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EDITORIAAL
Beste vrienden,
Wanneer ik dit voorwoord
aan het schrijven ben ligt
de barbecue net een dag
achter ons. Met een opkomst van 205 leden werden alle records verpulverd!! Gelukkig hadden
de verantwoordelijken
Jean-Paul en Sabine een
goede organisatie opgezet en samen met een
sterk team van medewerkers verliep alles opperbest. Hartelijk dank daarvoor!
Het wordt stilaan zomer,
al is dat aan het weer
nog niet altijd te merken.
Wel integendeel!
Dit betekent wel dat er
drukke maanden voor de
boeg staan.
Bij het verschijnen van dit
Krantje hebben we net
het weekend achter de
rug. We vertrokken met
een twintigtal personen
minder dan de vorige jaren, maar minder betekent daarom nog niet dat
het een “minder” leuke
reis was. Meer info daaromtrent kan je in het volgende Krantje terugvinden.
Op 22 juli is er dan de H.
Mis te Lichtervelde. Dit
ter ere van de H. Margriet, patrones van de
nierpatiënten. Deze eu-

charistieviering wordt gevolgd door een receptie
waarop ik jullie nu al allemaal van harte uitnodig.
In augustus is er de bijeenkomst voor de medereizigers naar Salou. Op
dit moment zijn er 73 inschrijvingen. Er zijn dus
nog altijd enkele plaatsjes
vrij. Wie interesse heeft:
aarzel niet om nog in te
schrijven. In de maand
mei zijn we op prospectie
geweest en hebben we
opnieuw een mooi programma kunnen in mekaar boksen.
De verantwoordelijken
van de daguitstap hebben
ondertussen ook al een
mooi programma gemaakt. Op 2 september
kunnen we zien wat ze
voor ons allemaal in petto
hebben. Ik licht alvast
een klein tipje van de
sluier: we gaan noordwaarts.
Ik kijk dan ook met heel
veel verlangen uit naar de
volgende maanden.
Hopelijk zie ik jullie dan
op één van die activiteiten.
Tot dan!
Uw voorzitter.
Gino
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OP BEZOEK BIJ …
DEBUSSCHERE MAURICE
Sedert kort heeft de VNR er een bestuurslid bij. Zijn naam: Maurice Debusschere.
Een goeie reden om eens bij Maurice op bezoek te gaan en eens een 'klapke' met
hem te doen in zijn woning in Menen. De gegadigden van dienst waren Jimmy Bostyn en ikzelf.
We werden hartelijk begroet door Maurice en zijn echtgenote Liliane en werden
meteen uitgenodigd om aan de koffietafel plaats te nemen in de gezellige veranda.
Na een kort kennismakingsgesprek was vooral Maurice aan het woord want het was
tenslotte voor hem dat wij hier waren.
Op 3 juni 1951 zag Maurice het levenslicht in Menen. Hij was het 1ste kind van
het gezin. Later kwamen er
nog
twee
broers
bij: Johnny en
Patrick,
telkens
met een
tussenpauze
van 3
jaar.

onbelangrijke reden, was dat er belang
gehecht werd aan de kennis van een
tweede taal, het Frans. Vanaf het vijfde
leerjaar liep Maurice school in het Koninklijk Atheneum in Menen. Later volgde hij een technische opleiding elektriciteit. Nog later volgden enkele jaren
avondschool elektronica en talen.
Tussendoor werd hij ook opgeroepen
door het Belgisch leger; de dienstplicht
was in die tijd immers nog verplicht. Na
4 maanden opleiding te Vilvoorde werd
Maurice gekazerneerd te Lüdenscheid
(Duitsland) bij het 6de Bataljon TTr.

Maurice op de arm van zijn ma
Pa Debusschere werkte gedurende bijna
gans zijn loopbaan als grensarbeider in
de textiel. Heel kort werkte hij ook in de
pannenfabriek in Marke. Hij overleed in
1991. Zijn moeder leeft nog en woont in
bij de jongere broer Johnny.
Maurice ging 4 jaar naar de lagere
school in Frankrijk, meer bepaald in Halewijn (Halluin in het Frans). De eerste
reden was omdat het ouderlijke huis
maar enkele tientallen meters van de
Franse grens stond en dus de dichtste
school in Halewijn was. De tweede, niet

Begin 1970: bij het leger
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Na één jaar zat de dienstplicht erop en
ging Maurice terug werken bij de toenmalige R.T.T. (Regie voor Telegraaf en
Telefoon). Hij had er vóór zijn legerdienst immers al gewerkt. Eind jaren
tachtig nam hij loopbaanonderbreking
om 5 jaar zelfstandig te gaan werken. Na
die periode ging hij terug aan de slag bij
dezelfde werkgever. Alleen was dit nu
Belgacom geworden.
Ondertussen was Maurice ook in het huwelijksbootje gestapt. Na bijna 5 jaar
verkering gehad te hebben huwde hij in
1974 met Liliane Huyghebaert. Het gezin
vestigde zich in Menen en bleef kinderloos.

Liliane en Maurice
De hobby's
Eerst was Maurice radio-amateur maar
dat was eigenlijk van korte duur. Vooral
omdat hij dan ook al vrijwilliger was bij
de brandweer. "Dit had ik min of meer al
met de paplepel binnen gekregen want
mijn vader, Albert, was destijds ook bij
de brandweer. Later heeft ook mijn jongste broer Patrick dit voorbeeld gevolgd",
vertelt Maurice.
"Mettertijd was dit eigenlijk al meer dan
een hobby want ik heb me in de loop der
jaren opgewerkt tot officier. Dit werd je
natuurlijk niet zomaar. Ik moest daarvoor regelmatig cursussen volgen en
examens afleggen om de nodige brevetten te behalen. 10 jaar deed ik er over
om van gewoon brandweerman tot offi-
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Patrick, vader Albert en Maurice
cier te evolueren. Aan het einde van mijn
carrière als brandweerman kon ik terugkijken op 39 jaar dienst, waarvan 29 als
officier", zegt Maurice, niet zonder enige
fierheid! "En ware het niet dat ik verplicht op pensioen moest op mijn 60ste, ik
was nog niet gestopt" vult hij nog aan.
"Het brandweerman zijn hield voor mij
veel meer in dan alleen oefenen en branden blussen. Vooral dan in de periode
dat ik al officier was. Ik had immers de
leiding over het korps en had regelmatig
vergaderingen, moest de planning opmaken enz. Nog later trad ik op als brandpreventieadviseur. Dit was vooral in bedrijven en instellingen. Het nadeel daaraan was dit ik dat alleen kon doen na
mijn werkuren. Niet alleen voor mij maar
ook voor de mensen die ik moest bezoeken, want zij hadden er natuurlijk ook al
een dagtaak op zitten. Later, toen ik de
kans kreeg om op 'brugpensioen' te
gaan, kon ik dit overdag doen. Dit was
natuurlijk veel praktischer. Ik was toen
pas 53 jaar! Het was een regeling van
Belgacom om van hun statutair personeel af te geraken. Wie een bepaalde
leeftijd had, voldoende anciënniteit en
bereid was op 60 met pensioen te gaan
kon op 'vrijwillige actieve disponibiliteit'
thuisblijven aan 75% van zijn wedde."
Naast dit alles heeft Maurice uiteraard
ook nog in de praktijd gestaan. Dit wil
zeggen dat hij nog regelmatig interventies moest uitvoeren voor verkeersonge-
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grafeer zowat alles zoals bvb wanneer ik
op verlof ben, familiefeestjes, bijeenkomsten van de VNR enz. Alleen sportfotografie spreekt mij helemaal niet aan.
Toen ik een aanbod kreeg om foto's te
gaan nemen op sportevenementen van
55 en 60-plussers, ben ik daarop niet ingegaan. Ik ben trouwens sowieso niet
geïnteresseerd in sport.
Alhoewel … Ik heb namelijk nog een andere hobby: wandelen. En dat kan je
toch ook een beetje aanzien als een
vorm van sport. Het is trouwens de enige hobby die ik samen met mijn echtgenote uitoefen. Liliane en ik zijn al een
tiental jaren lid van wandelclub 'De Toebakstappers' (WSV Wervik). Daarvoor
namen we ook al eens occasioneel deel
aan een georganiseerde wandeltocht.

Op de binnenkoer van de
Menense brandweer
vallen, gewone ongevallen, overstromingen, windhozen, drenkelingen ophalen
en natuurlijk het blussen van branden.
"In die omstandigheden probeer je zoveel als mogelijk te helpen. Maar hoeveel
hulp je ook kan bieden, in feite kom je
altijd te laat. Toch kan je veel voldoening
halen uit het feit dat je iets betekende
voor de mensen die je hielp. De keerzijde van de medaille is natuurlijk het feit
dat je dikwijls ook slachtoffers hebt met
dodelijke afloop. Dat laat altijd een diepe
indruk na, vooral als het om kinderen
gaat. Het ergste evenwel is het verlies
van kameraden uit het eigen korps. Dit
zijn zaken die je raken tot in het diepste
van je ziel …"
Een andere hobby van onze gastheer is
de fotografie. "Toen de digitale fotografie aan zijn opmars begon, begon bij mij
de interesse te groeien. Ik las er al eens
een artikel over hier of daar. Later ging
ik er boeken over lezen en momenteel
volg ik er zelfs een cursus over. Ik foto-

Maurice op stap in de Ardooise velden
Onze buren zijn ook fervente wandelaars
en we trekken er nogal dikwijls samen
op uit om onze benen te strekken. De
mogelijkheden om te gaan wandelen zijn
erg groot. Je kan het altijd en overal
doen. Via het boek 'Marching' kan je
quasi elke dag aan een georganiseerde
wandeling deel nemen. Maar dat is natuurlijk niet altijd in onze provincie. Mijn
voorkeur gaat uit naar wandelingen in
Frans-Vlaanderen. Dan is het altijd een
soort kermis met worstenkramen, pannenkoeken enz. Nu en dan organiseert
onze club ook een wandeling waar we
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met de bus in groep naartoe gaan om
dan ergens samen er op uit te trekken."
Het nierfalen
Maurice werd voor het eerst gedialyseerd
op 20/12/2007. We laten hem zelf vertellen over hoe zijn ziekte aan het licht
kwam.
"Bij een medisch onderzoek op het werk
werd mij gezegd dat er wat bloed in mijn
urine zat. Op hun advies trok ik naar de
huisarts en die verwees mij door naar
een uroloog. Ik had geen klachten, maar
toch liet ik mij onderzoeken. En ik moet
zeggen: ik werd uitgebreid onderzocht.
Maar de arts vertelde mij dat hij niets
abnormaals kon vinden. Waarop ik hem
zei dat het toch niet normaal was dat er
bloed in mijn urine zat. Soit, ik moest 3
maanden later teruggaan. Dat deed ik
dan maar en alle onderzoeken werden
overnieuw gedaan. Weer werd niets gevonden. Weer moest ik 3 maand later
teruggaan met weer hetzelfde resultaat:
niets gevonden!
Dan was ik het beu en ging niet meer bij
die uroloog terug. Dit duurde enkele jaren maar doordat ik geen klachten had,
ondernam ik ook geen verdere stappen.
Alleen werd mij bij elk medisch onderzoek gemeld dat er meer bloed in mijn
urine zat.
Tot ik op een bepaald moment 's nacht
wakker werd met hevige hoofdpijn. Ik
moest ook veel braken, maar overdag
was alles weer normaal en ging ik werken. De volgende nacht herhaalde het
vorige scenario zich. Toen zag ik dat er
gal in mijn braaksel zat. Daarop nam ik
mijn bloeddruk: 24!! We waren ondertussen veranderd van huisdokter en besloot om hem op te zoeken. Die man
verwees me door naar een nefroloog;
iets waar ik nog nooit van gehoord had!
Bleek dat dit een nierspecialist was.
Tenslotte kwam ik terecht bij Dr. Vandewiele. Onderzoek wees uit dat mijn nie-
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ren nog slechts tussen 40 en 50% werkten en ik de ziekte van Berger had. Dit
was in het jaar 2004. Met dieet en medicatie kon ik mijn nierziekte afremmen tot
ik uiteindelijk eind 2007 aan dialyse
kwam. Ik lag net geen drie jaar aan dialyse toen ik op 18 december 2010 uiteindelijk met succes getransplanteerd
werd."
De VNR
Elkeen die aan dialyse komt leert vrij
vlug de VNR kennen via het tijdschrift
dat u nu aan 't lezen bent en allerlei activiteiten. Zo ook Maurice. Hij vond die
vereniging wel interessant en had onmiddellijk zin om ook zijn steentje bij te
dragen. Omdat Maurice toen nog werkte
en veel tijd besteedde aan zijn hobby's
was er geen ruimte om voor de VNR iets
te doen.
Eens hij met pensioen was kwam er natuurlijk véél tijd vrij. "De interesse groeide nog meer en meer. Op het weekend
naar de Ahrvallei in 2011 had ik eens
een persoonlijk gesprek met Gino Matthys. Ik vertelde hem over mijn interesse
in de VNR. Gino sprong meteen op de
kar en stelde mij voor om in het bestuur
te komen. Als kandidaat-bestuurslid
werd mij meteen al het schrijven van het
verslag over de weekenduitstap toegeschoven!"
Om af te sluiten gaf Maurice ons nog de
volgende wijsheid mee: "Hoe het leven
ook verloopt, het is altijd de moeite
waard om geleefd te worden."
Na een namiddagvullend, aangenaam
verlopen gesprek, namen we uitgebreid
afscheid van Liliane en Maurice.
Bedankt voor de hartelijke ontvangst en
tot een volgende keer!
Jimmy Bostyn & André Segaert
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KALIUMARM DIEET
Het kaliumarm dieet: wat houdt dat nu precies in?
Het lichaam heeft kalium (K) nodig om de spieren goed te laten functioneren. Teveel
kalium kan spierzwakte, onregelmatige hartslag en zelfs hartstilstand tot gevolg hebben. Het teveel aan kalium, opgenomen via de voeding, wordt hoofdzakelijk door de
nieren verwijderd. Wanneer de nieren niet goed functioneren, verhoogt het kaliumgehalte in het bloed (= hyperkaliëmie). Om dit te vermijden, moet de kaliuminname
beperkt worden.
Kalium is vooral aanwezig in aardappelen, groenten, fruit en volkerenproducten, …
Een beetje fruit…
Het is belangrijk om te weten dat fruit een bron is van kalium maar tevens een bron
van vitaminen. Niet alle fruitsoorten bevatten evenveel kalium. Over het algemeen
bevatten exotische fruitsoorten meer kalium. In gerechten kan ook fruit verwerkt zitten en daar moet dus ook op gelet worden. Zo bevat fruitsap teveel kalium omdat er
meer dan één stuk fruit in verwerkt wordt. De volgende fruitsoorten worden vergeleken met een appel van ongeveer 150 gram. Op deze manier kan u wat meer inzicht
verwerven over kalium in de verschillende fruitsoorten. Let vooral op met klein fruit,
want daar eet u gemakkelijk meer van! Fruit is gezond maar geniet met mate!
150 gram appel zonder schil (= ± 160 mg K) bevat evenveel kalium als:
± 200 gram fruitcocktail

± 150 gram peer zonder
schil

± 80 gram perzik

± 90 gram druiven

± 80 gram sinaasappel

± 70 gram galia meloen
± 35 gram cavaillon

± 60 gram aardbeien

± 55 gram kiwi

± 50 gram banaan
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Kaliumarme recepten



















Warme maaltijd

Dessert

Gerecht voor 2 personen

Gerecht voor 2 personen

Ingrediënten

Ingrediënten

Alpro soya cuisine (200 ml)
½ theelepel red curry
1 builtje witte rijst
1 eetlepel olie
½ bundel witte of groene asperges
1 kipfilet

 200 gram ingelegd fruit op water of
op eigen sap
 4 gram gelatine
 300 gram magere platte kaas 0% vet
 Zoetstof

Bereidingswijze

Bereidingswijze

Schil de asperges
Kook de asperges twee maal
Kook de rijst
Snijd de kip in kleine stukjes
Laat de wok op een hoog vuur verhitten en voeg 1 eetlepel olie toe
Roerbak tot de kip gaar is
Voeg alles samen in de wok
Voeg ½ theelepel red curry toe
Voeg de alpro soya cuisine toe
Laat samen opkoken en roer goed

 Roer de zoetstof door de platte kaas
 Knijp de gelatine uit en los die op in 2
eetlepels warm water
 Vermeng heel goed met de platte kaas
 Lepel het fruit in 2 dessertkommetjes
 Verdeel er de platte kaas over en vermeng heel even
 Laat opstijven in de koelkast
 Keer voor het serveren de schaaltjes
om op bordjes, zodat het meeste fruit
mooi bovenaan zit
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KRUISWOORDRAADSEL
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
HORIZONTAAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

aansporing - deeltjes van het oog
roofvogel – familielid
besmetting van de catheterinsteek
uitroep - slede - drankje dat wij soms klaarmaken om een hypotensie te herstellen – Bijbels schip
geur - heilige man – transmissie
kledingsstuk - tillen - Braziliaanse stad
bij het begin - nieuw (in samenstellingen) – zelfbewustzijn
carnavalstad - voorzetsel - handigheidje – voorvoegsel
laatste rustplaats - muzieknoot – onderwerp
overeenkomst - drank die veel fosfor bevat - voorzetsel - pers. vnw
ingenieur - moeder - persoon waarmee we samenwerken
talent - op dit moment
Schotse familieband - alleenbestaande – meisjesnaam
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14. gecontroleerd - Rivier
15. aansporing - persoonlijk voornaamwoord - gaanderij
VERTIKAAL
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

toegangsweg tot de bloedbaan – tussenwervelschijf
paar – watervogel
grap (volkstaal) - Romeinse godin van de dageraad – voorzetsel
behorend tot de ellepijp – kalender
lucht (in samenstellingen) - leuk - voornaam van onze nefrologe
zout (Latijn) - uitroep van verbazing - zonder inhoud
het haar kort knippen – onderwijzeres
embryologie
mineraal dat nauw samenwerkt met calcium - bijwoord - anagram van gal
buigbeweging van een gewricht - knolgewas – ellende
verbinding
takje - netnummer van een telefoonnummer
gebalk - muzieknoot – watervogel
duizeligheid – ogenblikkelijk
bergplaats - belangrijk persoon bij een proces
MET DE LETTERS IN DE GRIJZE VAKJES KUN JE EEN WOORD VORMEN

TIP: U wordt hier elk jaar toe uitgenodigd!
Ann Defour

B.V.B.A. VANDEZANDE
Zeepziederijstraat 5
Postbus 62
B-8600 DIKSMUIDE
Tel : +32.(0)51.50.01.17

VLEESWAREN

Fax : +32.(0)51.50.41.17
Mail : info@vandezande.com

HAVA

Algemene Metaalconstructies

ZWAAIKOMSTRAAT 70

Drainage
Tractoren

8800 ROESELARE

Tel. 051/ 20 19 39
Fax 051/ 20 91 07
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PATIËNTENRECHTEN
De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt bestaat bijna 10 jaar maar is nog door (te) weinig
mensen gekend.
Die wet geeft elke patiënt ondermeer:
⇒ het recht op kwaliteitsvolle zorgverlening;
⇒ het recht op vrije keuze van de zorgverstrekker;
⇒ het recht op informatie;
⇒ het recht om toe te stemmen in de
voorgestelde zorg of om deze te weigeren;
⇒ het recht op inzage in je patiëntendossier en een afschrift ervan;
⇒ het recht op bescherming van de
persoonlijke levenssfeer;
⇒ het recht op klachtenbemiddeling;
⇒ het recht op pijnbehandeling;
⇒ het recht op vertegenwoordiging om
je rechten te doen gelden wanneer je
dit als patiënt zelf niet meer kan.
Het lijdt geen twijfel dat veel zorginstellingen en zorgverstrekkers de wet gewetensvol toepassen maar toch is dit lang
niet altijd het geval en is het goed om te
weten dat we niet lijdzaam moeten ondergaan dat de wet overtreden wordt en
dat onze rechten als patiënt geschonden
worden
Nuttig om weten is ook dat er een orgaan bestaat tot wie we ons kunnen
wenden wanneer we vinden of vermoeden dat onze rechten als patiënt niet gerespecteerd worden of wanneer we hierover vragen hebben. We kunnen ons altijd wenden tot het Vlaams Patiëntenplatform met vestiging in Heverlee en
dat we op verschillende manieren kunnen bereiken:
Vlaams Patiëntenplatform vzw, Groenveldstraat 15, 3001 Heverlee

Tel. 016 23 05 26
e-mail: info@vlaamspatientenplatform.be
website:
www.vlaamspatientenplatform.be
Op de website kan je best de brochure
"In actie met patiëntenrechten" downloaden en eens lezen.

Marc Cobbaert (uiterst rechts)
met de andere vrijwilligers
Sinds enkele jaren is 18 april de Europese Patiëntenrechtendag. Van dit jaarlijks
weerkerende evenement maakt het
Vlaams Patiëntenplatform gebruik om in
een tiental ziekenhuizen symbolisch actie
te voeren. Dit doen ze door het uitdelen
van folders en de mensen te wijzen op
het bestaan van hun rechten. Dit jaar
ging ook de V.N.R. in op hun vraag om
onze medewerking hieraan te verlenen.
Marc Cobbaert en ikzelf deelden, samen
met V.P.P. en enkele andere patiëntenverenigingen, folders en informatie uit in
de inkom van het Stedelijk Ziekenhuis
Roeselare. Tussen 9 en 11 uur werden
zowat 1.500 foldertjes rondgedeeld. We
hebben intussen ook onze medewerking
toegezegd voor volgend jaar.
Maurice Debusschere

VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE

't Krantje

-

13 -

VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE

April - Mei - Juni 2012

't Krantje

-

14 -

April - Mei - Juni 2012

VERSLAG PAASACTIE
Enkele dagen voor Pasen. De
"Paashazen" Marc Cobbaert, Carlos Kesteloot en Gino Matthys staan klaar om
een, ondertussen traditioneel, bezoekje
te brengen aan de patiënten van de dialyse. Nou ja, je moet al heel veel verbeelding hebben om aan die drie personen ook maar iets van een paashaas te
ontdekken.

Een "echte" paashaas
groepen. We hebben dus heel wat
"werk" voor de boeg.

Oud-voorzitter Carlos Kesteloot voert
een lading paashazen aan
In het bezit van enkele honderden
"paashaasjes", zorgvuldig bij mekaar gezocht door Maurice Debusschere, starten
we met onze bezoekjes. En dat zijn er
heel wat. Alleen al in het Heilig Hartziekenhuis zijn er 4 zalen met telkens 4

Heel leuk om te doen, want wat is er nu
aangenamer dan cadeautjes uitdelen?
Daarbij komt ook nog dat je kennis
maakt met de nieuwe leden, blij bent de
"anciens" nog eens te zien. Een praatje
maken, soms wel met een lach en een
traan, verkort de dialysetijd en maakt
het zoveel aangenamer.
Daarom is het ook een activiteit waar we
ieder jaar naar uitkijken.
Tot de volgende keer.
Gino Matthys
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Heldenbergh Rita

Thieren Marie Louise

Deze paashaas sneuvelde al snel
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MELDEN WE NU AL DE

DAGUITSTAP

NAAR

ZEEUWS -VLAANDEREN
(NEDERLAND)

ZONDAG 2 SEPTEMBER 2012
MET ONDER MEER:
EEN BEZOEK AAN EEN WIJNMAKERIJ VAN BESSEN
EEN BEZOEK AAN

VEERE MET EEN

WANDELING EN EEN BOOTTOCHT

Kampveerse toren met steiger
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ZONDAG 22 JULI 2012
OM 10.30 UUR
H.MIS IN DE KERK
TE LICHTERVELDE
DIT TER VERERING VAN DE PATRONES
VAN DE NIERPATIËNTEN: DE H. MARGARETHA
TIJDENS DE MIS WORDT GEBEDEN TOT
GENEZING VAN ALLE NIERZIEKEN EN VOOR DE
BEDANKING VAN ALLE DONOREN
NA DE H.MIS WORDEN ALLE LEDEN
UITGENODIGD OP DE RECEPTIE MET
WAT VERSNAPERINGEN EN DRANKJES
NA DE MIS WORDT ER VERZAMELD AAN DE
GROTE INGANG VAN DE KERK
SAMEN GAAN WE DAN
NAAR ZAAL TEN BOOMGAERDE,
BOOMGAARDSTRAAT 4 A
(GELEGEN AAN DE ACHTERKANT VAN DE KERK)
VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE
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Beste VNR-vrienden,

De affiche hiernaast staat er niet toevallig.
Rotary-Gistel is een groep van mensen die veel goeie doelen ondersteunt.
Onze vereniging ontving eerder al veel fondsen van hen. We gingen ook al bij hen
spreken over orgaandonatie.
De relatie tussen de VNR en Rotary-Gistel is hecht. Een bewijs daarvan is dat ze de
opbrengst van hun belangrijkste activiteit ‘Toereloeren’ schenken aan onze vaak discrete inspanningen om orgaandonatie en transplantatie te promoten en te verwezenlijken. We maken graag veel publiciteit voor deze activiteit via de affiche
Het aantal deelnemers aan deze familiale fotozoektocht, waaraan wijzelf vorig jaar
met grote tevredenheid deelnamen, beïnvloedt uiteraard het succes en de opbrengst
van deze activiteit.
Vandaar een warme oproep om aan deze activiteit massaal deel te nemen. Er is een
ruime periode voorzien om de zoektocht te doen – het hoeft niet op één dag of in
één keer (16 juni tot 16 september 2012).
Op het parcours dat per fiets of per wagen kan worden afgelegd (+/- 30 km.)
worden een 50-tal vragen gesteld.
Er zijn prachtige prijzen te winnen, niet alleen voor de slimsten of besten onder ons,
want om de 25e plaats wordt een prachtige prijs geschonken.

DOEN, dus!

Gino Matthijs, Marc Cobbaert, Stefaan Maddens
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SLECHT NIEUWS GOED
COMMUNICEREN

LEZING ‘SLECHT

NIEUWS GOED COMMUNICEREN’

Professor Manu Keirse werd uitgenodigd om tijdens de algemene vergadering van 17
maart 2012 een uiteenzetting te geven over kwaliteit van zorg en communicatie. Het
werd een boeiende lezing over het goed communiceren van slecht nieuws. Als patientenbegeleider en patiënt weet hij dat het fout kan lopen, maar roept hij op om deze ervaringen om te zetten in stappen naar een betere praktijk…
 als theoreticus door modellen en handleidingen te ontwerpen;
 als patiëntenvereniging door (toekomstige) zorgverleners een beeld te schetsen van het patiëntenperspectief en te ijveren voor goede communicatie tussen arts en patiënt;
 als patiënt door te (blijven) vragen naar de informatie die men wenst en waar
men recht 1 op heeft.
SLECHT NIEUWS MEEDELEN IS NIET GEMAKKELIJK,
GEMAKKELIJK, WEL BELANGRIJK
Een slecht nieuwsmededeling kan zich voordoen in heel diverse situaties. Zo kan het
gaan over een overlijden, de diagnose van een chronische aandoening of een fatale
aandoening. Het nieuws kan meegedeeld worden aan de patiënt zelf of aan een
naaste. En het kan gaan om een meer of minder verwachte situatie van een al dan
niet door de arts gekende patiënt.
Dat de mededeling van slecht nieuws een belangrijk moment is, blijkt uit getuigenissen van patiënten die het moment vaak levenslang onthouden en voor wie een inadequate mededeling de verwerking bemoeilijkt. De medische feiten zijn hierbij niet
weg te denken, maar zeker zo belangrijk zijn de emotionele reacties op de feiten.
Hiermee omgaan vraagt van artsen niet enkel technische, maar ook communicatieve
competenties.
1

Artikel 7 van de wet patiëntenrechten stelt dat je als patiënt recht hebt op alle informatie die je een beter inzicht geeft in je gezondheidstoestand en de
(vermoedelijke) evolutie ervan. Als je niet geïnformeerd wenst te worden, moet je
arts ook die vraag respecteren.
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ANDERE SITUATIES VRAGEN EEN ANDERE BENADERING
•

Wanneer een pijnlijke gebeurtenis zich al heeft voltrokken of zich aan het voltrekken is, bestaat de meest adequate benadering uit het onmiddellijk meedelen.
Het MENS-protocol dat in deze situaties naar voor wordt geschoven bestaat
uit vier stappen. Het is een protocol waarbij de benaming MENS de menswaardige aanpak symboliseert in situaties van ontreddering.

Stappen in het MENSprotocol

Adequate reacties

Valkuilen

Meedelen van het slechte Onmiddellijk meedelen
nieuws
Kort
Warme en meelevende
toon, Oogcontact
Korte uitleg nadien

Uitstellen van de mededeling
Slecht nieuws laten aanvoelen
Pil vergulden
Verrechtvaardigen
Over zichzelf praten
Te lang blijven praten

Emoties laten ventileren

Luisteren
Oogcontact houden
Stiltes respecteren
Bevorderen om gevoelens
te verwoorden
Niet-directieve houding
Op vraag korte uitleg geven
Spiegelen

Doorpraten na de mededeling
Contra-agressief reageren
Agressie onderdrukken
Snel doorbreken van ontkenning
In discussie gaan
Te snel beginnen met meer
info

Nazorg

Luisteren naar de inbreng
van de betrokkene
Open vragen
Erkennen van onderliggende gevoelens
Adviezen aanreiken

Ventileren van emoties afbreken
Ijverig denken aan oplossingen
Adviezen verkopen of verdedigen
Onderliggende gevoelens
negeren

Strategie en samenvatting Inschatten waar betrokkene nu staat
Nagaan hoe de betrokkene
thuis kan geraken
Volgende afspraak regelen
Afspraken samenvatten en
herhalen
Kaart met naam en beschikbaarheid meegeven

Niet vergewissen hoe de
betrokkene veilig thuis kan
geraken
Niet checken of de informatie is doorgedrongen
Nalaten om een verdere afspraak te regelen
Het verslag van het gesprek niet noteren in het
dossier
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Bij het meedelen van het slechte nieuws kunnen betrokkenen heel verschillend reageren. Ontkenning, stereotiep gedrag, shock en agressie of opstandigheid zijn echter
normale reacties in deze situaties. De zorgverlener kan zich hierop voorbereiden en
volgens het protocol inspelen op wat zich aandient.


Voor een fatale diagnose wordt dit MENS-protocol uitgebreid tot zeven stappen in
het CLEMENS-protocol. Clemens betekent zachtmoedig en geeft aan dat de
slechtnieuwsmededeling moed en zachtheid vergt van de arts.
Wat deze situatie betreft is er een toenemende tendens tot bespreekbaarheid.
Toch zorgt de grondhouding bij de verschillenden betrokkenen nog voor drempels
om een fatale diagnose te bespreken. Artsen kunnen het moeilijk hebben om de
grenzen van hun kunnen aan te geven, patiënten kunnen het moeilijk hebben
om de gedachte aan de dood toe te laten en ook bij de familie kunnen er grote
weerstanden leven.
In het CLEMENS-protocol zijn er drie voorafgaande stappen die de mededeling
voorafgaan.
Extra stappen in het
CLEMENS-protocol

Adequate reacties

Valkuilen

Context voorbereiden

Geschikte plaats en tijdstip
kiezen;
Zorgen voor ongestoorde
tijd;
Informatie vooraf orderen:
Voorbereid zijn op emoties

Gesprek plannen tijdens
een drukke consultatie of
voor een lang weekend
Niet voorbereid zijn op
hevige emoties
Informatie niet voorbereiden

Luisteren

Vragen vooraleer te vertellen
Nagaan wat begrepen is
Woordgebruik van patiënt
beluisteren
Ontkenning registreren

Te snel zelf beginnen met
vertellen
De patiënt corrigeren

Evalueren en inschatten

Juiste toonaard voor mededeling inschatten
Gewenste dosering van informatie nagaan
Angst inschatten

Veronderstellen dat men
niets of alles wil weten
Ontkenning verwarren
met niet weten of niet willen weten
Angst niet onderkennen

KNELPUNTEN BIJ HET INFORMEREN OVER EEN FATALE DIAGNOSE
Slecht nieuws blijft slecht nieuws, hoe goed het ook wordt gebracht. Men kan echter
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wel de tijd nemen om de patiënt geleidelijk de overgang te laten maken van een gezonde persoon naar het zich realiseren dat hij een ongeneeslijke ziekte heeft.
Communicatie met mensen die niet meer kunnen genezen, moet meer inhouden dan
het meedelen van de diagnose en het geven van informatie. De fundamentele vraag
is hier niet ‘waarheid zeggen of niet’, maar hoe de arts samen met de patiënt en zijn
omgeving de uitgesproken waarheid kunnen dragen. Het gaat om een basishouding,
om een voortdurende aandacht voor wat de andere beleeft en op een attente wijze
hierop inspelen.
Informeren betekent nog niet dat men geïnformeerd is. Het is niet omdat men als
arts in een gesprek alle relevante informatie over diagnose, prognose en behandeling
aan de patiënt heeft meegedeeld, dat de patiënt dat ook heeft geregistreerd of dat
de informatie doordringt. Als de arts informeert, richt hij zich tot het verstand. Hij
praat over zijn bevindingen, over medische diagnoses en de consequenties daarvan.
Voor de patiënt en zijn naasten is dat echter een emotioneel probleem. Zij voelen
bezorgdheid en angst over hun leven, hun toekomst, hun werk en hun kinderen. Men
kan dat voorstellen als twee straten. Als de arts praat in de Dorpstraat van medische
informatie, maar de patiënt staat in de Kerkstraat van emoties, verstaan beiden elkaar niet. Als men wil dat de informatie echt gehoord wordt, moet men voortdurend
de verbinding maken van de Dorpsstraat naar de Kerkstraat, dat wil zeggen dat men
zich moet afvragen wat het bij de patiënt oproept, welke gedachten en gevoelens
door hem heen gaan, in plaats van door te praten als de patiënt met zijn gedachten
ergens anders zit of door emoties wordt overspoeld.
Het niet doordringen van slecht nieuws heeft vaak te maken met angst, die leidt tot
vervorming van informatie, tot foutieve accentuering, tot niet verstaan, niet herinneren en niet horen.
Ontkennen is niet hetzelfde als niet weten. Men kan niet ontkennen wat men niet
vermoedt of vreest. Ontkenning kan een gezonde reactie zijn als men de kijk op de
realiteit niet voortdurend kan verdragen. Ontkenning kan een signaal zijn van angst
en een roep om inlevende nabijheid. Een adequate benadering is niet proberen om
de ontkenning te doorbreken, maar om de behoeften van de patiënt te achterhalen.
Meer aandacht voor de diagnose dan de prognose. Patiënten en hun naasten weten
vaak niet wat hun te wachten staat bij een levensbedreigende ziekte, omdat er veel
meer aandacht gaat naar de diagnose dan naar de prognose. De prognose wordt
vaak niet uitdrukkelijk vermeld en als de patiënt ernaar vraagt, wordt gezegd dat het
uiterst moeilijk is om over prognose in het algemeen uitspraken te doen omdat het
van zoveel factoren afhangt. Het algemene verloop van de ziekte verschilt uiteraard
per patiënt, maar dat zijn nuances. Er is in algemene termen en bij benadering natuurlijk wel wat over de prognose te zeggen. Daarnaast verschuift zowel arts als patient de aandacht graag van de fatale diagnose naar wat eraan te doen is, waardoor
de informatie over de diagnose en het globale ziekteverloop als het ware worden
weggemoffeld. Hiermee komt de nadruk ook veeleer te liggen op het kortetermijnperspectief in plaats van op het langetermijnperspectief.
Tot slot is er het onbewust dubbelzinnige taalgebruik waarmee een leek een positieVRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE
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vere betekenis geeft aan woorden als ‘goed behandelbaar’, ‘geen afwijkingen op de
röntgenfoto’, ‘positieve testuitslag’, ‘progressie’. Het is dus belangrijk om technische
termen te vermijden.
WAT KAN MEN NOG BELOVEN?
BELOVEN?
Eerlijke communicatie wordt voor de arts vaak erg moeilijk als er geen behandeling
meer voorhanden is en de overgang gemaakt moet worden van curatieve naar palliatieve zorg. Soms worden nutteloze behandelingen voortgezet omdat het gesprek
over de reële toestand uit de weg gegaan wordt. Toch zijn er nog beloften die het
verschil maken als er geen verbetering of genezing meer in het vooruitzicht gesteld
kunnen worden.
 de belofte dat de patiënt de best mogelijke medische behandeling zal krijgen, met
de bedoeling verergering te voorkomen, de kansen op functioneren en overleven
te verbeteren en het hoogst mogelijke comfort te verzekeren;
 de belofte dat de patiënt nooit overweldigde symptomen zal moeten meemaken
omdat deze geanticipeerd en voorkomen worden waar mogelijk en aangepakt en
bewaakt worden als ze zich voordoen;
 de belofte om dat de patiënt en familie kunnen rekenen op zorgverstrekkers gedurende het hele traject en op adequate en snelle antwoorden op hun noden;
 de belofte dat patiënten goed voorbereid worden zodat ze weten wat te verwachten en dat ze kunnen rekenenen op steun om gebeurtenissen het hoofd te bieden;
 de belofte dat de wensen van patiënten beluisterd en gerespecteerd worden waar
mogelijk;
 de belofte dat er rekening gehouden wordt met wat voor de patiënt en de familie
emotioneel, financieel en praktisch mogelijk is.
 de belofte dat al het mogelijke zal worden gedaan om ervoor te zorgen dat de
patiënt samen met zijn familie het beste kan maken van elke dag.
Voor wie meer wil lezen over kwaliteit van zorg en communicatie, verwijzen
we graag naar het boek ‘Aan weerszijden van de stethoscoop’ van Jan De Lepeleire en Manu Keirse (Acco, 2011)
Bovenstaand artikel is met toestemming overgenomen uit de nieuwsbrief van de
maand maart en komt van het Vlaams Patiëntenplatform. http://
www.vlaamspatientenplatform.be/

Een topvoetballer speelt een wedstrijd, telkens als hij mist roept hij: verdomme gemist!
Er zit een priester in het publiek en roept: als u nog een keer zo vloekt zal de bliksem
Gods u treffen.
De voetballer mist nog een keer en vloekt weer: verdomme gemist!
Meteen komt er een bliksem van boven en treft de priester, en er klinkt meteen een
knetterende vloek van boven: verdomme gemist!
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Telefoon 051/40 55 51
Telefax 051/40 64 20
E-mail: tielttravel@tielttravel.be
Verg. kat. A-1979
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SOCIALISME MET
BOKRIJKGEHALTE!
Piraterij, Spaanse en Britse overheersing,
slavernij, roemrijke onafhankelijkheidsstrijders, de grote Cubaanse Revolutie,
maar ook een rijke fauna en flora, prachtige steden met uitzonderlijke architectuur, uitbundige muziek, lekkere cocktails, gezelligheid en bovenal -spijts hun
basic levensstandaard en schijnbaar eeuwigdurend socialisme - zéér levenslustige
mensen! Of hoe een land, met een vriendelijk volkje, iemand kan bekoren. In
het hiernavolgend verhaal laat ik jullie -in
vogelvlucht- eventjes ‘meegenieten’ van
onze Cuba Grande trip!

rokende man een ereplaats naast de
posters van The Beatles, The Rolling Stones en Elvis Presley.. .
Meer dan 50 jaar na datum zetten wij
voet aan de grond in Cuba! Eventjes
werd ik door emotie overwelmd en bijna
kuste ik de tarmac maar ik realiseerde
me, gelukkig op tijd, dat -primo- ik geen
Paus ben en -secundo- dit gebaar had
kunnen leiden tot een enorme chaos met
180 normaal gedragende mensen! Mijn
halve trouwboek is al een en ander gewoon, maar dit onaangekondigd gedrag
had wel eens tot een serieus verbaal
conflict kunnen leiden op vreemde bodem!
HAVANA – VALLE DE VINALES

We keken er al enige jaren naar uit; een
reis naar dit kleurrijke Caraïbische eiland,
Cuba. Een smeltkroes van kleuren, culturen en godsdiensten, het heeft mij
steeds gefascineerd, al sinds mijn jeugd.
De beginjaren zestig! Onze flower-power
generatie kreeg er een nieuwe held bij:
Che Guevara! Hij werd het symbool van
alles wat zich keerde tegen het toenmalige establishment, zeker als het een Amerikaanse stempel droeg! Viva la Revolucion!!! Dus kreeg ook deze Montecristo

Ons verblijf: een voormalig Hiltonhotel
waar de tand des tijds letterlijk had toegeslagen! Het 25 verdiepingen tellende
hotel beschikte over 6 liften maar de
helft was constant buiten gebruik. Dit
resulteerde aanvankelijk in het gebruik
van de trappen, maar dit unieke sportieve gebaar was voor ons gezelschap niet
voor herhaling vatbaar. De volgende dagen deden we zoals iedereen, gewoon
het maximum toegelaten aantal personen negeren! Maar wat onmogelijk geacht werd, gebeurde toch! Onze lift blokkeerde! Een aanwezige groep Spanjaarden was ervan overtuigd dat hun laatste
uur geslagen was en stuurden een batterij gebeden richting Moeder Maria, o zo
vurig en gepassioneerd. Maar die passie
verbruikte zoveel zuurstof dat de spiegels binnen de vijf minuten volledig aangeslagen waren! Maar de Maagd Maria
gaf afwezig en dus moesten we het probleem zelf oplossen! Na een halfuur bon-
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ken op de deur (van de aanwezige telefoons ontbraken de meest elementaire
zaken zoals een hoorn!!) werden we nogal tipsy door het toenemende zuurstoftekort- uit onze benarde positie bevrijd.

In Havana hangt niet alleen een back-tothe-fifties sfeer in de lucht maar ook
rook, heel veel rook uitgestoten door de
benzineslurpende Amerikaanse oldtimers. De Chevrolets, de Buicks, de Dodge’s, de Plymouths hebben als het ware
het eeuwige leven gevonden als je ziet
dat ze, ruim 50 jaar na productiedatum
nog statig door de straten glijden. Het
oude Havana heeft heel wat te bieden:
koloniale art-deco gebouwen in vervaagde pastelkleuren, maar ook de pittoreske
pleintjes (de Plaza de la Cathedrale, Plaza de Armas), hotels en bars met een

roemrijk verleden. Hotel Ambos Mundos
(pik een vleugje nostalgie mee, gebruik
makend van de oude lift, om een bezoek
te brengen aan het dakverdiep vanwaar
je een prachtig zicht hebt over de stad),
Floridita, Bodega del Media -bekend om
de volgeschreven muren, waar auteur
Ernest Hemingway als notoir drinker talrijke Mojito’s en Daiquiri’s kwam nuttigen.
Breng zeker een bezoek aan het Museum
de la Revolucion waar niet alleen de bewogen geschiedenis van de Revolutie
verhaald wordt in tal van foto’s en attributen -klein en groot- (hierbij verwijs ik
o.m. naar het boek ‘De Argentijn’), maar
ook de bewogen en moeilijke jaren hierna, door o.m. de rakettencrisis, de embargo’s enz…
Wurm je ook eens door de winkelstraten
van China Town. Geniet van die couleur
locale, de vierkoppige combo’s met hun
typische Cubaanse songs -Chan Chan
Son, het onvermijdelijke en voorspelbare
Guantanamera en Hasta Siempre Il Commandante -een echt kippevelmoment!-,
de sigaarrokende dame’s, de koppels die
hun salsadanskunsten demonstreren,
enz...
Probeer hier maar eens onopvallend door
deze stad te lopen -zeker als toerist- bovendien getooid met een petje type Fidel, inclusief de Cubaanse ster en een
afbeelding van Che Guevara. Niet te verwonderen dat de autochtonen hierin een
verpersoonlijking van hun leiders zagen
en mij telkens weer uitbundig begroetten
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met Il Commandate of Viva la Revoluci-

on!
Even aan de drukte ontsnappen met een
rit naar de Valle de Vinales. Een prachtig
natuurgebied met typische kalksteenformaties (Mogotes) omringd door tabaksplantages met als centrum van de ambachtelijke sigarenproductie Pinar del
Rio.

TRINIDAD
Na een bezoek aan een krokodillenkwekerij (enkel voor het vlees ???!!!), de
confrontatie met massale oversteek van
de giftige krabben en een ommetje naar
het paradijselijk Laguna de l Tesoro
(voormalig verblijf van de Tainoindianen), arriveerden we in Trinidad: de parel van het Caraïbische eiland. Een slaperig aandoend stadje met een betoverende oude stadskern met kleurrijke gevels,
smeedijzeren decoratieve raambeschermingen, houten luiken... En van op een

April - Mei - Juni 2012
terrasje kon je unieke Cuba-shoots maken: de oude man met de kemphaan op
zijn schoot, de nog oudere man met de
onvermijdelijk sigaar op de al even oud
ogende ezel, de ruiter in volle galop door
de straten, de prachtige koetsen…

Je brengt natuurlijk een bezoekje aan de
bar La Chanchanchara waar je kunt
proeven van het lokale drankje, een mix
van rum, limoen, honing en water (wat
dat water hierbij komt doen??!!) geserveerd in een typisch recipiënt. Overheerlijk, en dit terwijl je geniet van de muziek
gebracht door een lokale band!!
SANTIAGO de CUBA
Maar we had to move on. Via Sancti
Spirtitus (de bakermat van de Buena Vista Social Club, de beruchte Iznaga toren
van waaruit de suikerrietplantages, inclusief de slaven in het oog konden gehouden worden) voerde de tocht ons verder
langs tal van oude koloniale stadjes
(Ciega di Avila, Camague, Bayamo met
ondermeer zijn prachtige Basilica de Cobre) en dorpjes met een rijk verleden
waar ooit wel ergens een voor Cuba belangrijk persoon vertoefde. Eindbestemming van onze busrit werd Santiago de
Cuba. Vanuit ons hotel hadden we een
perfect zicht op de Moncadakazerne, stille getuige van de eerste compleet mislukte aanval van Fidel Castro, en een
prachtig zicht op de Sierra Maestra, het
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indrukwekkende hooggebergte waar
Castro en Guevara eind de jaren 50 uit
de greep van het leger konden blijven.
Zeker een bezoek waard is de begraafplaats Santa Ifigenia met Mausoleum van
Cuba’s grote nationale held Jose Marti.
Uiteraard breng je ook een bezoek aan
het Morro kasteel dat, hooggelegen, een
prachtig panorama biedt op de baai. Het
huisvest het piratenmuseum waar heel
wat verhalen van beruchte en gevreesde
piraten vermeld staan (o.m. Piet Hein en
de meest gevreesde Henry Morgan!!!!)
Wie van geschiedenis houdt brengt niet
alleen een bezoek aan het Plaza de la
Revolucion waar Fidel Castro op 1 januari 1959 zijn eerste toespraak hield, maar
moet ongetwijfeld de Granjit Siboney hacienda gaan opzoeken van waaruit Fidel
Castro de revolutie begon met een aanval op de Moncadakazerne.
TERUG
Na de busrit van meer dan 1.000 km was
het tijdstip aangebroken om terug te keren naar de basis in Havana! Ik begaf
mij als laatste aan boord van dit tweemotorig Antonovvliegtuig. Veel keus om
ergens plaats te nemen was er niet
meer, maar daardoor zag ik mijn kans
schoon om naast een lokale schone gedurende een tweetal uur in de lucht te
hangen!!! Maar mis poes!!! Toen ik mij
heel voorzichtig naast deze juffrouw
neervleide en triomfantelijk in de richting
van enkele reisgenoten keek kruiste mijn
blik plots de blik van de militair die mij in
redelijk goed verstaanbaar Engels en
met de nodige vingeraanduidingen verwees naar een stoel verderop. Wist ik
veel dat het zijn madam was waarnaast
ik plaatsgenomen had!!! Ik wilde absoluut een verlengd verblijf in Cuba (lees:
Guantanamo) vermijden en volgde zijn
aanwijzingen gedwee op. Op zijn heel
strikte bevel plofte ik mij even verder op
de enige vrije plaats neer. Opnieuw
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naast een Cubaanse, maar ditmaal een
wat oudere versie!
Na de aanvankelijke serieuze turbulentie
-je had het gevoel dat dit vliegtuig elk
ogenblik uit de lucht ging vallen, de condensvorming -het leek meer op een lokale regenbui-, en een bijna perfecte landing, ging het richting Varadero. Maar
een tussenstop bleek voor ondergetekende fataal! Was het zoveelste Crystalen Bucaneerbiertje of was het de stevige
hap met een verdacht rap bien cuit biefstuk? Ik weet het niet. In alle geval, mijn
verblijf in het luxe hotel in Varadero
werd een aaneenschakeling van toiletbezoeken! Inderdaad, de gevreesde
‘TOURISTA’ had mij verdorie stevig in
zijn greep!. Imodium en Perenterol werden de hoofdingrediënten van mijn buffetten!
Varadero, een luxe vakantie oord! Het
heeft geen uitstaans met de rest van het
eiland, behoudens de prachtige stranden
en diepblauwe zee, een uiterst sterke
troef voor Cuba om de toerist met zijn voor de Cubaan zo waardevolle valutanaar deze archipelzandstranden te lokken!
Met enige weemoed denk ik terug aan
dit land. Ik weet, het is hier verre van
rozengeur en maneschijn, maar na deze
rondrit doorheen dit Caraïbische eiland
moet ik toegeven dat dit land en dit volk
een plaatsje in ons hart veroverd heeft.
Bert Bogaert

VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE

't Krantje

-

30 -

April - Mei - Juni 2012

FAMILIENIEUWS
HEMODIALYSE EN
PERITONEALE DIALYSE
Door de talrijke communies waren april
en mei drukke feestmaanden voor heel
wat patiënten en personeelsleden . Aan
de trotse ouders en grootouders dan ook
een dikke proficiat!
Op 12 april is onze 3de Tunesische verpleegkundige gestart op dialyse, nl. Rami
Bali. Rami werkte reeds 1 jaar op dialyse in Tunesië en een half jaar op hematologie. We wensen Rami dan ook veel
succes toe op dialyse.

Op 10 mei werd onze beste “petanque”
speler van zaal 3, André Vandenbroecke,
82 jaar! Een dikke proficiat André!
Roger Debeir heeft zijn hondje teveel
losgelaten want hij heeft er nu 7 jongskes bij!
Frans Gelaude en zijn echtgenote Nelly
zijn op 1 juni 56 jaar getrouwd. Een dikke proficiat en we wensen jullie nog vele
mooie jaren samen!
Op 2 juni is Léon geboren, een zoontje
voor onze collega Charlotte Demuynck
en haar Frederick. Proficiat, Charlotte en
Frederick, met de komst van jullie kleine
spruit!
Toen we rondvroegen voor het familienieuws kwam Juliaan Provoost onmiddellijk af met een mooi gedicht, getiteld
“Bloemen”:

Op 4 mei is de lang verwachte droom
van onze collega Maaike Houwen en
haar man Fré uitgekomen. Zelfs in die
mate dat het onmiddellijk een koningswens is. Maaike en Fré zijn immers de
trotse ouders geworden van Wout en Silke!
80 kaarsjes mochten er uitgeblazen worden op 21 maart bij Gerard Willaert, op
27 april bij Jean-Marie Groulez en op 6
juni bij Omer Defour.
Een dikke proficiat voor de 3 heren en
we wensen jullie allen nog vele mooie jaren toe!

“Wouden mooie bloemen, groeien aan
de rand.
Ze staan de vrouw te roemen die ze daar
heeft aangeplant!
Ze zwaaien met hun kleuren, welriekend
in het rond,
En waaien met hun geuren tot de bij hen
vond.
Jammer maar ze vergaan, gelijk alles in
het leven.
Veel blijft er niet van staan, schoonheid
duurt maar even.
Maar ze komen wel terug, met een heel
nieuw leven,
Soms een beetje stug, om al dat nieuwe
kleur te geven.”

Sabine Verniest
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CAD MENEN
Callewaert Carine is de trotse oma geworden van Anouk ! Carine is ondertussen tevens getransplanteerd op Paaszaterdag. We wensen je veel geluk toe in
je ‘nieuwe’ leven en geniet van je kleinkinderen !
Desmarets Claudine is een nieuw gezicht
in ons midden. Hopelijk voel je je al een
beetje thuis. Zeker welgekomen !!
Proficiat aan Louis (zoon van Geert
Christiaens) met zijn vormsel op 21/04.
Ondertussen de laatste in de rij.
De volgende zijn nu de huwelijksfeesten
hé Geert. Hopelijk word je nu niet te
emotioneel ?!
Graag willen we vanuit CAD Menen nog
meegeven dat we er een kersverse tante
bijhebben, nl Veerle Calis .
Ze werd tante van, jawel, een tweeling
nl Fleur en Esther, geboren op maandag
28/05/2012 om 22 u.
Zo fier als een pauw zagen we haar op
dienst paraderen.
Gewoon zalig!
Veerle Calis

CAD TIELT
Eind april is Claudine Van Maele getransplanteerd. Claudine, veel succes, geniet
van je vrije tijd en spring gerust nog
eens binnen in CAD Tielt!
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vierde hij hun gouden huwelijksverjaardag. We wensen het koppel een dikke
proficiat en nog vele gelukkige jaren samen toe!
Er waren ook héél wat communiefeesten
te vieren. Roel Vroman, kleinzoon van
Ivan Vroman, Milan Minne, de kleinzoon
van Antoinette Lagaisse, Lucas Pozzolo,
achterkleinkind van Marcel Ervinck ,
Andres D’Haene, kleinzoon van Freddy
D’Haene, Milan Lammertijn en Zion Sabbe, achterkleinkindjes van Michel Lammertijn en Febe Geldhof, dochtertje van
Daisy Dewanckele, onze verpleeghulp.
Er waren ook twee kindjes die hun Heilig
Vormsel deden: Laura Pozzolo, achterkleinkind van Marcel Ervinck en Xena
D’Haene, kleindochter van Freddy D’Haene.
We wensen alle communicantjes een dikke proficiat toe!
Op dinsdag 15 mei is het dochtertje van
Arsen Muradyan geboren. Victoria woog
3.4 kg en was 51cm groot. Moeder en
dochter stellen het zeer goed en de
tweeling Lianna en Dianna zijn supertrots op hun kleine zusje! Proficiat aan
gans de familie!
Valerie Verscheure

CAD VEURNE

We verwelkomen Michel Lammertijn uit
Meulebeke. Michel is een stille genieter
die op een feestje nog altijd graag van
de partij is.

Op 16 maart was het feest bij Ferdinand
Sarrazyn: een kleinzoon “ Tibo” kwam de
familie versterken.
Op 12 april werd “Ayla” geboren, een
wolk van een baby voor collega Sandy
Roelens.
Van harte proficiat met de geboortes.

Op 5 mei was het feest ten huize Silvère
Neirynck. Samen met zijn vrouwtje Julia

Tijdens het voorjaar worden, naar aanleiding van communies, de meeste fami-
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liefeesten gegeven.
Dehouck Gilbert werd door zijn dochter
uitgenodigd op 29 april voor de 1e Communie van Eefje.
Rooms Robert mocht er 3 maal bij zijn:
op 29 april was het de Plechtige Communie van Selina . Op 17 mei deed Morgane
haar 1e communie, en Steffen vierde zijn
lentefeest op 26 mei.
Op 5 mei kwam Willy Devriendt feestelijk
uitgedost naar de dialyse. Na de dialyse
mocht hij zijn kleinzoon Jens begeleiden
naar zijn Plechtige Communiefeest.
Bernard D’Haenen verwende zij kleindochter Loena op 6 mei ter gelegenheid
van haar 1e Communie.
Voor collega Bert werd 17 mei een zware
dag: zijn 2 kleinkinderen Tristan en Lauren vierden hun 1e Communiefeest.
Henri Sissau vierde op 17 mei het 1e
Communiefeest van Elias en Luna, 2 lieve achterkleinkinderen.
Bovy Marie-Paule was te gast bij Shaun,

April - Mei - Juni 2012
haar kleinzoon, die op 27 mei zijn 1e
Communie deed.
3 juni werd er gevierd bij de familie
Peuskens. Louis, achterkleinkind van René deed toen zijn 1e Communie. Jammer
genoeg kon René er die dag niet bij zijn.
Proficiat aan allen .
2 juni werd voor onze collega Charlotte
Demuynck een onvergetelijke dag. Haar
zoontje “Leon” zag er toen het levenslicht.
Op 7 juni werd D’Haenen Bernard overgrootvader. Een schattig meisje “Mila”
werd geboren in Brugge.
Proficiat aan de ouders.
Op 17 juni vieren Valère Pladys en Angelina hun 50e huwelijksjubileum.
Het wordt een groot feest, Valère verklapte ons reeds enkele details. Van harte Proficiat met jullie gouden jubileum.
Dominique Coene

Westlaan 61 - 8800 Roeselare
051 / 20 11 84
Heirweg 218
De Fijnproever is geopend:
Maandag tot donderdag
van 5u - tot 19u45

VRIJDAG GESLOTEN
Zaterdag en zondag: 7u - 19.00 u

8710 Sint-Baafs-Vijve
Telefoon: +32(0)56 61 79 97
Fax: +32(0)56 61 79 98
info@espeelmetaal.be
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OVERLIJDENSBERICHTEN
De familie heeft ons gevraagd om het overlijden te melden van:
04/03/2012
Dhr. Dedrye Marcel (dialysepatiënt)
Echtgenoot van Mevrouw Degraeve Nelly

15/04/2012
Dhr. Desmyter Daniel (CCPD)
Echtgenoot van Mevrouw Valcke Maria

08/05/2012
Dhr. Defoor Frans (dialysepatiënt)
Echtgenoot van Mevr. Lecompte Annie

15/05/2012
Dhr. Claeys Daniël (dialysepatiënt)
Echtgenoot van Mevrouw Priem Mariette

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

Contactpersoon: Mevr. GAMZE GÜNEŞ
Tel: 0031 (0)23 751 0679 NL Tel: 00 32 272 293 82 BE Fax: 00 90 242 461 2092 Email: dialyse@corendon.nl

www.corendondialysereizen.nl www.corendondialysereizen.be
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BARBECUE 2012
10 juni de dag van de vaders en nu juist
barbecue. Het kon niet op een andere
dag en het bestuur hoopte toch op een
beetje volk, gelukkig hadden we ons een
klein beetje vergist. We hadden chance
met het weer.
“Barbecue", de naam is afkomstig van
Zuid-Amerika, waar men spreekt van
“Barbacoa”. Naar alle waarschijnlijkheid
is het oorspronkelijk een Azteeks woord.
De Amerikaanse barbecue is een traditie
overgenomen van de cowboys uit Texas.
Barbecue wordt soms ten onrechte met
een q geschreven, maar zoals het woord
nu is zou men een afkorting hebben
BBC, en dat trekt er ook niet op.
Dit even terzijde. Onze voorzitter was
verrast door de talrijke inschrijvingen.
Alle records werden gebroken, van jaren
ver! Weet dat er 205 personen aanwezig
waren, waaronder 60 patiënten en 12
verpleegkundigen. Dat waren er bijna 30
meer dan verleden jaar! Organisatorisch
kon dat een probleem zijn ,maar Sabine
was al heel vroeg begonnen met medewerkers te ronselen zodat we op veel
helpende handen konden rekenen.
Daags voordien werden de frigo’s aangevuld door Jean-Paul en zijn echtgenote
Astrid. De dag zelf waren zij ook al vrij
vroeg te been en tegen negenen begonnen de vrijwilligers toe te stromen. In
een mum van tijd was de zaal klaar voor
BBQ-day.
Onze gasten werden verwelkomd door
enkele sympathieke verpleegsters aan de
deur en daarna moesten ze doorschuiven
naar de aperotafel, waar Marc, ja wie
anders, gezorgd had voor een lekkere
aperitief. Ondertussen was de traiteur
aangekomen en begon hij met zijn team
alles klaar te zetten voor de invasie. Hij
was ook verwonderd door de grote op-

komst. Zou vaderdag daar toch voor iets
tussen zitten, who knows….
Na de gebruikelijk speech van de voorzitter was het aanschuiven voor de maaltijd. Jean-Paul zorgde voor een ordentelijk verloop en alles kwam in kannen en
kruiken. Er was van alles en nog wat en
genoeg.

Aanschuiven voor de BBQ
Na 2 ronden gegeten te hebben was het
tijd om een zatte kaffie met een stik
taarte, nen biskwie niet precies mijn
genre, maar ja ik zal wel de enige geweest zijn. Gino had ondertussen de
deelnemingsformulieren rondgezaaid
voor de strijd tussen de Titanen, met als
inzet de wisselbeker der volksspelen. Er
waren 8 spelen gaande van de sjoelbak,

de puitebak, gooien met kaasbollen, naar
marbelkeomhooggetrek, vloten in een
gat smieten, nen bol tussen 2 afgekorte
biljartstokken laten lopen, een ringske
aan nen haak proberen te kriegen en
nog een overschot van oude schellen salami in een gat smitten. Enfin oude, gezellige volksspelen.
Zo kon de keiharde strijd beginnen. Met
maar liefst 84 deelnemers werd ook hier
een record gebroken. Met de PAZA konden we zelfs een nieuwe zaal aan onze
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deelnemerslijst toevoegen. Door het grote aantal deelnemers moest er soms wel
wat gewacht worden maar dat was niet
erg want zo was er meer tijd om met
mekaar te verbroederen. Na ongeveer 2
uur was de strijd gestreden en kon men
beginnen optellen, altijd spannend.
Uiteindelijk ging de titel dit jaar verdiend
(ze hadden een enorm grote voorsprong
op de tweede) naar de PD’ers. Ook de
strijd om de individuele titel was heel
spannend.
Uiteindelijk bleek ondergetekende een
fractie sterker dan Bart Vandemoortele.
Proficiat voor mijn eigen en de PD’ers.
Hier volgt de volledige uitslag:
1. PD
2. MENEN
3. VEURNE

515 PUNTEN
410 PUNTEN
389 PUNTEN
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

ZAAL 1
TRANSPLANT
ZAAL 2
ZAAL 3
TIELT
PAZA

356
347
342
315
313
292

PUNTEN
PUNTEN
PUNTEN
PUNTEN
PUNTEN
PUNTEN

Bij hun eerste deelname kon PAZA nog
niet uitblinken maar mits wat oefening
komt dat volgend jaar wel goed.
Ondertussen begon de zaal stilaan leeg
te lopen, tijd voor de “kuisploeg” om met
het opruimen te beginnen.
We kunnen terugblikken op een geslaagde namiddag. Proficiat voor de verantwoordelijken Sabine, Jean-Paul en alle
andere medewerkers voor de geleverde
arbeid.
Tot volgend jaar!!!
Jimmy Bostyn

Veel deelnemers. Aanschuiven dus!

Bart Vandemoortele in volle inspanning

Afgevaardigde PD, winnaars in de zalencompetitie. Links Sabine, rechts Gino

Individuele winnaar Jimmy Bostyn,
tussen Sabine en Stefanie
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