezig te 
zijn. Een bijnaam die hij ontleende aan 
zijn perfecte imitatie van de eend was 
‘de canard’, … Of was het misschien ook 
omdat hij soms wel eens ‘canard’ was? 
De laatste 2 jaar was zijn bijdrage ver-
minderd, maar we waren telkens heel blij 

als hij dan toch weer opdook voor een 
vergadering, met papier en stylo om 
trouw het verslag te schrijven. We voel-
den dat het er ooit eens van zou komen 
en dat de last om ’s avonds naar verga-
deringen te komen of activiteiten te or-
ganiseren te zwaar zou worden. Jimmy 
heeft dan ook dit jaar zijn ontslag gege-
ven. 
Spijtig, want we gaan hem missen: op 
het bestuur speelde hij zoals gezegd 
soms de stille rol, een beetje wegkijkend 
bij discussies, maar als we er niet uit ge-
raakten waren we altijd blij op het eind 
te kunnen vragen “Jimmy, wat denk jij?”. 
Je bent eerlijk en je woord is je woord. 
Ook een deel van ons geheugen ver-
dwijnt, maar vooral die warme, blije per-
soonlijkheid, die zo vaak zo spits uit de 
hoek kwam zal ons altijd bijblijven. 
 
Hou je goed, Jimmy, heel veel dank, en 
tot op één van de volgende, 
we drinken er één op jou. 
 
Namens het bestuur, 
Stefaan Maddens 
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2 Muziekinstrument - openstaande arbeidsplaatsen 
3 Stroom - Engels aanwijzend voornaamwoord 
4 Uitroep van schrik - moeder - stad in Nederland 
5 Naamloze vennootschap - boksterm - primitieve woning - windrichting 
6 Onder andere - gemeente bij Diksmuide - Nederlandse jongensnaam - gebak 
7 Dorstlessend - degelijk 
8 Ingenieur - meer (Frans) - muzieknoot 
9 Insect - Frans voegwoord 

10 Naar moeder verwijzend - winnaar 
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A. In volgorde van tijd - grap 
B. Trekvogel - eveneens - dierengeluid 
C. Stad in Michigan - geliefde  
D. Vlekkenwater - beroep 
E. Bloem - en andere - sciencefictionfilm van S. Spielberg 
F. Rondhout - voorwendsel 
G. Televisie - uitroep - voorzetsel - Baskische afsheidingsbeweging 
H. Iemand met een aangeboren aanleg - loofboom 
I. Getal - eenheid van tijd 
J. Voegwoord - frustratie 
K. Zwitserse kunstschilder (1888 – 1967) - aansporing - machinepistool 
L. Duits persoonlijk voornaamwoord - soort steenkool - plakband 
M. Titel - niet laag - snoepgoed 
N. Aan een - voedseltaboe - scheepszijde 

VERTICAAL 

O. Gezinssportfederatie - autokenteken Denemarken - bergweide - deel van kachel 
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Inleiding en achtergrond 
 
De nieren zijn niet alleen verantwoorde-
lijk voor de verwijdering van afvalstoffen 
uit ons lichaam, ze produceren ook een 
reeks hormonen. Eén van die hormonen 
is het erythropoietine, dat een belangrij-
ke rol speelt in de aanmaak van rode 
bloedcellen. Bepaalde cellen in de gezon-
de nier ‘meten’ hoeveel zuurstof er nodig 
is in het lichaam en produceren dan als 
reactie hierop het erythropoeitine. Dit 
hormoon komt in het bloed terecht en 
zal dan in het beenmerg zorgen voor een 
toename in de aanmaak van rode bloed-
cellen (die zuurstof transporteren in het 
lichaam). 
 
Door verminderde productie van het ery-
thropoietine in de zieke nieren treedt er 
bij de meeste patiënten met een matige 
tot ernstige nierfunctiebeperking bloed-
armoede op. Verlies van bloed in de dia-
lyseleidingen, herhaalde bloedafnames, 
te forse werking van de bijschildklieren, 
verminderde overleving van de rode 
bloedcellen in de bloedbaan, … kunnen 
alle bijdragen tot een verergering van 
deze bloedarmoede. 
 
Goede correctie van deze bloedarmoede 
is heel belangrijk: er zijn duidelijk minder 
frequent hart- en vaatproblemen (minder 
hartfalen, minder overlijden), minder 
klachten ten gevolge van opstapeling 
van afvalstoffen in het lichaam, minder 
infectierisico en vooral ook een duidelijke 
toename van de levenskwaliteit.  
Vroeger werd deze vorm van bloedar-

moede dan ook behandeld - gezien geen 
voldoende behandeling beschikbaar was 
- met toedienen van bloed, verkregen 
van donoren, echter met nood aan heel 
frequente bloedtransfusie met telkens de 
nodige risico’s (virale infecties, transfu-
siereacties) en ook neiging tot ijzerover-
belasting en leverproblemen (in toege-
diend bloed zit veel ijzer).  
 
Sinds 1987 is de farmaceutische indu-
strie erin geslaagd om menselijk erythro-
poietine na te maken en in grote hoe-
veelheden te produceren. Hierdoor zijn 
we momenteel in staat om bij de over-
grote meerderheid van de nierpatiënten 
een duidelijke verhoging van het aantal 
rode bloedcellen te bereiken. 

Beschikbare producten 
 
De eerste preparaten die beschikbaar 
werden zijn Eprex® (epoetin alpha - 
Janssen) en Neorecormon® (epoetin be-
ta - Roche). Beide producten zijn in prin-
cipe gelijkwaardig. Later werd een nieu-
we molecule ontwikkeld, met name Ara-
nesp® (darbepoetin alpha - Amgen) 
waarbij de structuur van het menselijk 
erythropoietine in het laboratorium werd 
veranderd door er meer zijtakjes op te 
plaatsen. Hierdoor blijft het medicament 

BLOEDARMOEDE BIJ DE 
NIERPATIËNT: 

KOMT ER EEN PIL? 
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langer aanwezig in het lichaam en zal 
het dus langer zijn effect kunnen uitoefe-
nen, wat ons toelaat de tijd tussen twee 
toedieningen te verlengen. Daar waar de 
klassieke erythropoietines wekelijks of 
verschillende malen per week dienen 
toegediend te worden, kan men met de 
nieuwe vorm soms tweewekelijks of 
maandelijks (zeker bij patiënten die nog 
niet gedialyseerd worden) de medicatie 
gaan toedienen. Recent lanceerde Roche 
het nog langer werkende Mircera® door 
de epoetin beta-molecule in te kapselen. 
 

Onderhuids inspuiten 
(subcutaan - SC) of rechtstreeks 

in de ader (intraveneus - IV) 
 
Bij hemodialysepatiënten kan de medica-
tie zowel onderhuids als in de ader wor-
den ingespoten, echter wetende dat de 
dosis die men in de ader dient in te spui-
ten ongeveer 30 % hoger ligt dan deze 
die men onderhuids moet inspuiten. Bij 
peritoneaal dialysepatiënten of patiënten 
die ernstige nierfunctiebeperking hebben 
zonder dialysenood, gebeurt de toedie-
ning vanzelfsprekend onderhuids. Alle 
hogervermelde producten zijn beschik-
baar voor intraveneuze toediening, enkel 
neorecormon, Mircera en Aranesp kun-
nen onderhuids worden ingespoten.  
 

Het belang van goede 
ijzervoorraden 

 
IJzer is noodzakelijk voor de aanmaak 
van rode bloedcellen in het beenmerg. 
Zonder ijzer wordt de stimulatie van het 
beenmerg door erythropoietine voor de 
aanmaak van rode 
bloedcellen sterk 
beperkt. Bij patiën-
ten met ernstig 
nierlijden dient dan 
ook op regelmatige 
basis de ijzerstatus 
gecontroleerd te 

worden en zo nodig dient te worden ge-
start met ijzerbehandeling. Alhoewel er 
veel ijzerpreparaten beschikbaar zijn die 
via de mond kunnen worden ingenomen, 
is de opname van dit ijzer in het bloed 
vaak onvoldoende én zorgen deze mid-
delen voor nogal wat bijwerkingen. Dan 
zal er gestreefd worden om ijzer recht-
streeks in de ader in te spuiten (onder 
gecontroleerde omstandigheden). Dit is 
bijna steeds het geval voor hemodialyse 
en peritoneaal dialysepatiënten. IJzer 
wordt door ons in principe niet meer in 
de spier ingespoten gezien te pijnlijk, te 
weinig effectief en te veel bijwerkingen. 
 
Streefwaarde van het hemoglobine 

(hoeveelheid rode bloedcellen) 
 
Volgens de definitie van de Wereldge-
zondheidsorganisatie spreken we van 
bloedarmoede als het hemoglobine min-
der is dan 13 g/dL bij mannen en vrou-
wen na de menopauze en minder is dan 
12 g/dL bij vrouwen voor de menopauze. 
Als we dit toepassen op alle patiënten 
wiens nieren minder dan 25 % restfunc-
tie hebben voldoet ongeveer 90 % van 
deze groep aan de voorwaarden voor 
bloedarmoede.  
 
Bij erythropoietinebehandeling is het niet 
de bedoeling om de hemoglobinewaar-
den te doen stijgen tot ‘normale waar-
den’. Verschillende studies hebben aan-
getoond dat zelfs een gedeeltelijke cor-
rectie van de bloedarmoede bij patiënten 
met nierproblemen een belangrijke in-
vloed heeft op de hart- en vaatzieken en 
ook op de levenskwaliteit. Hierbij komt 
nog dat het nastreven van ‘normale’ he-
moglobine waarden aanleiding kan ge-
ven tot een hoger aantal bijwerkingen 
van erythropoietine behandeling (zoals 
hoge bloeddruk, thromboseneiging, …).  
Daarom wordt in overeenstemming met 
internationale richtlijnen, opgesteld door 
experten in dit gebied aan de hand van 
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de beschikbare studies, gestreefd naar 
een hemoglobinewaarde tussen de 10.5 
en 11.5 g/dL. Deze streefwaarde is een 
compromis tussen maximale voordelen, 
minimale nadelen en beperking van de 
hoge kosten van erythropoietine behan-
deling.  
 

Bijwerkingen 
 
De belangrijkste bijwerkingen zijn hoge 
bloeddruk en de gevolgen van die hoge 
bloeddruk (bv. hoofdpijn, hartkloppin-
gen). Omdat erythropoietine in sommige 
gevallen ook een invloed kan hebben op 
de stimulatie van de witte bloedcellen in 
het beenmerg kunnen zeldzaam ook wat 
griepale symptomen optreden (spierpijn, 
lichte koorts, grieperig zijn). 
 
Zeer zeldzaam werd de vorming van an-
tilichamen tegen het ingespoten erythro-
poietine beschreven, maar dan vooral bij 
de onderhuidse toediening. Hoewel dit 
beschreven werd bij alle drie de beschik-
bare producten, was dit vooral aanwezig 
bij Eprex® indien onderhuids toege-
diend. Daarom ook werd beslist om 
Eprex® behandeling enkel rechtstreeks 
in de ader toe te laten. De symptomen 
van dergelijke antilichamen zijn ernstige 
bloedarmoede met nood aan frequente 
bloedtransfusies. 
 

Maatregelen voor de 
bewaring en transport 

 
De samenstelling en de eigenschappen 
van elk merk erythropoietine kunnen 
veranderen tijdens blootstelling aan 
warmte. Vandaar dat door de farmaceu-
tische industrie en de artsen zeer sterk 
de nadruk gelegd wordt op het bewaren 
van de ‘koude keten’, Dit wil zeggen dat 
tijdens het transport het medicament 
koel moet worden gehouden (speciale 
zakken of containers zijn hiervoor be-
schikbaar) en dat bij thuiskomst het me-

dicament direct in de koelkast wordt ge-
plaatst. Bij hemodialysepatiënten wordt 
erythropoietine op de dialyse toege-
diend. 
 

Kostprijs 
 
De kostprijs van deze behandeling is 
hoog. De prijs voor de behandeling van 
een patiënt met een standaard startdosis 
van erythopoietine is ongeveer 2500 eu-
ro op jaarbasis. Indien hogere dosissen 
nodig zijn kan dit oplopen tot jaarlijks 
16000 euro. Gezien de hoge kostprijs, 
het belang van een goede aflevering en 
de misbruiken van dit product wordt het 
dan ook enkel afgeleverd in strik gecon-
troleerde omstandigheden via de zieken-
huisapotheek. 
 

Toekomst? 
 
In de laatste 25 jaar is er weinig veran-
derd in de behandeling van bloedarmoe-
de door nierfalen. Sinds een paar jaar 
gebruiken een paar firma’s een andere 
invalshoek.  
 
In cellen van onder andere de nieren 
speelt een molecule (hypoxie-inducible 
factor) een belangrijke rol in de regeling 
van de aanmaak van bloed. Indien het 
bloed voldoende zuurstofrijk is, bindt die 
factor zich met zuurstof, wordt die inac-
tief en gebeurt er verder niks. Wanneer 
er door omstandigheden echter zuurstof 
te kort is in het bloed blijft de factor ac-
tief en wordt een uitgebreid mechanisme 
opgestart om opnieuw bloed aan te ma-
ken. Daardoor wordt meer EPO geprodu-
ceerd (ook in de lever), wordt ijzer beter 
geabsorbeerd uit de darm, maakt het 
beenmerg beter bloed aan, enz. 
 
De werking van dit systeem zorgt er voor 
dat wanneer we bloed verliezen, en er 
dus zuurstof tekort is, er opnieuw bloed 
wordt aangemaakt. Of ook wanneer we 
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op grote hoogte verblijven met minder 
zuurstof in de lucht. 
 
Het is logisch dat wanneer we de binding 
tussen de molecule en zuurstof zouden 
blokkeren en die factor dus actief blijft, 
de aanmaak van bloed niet wordt ge-
remd. Een paar firma’s hebben zo’n blok-
kerende stof gevonden. Momenteel lo-
pen wereldwijd talrijke studies bij patiën-
ten met nierfalen om de werking van de-
ze medicamenten-in-ontwikkeling verder 
te onderzoeken. 
 
Indien deze studies positief blijken, kan 
het best zijn dat er binnen een jaar of 3-
4 voor het eerst sinds de introductie van 
EPO een nieuwe behandeling voor bloed-
armoede door nierfalen beschikbaar is. 
 
Die behandeling zou een aantal voorde-
len kunnen hebben: 
  

1. Het is een pil, die 3x/week wordt 
ingenomen (dus geen inspuitingen 
meer) 

2. Er is geen koude-keten meer no-
dig, want het medicament is sta-
biel op kamertemperatuur 

3. Er zouden minder nevenwerkin-
gen zijn dan de EPO-producten op 
vlak van hart- en vaataandoenin-
gen (minder hoge bloeddruk, min-
der tromboses) 

4. Er zou misschien minder ijzer 
moeten worden geven, gezien de 
opname van ijzer verbetert. 

Ons centrum neemt deel aan één van 
deze interessante en hopelijk veelbelo-
vende studies (de Pyrenees-studie, ge-
noemd naar de bergketen, met het pro-
duct Roxadustat®). 
 

En de sport? 
 
Spreken over EPO en aanverwanten kan 
nauwelijks zonder ook aan de sport te 
denken. Alle behandelingen tegen bloed-
armoede kunnen ook prestatie bevorde-
rend werken, omdat ze de zuurstoftrans-
portcapaciteit van het lichaam verhogen. 
Daarom zijn ze populair in duursporten, 
zoals -maar niet exclusief- het wielren-
nen. 
 

 
De lijst van renners die misbruik hebben 
gemaakt van EPO, CERA, Hematide® 
(eind 2013 van de markt gehaald we-
gens ernstige bijwerkingen), bloedtrans-
fusies is impressionant.  Notoire namen: 
Steven Rooks (één van de eersten in 
1989), Claudio Chiappucci, Bjarne Riis, 
Eric Zabel, Laurent Brochard, Richard 
Virenque, Alex Zülle, Stuart O’Grady, 
Lance Armstrong, Marco Pantani, Frank 
Vandenbroucke, Mario De Clercq, Johan 
Museeuw, Raimundo Rumsas, Dave 
Bruylandts, Oscar Camenzind, Filip Meir-
haeghe, David Millar, Roberto Heras, 
Iban Mayo, Thomas Dekker, Manuel Bel-
tran, Danilo Di Luca, Mikel Astarloza, 
Bobby Julich, Jacky Durand, Ryder Hes-
jedal, Rolf Sorensen, Michael Rasmus-
sen, Mario Cipollini, Laurent Jalabert, … 
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Bloeddopers zijn onder andere Alexander 
Vinokourov, Andrey Kashechkin, George 
Hincapie, Levi Leipheimer, Michael 
Boogerd, … 
We kunnen hier onmogelijk ook de min-
dere goden die zich bezondigden opsom-
men, anders wordt dit artikel -écht waar- 
10 pagina’s en meer. 
Gezien de nieuwste substanties nog niet 
op de markt zijn, is het onduidelijk of de-
ze ook al opduiken in het peloton, maar 

ik vermoed dat het de meesten onder 
ons zou verbazen indien niet, … 
 
We kunnen er ons aan verwachten dat 
de reeds ellenlange lijst met verboden 
substanties van het WADA er straks nog 
een paar meer zal tellen. 
 
Stefaan Maddens 
 
Met dank aan dr. G. De Schoenmakere 

 Iepersestraat 400 - 8800 Roeselare 
e-mail: kantoor.vantomme@portima.be 
Tel. 051/22.99.62 - Fax: 051/22.99.97 

Kantoor 
VANTOMME 

ALLE VERZEKERINGEN 

 

SOUBRY NV 
Verbrandhofstraat 51 - 8800 Roeselare 

 

DE MEIBLOEM NV autocars - reisbureau 
Kasteelstraat 149 - 8700 Tielt 
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Zoals jullie kunnen zien sluiten we het jaar af met verlies. Daar zijn meerdere 
redenen voor. Een steeds groter wordend aantal leden: daardoor worden onze 
werkingskosten ook steeds groter, vooral voor het Krantje en Sociaal Dienstbetoon 
merken we dit. Ook onze activiteiten worden duurder: vooral de elfdaagse zorgde dit 
jaar voor een groot verlies. Dit kan gebeuren, alles wordt duurder in het leven hè!!  
Maar niet alles is negatief, zeker niet. We ontvingen een groot bedrag aan steun. 
Anonieme weldoeners. Maar ook Dr Verbanck, met zijn voordracht, bracht dit jaar 
heel wat centjes in de kas. Ook schoenen Torfs zorgde er met een grote dotatie voor 
dat het verlies dit jaar niet nog groter was.  Dank!!!!  
Enkele activiteiten waren iets goedkoper dan voorzien, maar vooral moet ik jullie 
allen bedanken want de tombola was vorig jaar opnieuw een succes.  
Hopelijk kunnen we dan ook in de toekomst op ieders steun en medewerking blijven 
rekenen zodat we al onze doelstellingen kunnen blijven waarmaken.  
Daarvoor alvast bij voorbaat van harte dank.  
 
Uw penningmeester Gino  

VNR FINANCIEN 2014 
 

Naar goede gewoonte volgt hier onder een overzicht van al onze inkomsten en uitga-
ven van het jaar 2014. 

ADMINISTRATIE  172,28 
ONKOSTEN   1.555,87 
KRANTJE   4.121,20 
DAGUITSTAP ZWALMSTREEK   482,00 
WEEKEND PARIJS   912,90 
ELFDAAGSE PORTUGAL   9.897,95 
CONTACTNAMIDDAG   9,41 
TOMBOLA 7.936,52   
JAARFEEST   1.588,20 
STEUN 4.520,00   
RENTES 1.153,75   
BARBECUE   110,17 
SOCIAAL DIENSTBETOON   1.293,47 
RECEPTIE H. MIS LICHTERVELDE   304,31 
WEBSITE   80,83 
VOORDRACHTEN 0,00   
FOTOBOEK DR VERBANCK 790,00   
SYMPOSIUM 250,00   
VOORDRACHT DR VERBANCK 3.000,00   
TOTALEN 17.650,27 20.528,59 
  VERLIES 
  2878,32 

 WINST VERLIES 
 INKOMSTEN UITGAVEN 
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OVERLIJDENSBERICHTEN 
De familie heeft ons gevraagd om het overlijden te melden van:  
 
19/12/2014 
Mevrouw Ostyn Maria (getransplanteerd) 
Echtgenote van de Heer Deblauwe Michel 
 
21/02/2015 
De Heer Neirynck Silvère (dialysepatiënt) 
Echtgenoot van Mevr. Deblaere Julia 
 
Wanneer een familielid overleden is kan dit in 't Krantje worden vermeldt. Alleen de familie van de 
overledene kan vragen of zijn/haar familielid in 't Krantje vermeld wordt. 
 

Alle aanvragen dienen toe te komen bij: Segaert André, Van Arteveldestraat 5, 8830 te Hooglede.  
 

Dit kan alleen schriftelijk met een overlijdensbericht tav 't Krantje of VNR. 
Alleen overlijdens in rechte lijn worden aangenomen (overlijden van je man, vrouw, kind, pa, ma, 
broer of zuster). Foto's worden niet opgenomen. 
De overledenen komen in een lijst te staan, zoals je hierboven kan zien. 
 
 

Segaert André 

 

VLEESWAREN 
HAVA 

 

ZWAAIKOMSTRAAT 70 
8800 ROESELARE 
Tel. 051/ 20 19 39 
Fax 051/ 20 91 07 

 

bvba 

 

 

Industrie zone Noord 
Lamsakker 4, 8700 Tielt 

Tel 051 633489 - Fax 051 635421 
BTW BE 0435.449.232 

info@ranson-canniere.be 
www.bakkerijranson.be 
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12 maart 2015 was de tiende editie van de Wereldnierdag met als thema Kidney 
Health for all. 
 
Wereldwijd worden acties georganiseerd omtrent de gezondheid van nieren. Nier-
ziekten treffen immers een toenemend aantal mensen in de hele wereld en ook in 
België. Duizenden Belgen krijgen jaarlijks de diagnose van een nieraandoening. Hun 
nieren werken niet naar behoren, waardoor het bloed onvoldoende gezuiverd wordt 
en afvalstoffen niet genoeg afgevoerd worden via de urine. 
 
Een hoge bloeddruk en diabetes zijn de voornaamste oorzaken van chronisch nierlij-
den. Daarnaast zijn een familiale voorgeschiedenis van nierlijden, overgewicht en ro-
ken belangrijke risicofactoren. 
 
Nog veel mensen onderschatten de vitale rol die onze nieren spelen en het belang 
van vroegdetectie bij disfunctioneren. Indien vroeg ontdekt, kunnen chronische nier-
ziekten worden behandeld en andere complicaties vermeden. De wereldnierdag is 
dus een ideale gelegenheid om te sensibiliseren en te informeren rond de preventie, 
signalen en gevaren van nierziekte. 
 
De campagne wil vier belangrijke tips in de kijker zetten: 
 
� Tip 1: beweeg voldoende. Probeer dagelijks 30 minuten te bewegen. Dit is 

gunstig voor uw bloeddruk en bloedcirculatie. 
� Tip 2: let op uw voeding. Matig de zoutinname en beperk suiker. Eet dagelijks 

groenten en fruit, matig alcoholgebruik en drink regelmatig water (1,5l per 
dag). 

� Tip 3: rook niet. 
� Tip 4: wees voorzichtig met medicatie. Spreek erover met uw huisarts en apo-

theker. 
 
Deze actie is een samenwerking tussen specialisten (nefrologen), dialyseverpleeg-
kundigen, van AZDelta en het Jan Yperman ziekenhuis, huisartsen, apothekers en 
zorgtrajectpromotoren uit centraal West-Vlaanderen. 
 
Ziekenhuizen, huisartsen en apothekers zullen tijdens de maand maart een gemeen-
schappelijke folder verspreiden en u verder informeren indien nodig. 
Op 12 maart 2015 waren er informatiestanden in het Jan Yperman Ziekenhuis en op 
het Stationsplein te Roeselare. Iedereen kon er terecht voor vrijblijvende informatie 
en een gratis bloeddrukmeting. 
 
Bekaert Christine 

GEZONDE NIEREN 
VOOR IEDEREEN 
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FAMILIENIEUWS 
HEMODIALYSE EN 

PERITONEALE DIALYSE 
 
Op 2/1 startte verpleegkundige Angeli-
que Notredame op dialyse. Na een carri-
ère op cardio in Menen maakte ze de 
overstap naar dialyse. Angelique woont 
samen met Mohammed en is de fiere 
mama van een dochter Amina. 
 
Ook Marie-Julie Bultinck startte op dialy-
se, maar dan op 5/1. Sommige patiënten 
zullen Marie-Julie wellicht kennen van op 
de verpleegafdeling D5. Haar hobby’s 
zijn ropeskipping en Zumba. 
 
In de maand maart werd er nog een 
nieuwe collega verwelkomd. 
Jana Verbeerst startte op 2/3. 
Zij woont samen met Bjorn en dochter 
Naomi in Ruddervoorde. 
 
Op vrijdag 2 januari werd het gezin van 
onze collega Katrien D’hooghe en haar 
man Ignace, uitgebreid met een zoontje. 
De boreling kreeg de naam Drago mee. 
Dikke proficiat aan de trotse ouders!!! 
 
José Vantyghem werd op 25/2 in de 
bloemetjes gezet omdat hij die dag al 10 
jaar naar dialyse komt. 
 
Azou Stefanie 
 

CAD MENEN 
 
We verwelkomen graag Martine 
Withouck. Martine, je bent voor ons een 
hele goeie ondersteuning in heel het dia-
lysegebeuren! 
 
Blanckaert Willy is een nieuw gezicht die 

we mogen verwelkomen aan dialyse. 
Welkom Willy! 
 
Calis Veerle 
 

CAD VEURNE 
 
In CAD Veurne mochten we de laatste 
maanden veel nieuwe patiënten verwel-
komen. In de regio wonen veel mensen, 
die in aanmerking komen voor een dialy-
sebehandeling. Daarom werd beslist dat 
deze mensen voorrang krijgen op de toe-
risten. Met als gevolg dat we dit jaar alle 
vakantiegangers moeten weigeren in 
Veurne.  
 
Op 5 december werd ELENA geboren. Zij 
kwam veel te vroeg op deze wereld, 
maar na enkele maanden verblijf bij de 
prematuren in UZ Gent, mocht ze mee 
met mama naar huis. 
Proficiat Dokter Hilde Vanbelleghem. 
 
Marc Cornette werd de trotse grootvader 
van GIANMARCO. Hij is het zoontje van 
Christoph Cornette en Kelly Tyvaert en 
werd geboren op 20 januari. Proficiat 
Marc en Frieda. 
 
Op 16 februari werd Michel Sanglier ge-
vierd. Hij komt reeds 10 jaar naar de di-
alyse in Veurne. We wensen hem nog 
vele jaren bij ons in Veurne. 
 
3e keer, goede keer, mailde Dokter 
Schepkens ons op 2 maart. En inder-
daad, Geert Porreye werd die dag met 
succes getransplanteerd. Amper 8 dagen 
later is hij al terug thuis.  
Proficiat Geert, en geniet nu met volle 
teugen van je tweede leven. 
 
Coene Dominique 
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De opkomst voor de contactnamiddag 
was dit jaar magertjes want er waren 
maar 44 inschrijvingen, waarvan 17 pati-
enten.  Zoals voorzitter Gino in zijn ver-
welkoming zei, is dit misschien te wijten 
aan een samenloop van omstandighe-
den. Of misschien moeten we in het be-
stuur eens brainstormen om eens een 
andere formule te proberen zoals bvb 
een kaartnamiddag, een ander gezel-
schapsspel, een dansnamiddag, een 
combinatie van verschillende, ... We 
staan ook open voor suggesties van jul-
lie, onze leden. 
 

Hoe dan ook was de ambiance er niet 
minder om, te oordelen aan de geani-
meerde gesprekken tijdens de koffie met 
gebak. 
 

Voor het petanquetornooi schreven 20 
deelnemers in. De ploegen bestonden 
soms uit twee en soms uit drie spelers. 
Op verschillende banen werd met 8 
teams gespeeld en het ging er weer ver-
beten aan toe. 
 

Voor de finale kwamen uiteindelijk een 
team van twee en een team van drie 
personen tegen elkaar uit. Elke ploeg 
speelde met zes ballen. 
Stefaan Maddens mocht uiteindelijk de 
verdienstelijke verliezers Agnes Devos en 
Veronique Dedrie feliciteren en de win-

CONTACTNAMIDDAG 

Ambiance troef 

Guido Desmet, een nieuw VNR-lid 

Er werd hardnekkig gestreden. Vlnr. ziet 
u Iron Degryze, Mariette Dufoort, Guido 
Herman, Nancy Dewaele, Noëlla Pype en 

Lionel Viaene 

Een geconcentreerde Lionel Viaene 
aan beurt 
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naars Noëlla Pype, Lionel Viaene en Nan-
cy Dewaele hun prijs overhandigen 
 
Maurice Debusschere 

en bij de verdienstelijke verliezers 
Veronique Dedrie en Agnes Devos ... 

Stefaan Maddens bij de trotse winnaars. 
Noëlla Pype, Lionel Viaene 

en Nancy Dewaele. 
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ELFDAAGSE 1 TOT 11 OKTOBER 
 
 

 
VLIEGREIS NAAR 

 
 

TORREMOLINOS 
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OPLOSSING 
KRUISWOORDRAADSEL 

 
Hier kan u de correcte oplossing vinden van het kruiswoordraadsel dat elders in dit 
Krantje staat. 
 

BELANGRIJKE INFO VOOR HET PERSONEEL 
 

Al het personeel dat dialyse verlaat krijgt de mogelijkheid om verder 't Krantje te 
ontvangen. Dit is dan wel betalend. Voor € 10,00 per jaar, ontvangt u de 4 num-
mers van ons tijdschrift via Bpost bij u thuis. U dient het gewenste bedrag over te 
schrijven op het volgende rekeningnummer: 

BE 89 4675 0322 6185 met vermelding 't Krantje. 

  A B C D E F G H I J K L M N O 

1 C   O N T A C T N A M I D D A G 

2 H O O R N   V A C A T U R E S 

3 R I   V I E R   T H A T       F 

4 O E I   M A   U T R E C H T   

5 N V   K O   H U T   N O O R D 

6 O A   L O   A R I E   K O E K 

7 L A V E N D   T E R D E G E   

8 I R   E   E T A N G   S   F A 

9 S   K R E K E L   E T     L   L 

10 C O   M A M   E E R S T E   M 

11 H O L A   A A N   N A A K   T   

12   K O K E N   T U I   P K   A 

13 M   V E T T E   U S U E E L S 

14 O B E R   E T E R   Z   R I L 

15 P E R   K L A S   R I K S J A 
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Snack Food Poco Loco, Rumbeeksegravier 157, 8800 Roeselare, Belgium 
Tel +32 (0) 51 248 022 | Fax + 32 (0) 51 240 476 | info@pocoloco.be | 

 
 

MEMBER OF THE PAULIG GROUP 

 

 


