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EDITORIAAL
Beste vrienden,
Een nieuw jaar is begonnen. Een jaar met hopelijk veel leuke momenten,
mooie activiteiten maar
vooral een zo goed mogelijke gezondheid.

VNR betekend hebt. Je
was, zolang je gezondheid het je toeliet, één
van onze drijvende krachten. Verderop vind je zijn
“In memoriam”.

Op onze eerste vergadering was er verkiezing
van het bestuur. Zelf heb
ik lang getwijfeld of ik mij
nog kandidaat zou stellen
maar velen onder jullie
hebben mij over de
streep getrokken. Ik ben
dus opnieuw verkozen
voor vier jaar samen met
Stefaan Maddens als secretaris en Jean-Paul
Meersseman als ondervoorzitter. Ik beloof jullie
allen dat ik de volgende
vier jaar, samen met het
bestuur, mijn uiterste
best zal doen om onze
vereniging verder te laten
bloeien.

Wat betreft onze activiteiten: het wordt opnieuw,
naar jaarlijkse gewoonte
een druk programma.

Het bestuur is ondertussen al druk bezig met het
voorbereiden van ons
programma. Maar eerst
wil ik het nog even over
iets anders hebben.

De daguitstap zal meer
dan waarschijnlijk doorgaan ergens in het Noorden van Frankrijk. Later
meer.

Het jaar is namelijk voor
ons bestuur niet zo goed
gestart. Met Bertje Werniers verloren we niet alleen een ex-bestuurslid
maar vooral een zeer
goede vriend. Bertje, bij
deze wil ik je bedanken
voor alles wat je voor de

Ik pik er enkele uit:
Ons weekend naar de
streek rond Valkenburg
-Nederland- wordt ongetwijfeld een topper. Aarzel niet te lang om in te
schrijven.
We gaan ook voor de
derde maal naar Kreta,
dat feit alleen al maakt
dat we er zeker van zijn
dat we een super elfdaagse zullen meemaken.

Dan zijn er ook nog de
BBQ, het jaarfeest enz...
Ik hoop dan ook jullie
eens terug te zien op één
van die activiteiten.
Tot dan!!!
Gino Matthys
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INTERVIEW MET …
VANDORPE WILFRIED
Vrijdagavond 15 februari, 17h10. Het is
druk op de weg en ik moet me wat haasten want ik heb een afspraak in het H.
Hartziekenhuis. Daar zitten 2 personen
op me te wachten: mijn nicht Azou Stefanie -tevens verpleegkundige op dialyse- en dialysepatiënt Wilfried Vandorpe.
Een dikke 5 minuten te laat kom ik aan
in de gezamenlijke keuken van dialyse
op min 1.
Stefanie en Wilfried zitten al op me te
wachten. We zetten ons meteen rond de
tafel en na een korte kennismaking kan
het gesprek beginnen.

Wilfried aan dialyse
Wilfried is een geboren Izegemnaar en
woonde in zijn jeugd vlakbij het gehucht
'De Bosmolens'. Vader werkte in de borstelfabriek Wybouw en moeder was huisvrouw.
Ten huize Vandorpe waren er 4 kinderen: 3 'knechten' en één 'meisjke'.
Wilfried zelf kwam als derde ter wereld
op 18 februari 1937. Ongeveer één jaar
later zag zijn zusje het levenslicht.
In zijn kinderjaren volgde Wilfried het la-

ger onderwijs aan het St. Jozefscollege
te Izegem. Daarna volgden nog 2 jaar
vakschool om schoenen te leren maken.
Destijds volgde bijna alle jongens van in
de streek rond Izegem die opleiding. Izegem was in die tijd heel erg bekend om
zijn schoenen en natuurlijk ook zijn borstels. "Ik werkte kort in de schoennijverheid vooraleer ik overstapte naar de
meubelfabriek Vanturnhout, beter gekend onder de naam Aurora", vertelt
Wilfried. "Ik werkte daar quasi gans mijn
loopbaan en toen ik de gelegenheid had
om op brugpensioen te gaan aan 50 jaar
maakte ik van die gelegenheid ook gebruik. Ik hield immers tezamen met mijn
echtgenote ook nog een café te Izegemopen."
Tussendoor werd Wilfried ook nog opgeroepen door het Belgisch leger. Toen
was de legerdienst nog niet afgeschaft.
Wilfried is wel pas "binnen gegaan" toen
hij al ten volle 19 jaar was. Dat was uitzonderlijk. Hoe dan ook: hij moest 18
maanden lang het land verdedigen! Maar
Wilfried had geluk. Pas enkele weken
was hij soldaat toen de dienstplicht al
gereduceerd werd tot 15 maanden.
Meteen een goede reden om eens goed
te "feesten"!
De eerste drie maanden van zijn dienst
lag Wilfried gekazerneerd te Lombardsijde. Hij moest er leren met de wagen rijden en deed dat met een 'Bedford' waarvan het stuur rechts stond! Na die tijd
verhuisde hij naar Ossendorf, Duitsland.
Hij was er chauffeur maar moest zich
eerst een beetje herscholen om met een
auto met het stuur aan de … linkerkant
te leren rijden.
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Na "den troep" ging Wilfried terug aan
de slag in de meubelfabriek. Ondertussen had onze Wilfried een meisje leren
kennen waar hij een serieuze relatie mee
had. Later -in het jaar 1960- is hij dan
ook met Jeanine Labeeuw in de echt verbonden. Twee jaar later kwam het eerste
kind, Stefaan geheten, ter wereld. Nog
eens 13 maanden later zag de tweede
zoon, Ivan, het levenslicht.
Ondertussen hebben Wilfried en Jeanine
ook 2 kleinkinderen.
Kort na hun huwelijk beslisten Wilfried
en Jeanine om een herberg open te houden in één van de belangrijkste straten
van Izegem. Het café heette "Milano" en
was in die jaren heel gekend. Nadat ze
het café iets meer dan 40 jaar open hielden zijn ze dan op rust gegaan.
Nu kwam er natuurlijk veel tijd vrij en
die moest dan ook een beetje ingevuld
worden.
Echtgenote Jeanine houdt zich vooral bezig met het huishouden. Daarnaast is ze
fanatiek bezig met het invullen van
woordzoekers. Eéns per maand gaat ze
kaarten in de Gilde. Dit doet ze met nog
steeds de 3 zelfde 'kaartersmaten' van
destijds in het café.
Wilfried zelf is in zijn vrije
tijd bezig met het invullen
van sudoku's. Daarnaast is
hij ook nog in een kaartersclub. Dit is niet dezelfde
club als die waar zijn echtgenote lid van is, want zij
hebben nog nooit samen
gekaart. Dat dateert nog
van in het café: als de baas
of bazin al eens mee speelde was het nooit tezelfdertijd. Iemand moest natuurlijk nog op de zaak letten
hé!
Steevast gaat Wilfried op
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donderdagnamiddag gaan trabollen. Dit
oud spel wordt gespeeld op een tra
(soort brede goot in U-vorm). De bollen
hebben de vorm van een kleine, dikke
kaasbol.
Op zondag is er voetbal. Wekelijks gaat
hij kijken naar kleinzoon Björn Vandorpe.
Die voetbalt namelijk in de eerste ploeg
van VK Emelgem-Kachtem in derde provinciale, reeks C.
Dé grootste hobby van Wilfried is echter
tekenen. Vele jaren geleden tekende hij
al eens iets na. Maar wegens tijdsgebrek
kwam dit er nooit meer van. Sedert hij
aan dialyse is tekent Wilfried terug volop. Soms tekent hij zelfs terwijl hij aan
dialyse ligt. Hij tekent nooit zomaar iets
uit het hoofd. Neen, hij tekent iets af:
hetzij van een foto; of iets uit de krant of
uit een tijdschrift. Wél fantaseert hij er
telkens 'iets' bij. Als hij bvb een landschap tekent, tekent hij er een dier,
boom, mensen of iets anders bij.
Wilfried tekent ook erg graag kerst- en
nieuwjaarskaarten na. Toen Dr. B. Maes
hem enkele keren zag schetsen aan dialyse, gaf die min of meer de voorzet om
elk jaar een nieuwjaarskaart voor de dialysepatiënten te maken. Sedert een vijf-

De nieuwjaarskaart voor 2013 die Wilfried tekende
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tal jaar 'ontwerpt' Wilfried dan ook een
nieuwjaarskaart voor het dialysecentrum
van HHRM. Zij zorgen dan dat het ontwerp in een mooi kleedje gestopt word
en sturen het dan met Bpost op naar alle
hemodialysepatiënten en peritoneaal dialysepatiënten. Een mooi initiatief, voorwaar!

moest sloeg bij mij in als een bom." vertelt Wilfried. "Bovendien wist ik niet eens
wat dat in hield. Ik had het woord dialyse ook nog nooit gehoord". "Toen Dr.
Vandewiele me voorstelde om eens te
gaan kijken naar dialyse wilde ik niet
gaan. Ik zal wel zien wat het is eens ik
daar ben, antwoordde ik hem."

Toen Wilfried de leeftijd van 68 jaar bereikte sloeg het noodlot toe. Hij moest
opgenomen worden in de kliniek om een
stent aan het hart te laten steken. Dit
was al een ernstige ingreep, maar hij
hoorde dan van de hartspecialist dat er
ook iets scheelde aan zijn nieren. Bleek
dat Wilfried nood had aan dialyse. Nochtans had hij voordien nooit echte klachten gehad. Hij was soms wel eens iets
sneller moe, maar hij zocht er nooit iets
achter. "Het nieuws dat ik aan de dialyse

Stilaan werd het tijd om afscheid te nemen van Wilfried. Zoon Ivan had al die
tijd geduldig zitten wachten en luisteren
naar ons gesprek. Hij moest immers nog
zijn vader naar huis brengen.
Bedankt Wilfried en Ivan voor de leerrijke avond!
Stefanie Azou & André Segaert

PS: hieronder en hiernaast nog 2 tekeningen die Wilfried eigenhandig tekende
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IN MEMORIAM
NORBERT "BERTJE" WERNIERS
Op 23 februari 2013 is Bertje van ons
heengegaan, hij was jarenlang bestuurslid van de VNR. In die tijd heeft hij ongetwijfeld zijn stempel gedrukt op onze
vereniging. Zo was hij één van de bezielers van de contactnamiddag, bedenker
van de volksspelen op de bbq, inrichter
van veel van onze uitstappen en verantwoordelijk voor de receptie en de H Mis
te Lichtervelde.
Hieronder de tekst voorgelezen op zijn
uitvaart.
18 jaar geleden, toen Bertje pas aan dialyse kwam, hoorde ik van Marc, die
naast hem lag, dat Bertje dacht dat zijn
goed leven gedaan was, hij zag het echt
niet meer zitten. Maar hij paste zich
wonderwel snel aan. Hij was iemand die
leven in de brouwerij kon brengen, soms
tot scha en schande van de verpleegkundigen.
Hij liet bijvoorbeeld een verpleegkundige
naar de apotheek gaan met een voorschrift voor 'juktanmienol' of die keer
toen hij op 1 april een foto van een vis in
Marc zijn krant gestoken had en een verpleegkundige achter een nieuwe krant
stuurde omdat hij geen foto had van die
vis in zijn krant.
Toen ik Bertje leerde kennen op zijn eerste reis met de VNR vond ik hem maar
een rare snuiter maar als je hem een
beetje beter leerde kennen bleek hij over
tal van gaven te beschikken. Heel sociaal, altijd positief en een groot gevoel
voor humor.
Zo maakte hij ons wijs dat hij nooit op

café ging en dat hij ook niet rookte en
dat wij hem op het slechte pad brachten.
Ik herinner me nog zo goed onze reis
naar Hauteville: hij vertrok met lang haar
en een lange baard maar wanneer hij terugkeerde was hij helemaal kaal geschoren (dit voor een wedstrijd). Bij thuiskomst stond Kristina op Bertje te wachten, ze herkende hem niet meer en vond
hem dan ook niet meer terug. Dit was
dan ook de enige en laatste keer dat hij
alleen mee mocht met de VNR-reizen. De
volgende keer ging Kristina mee; samen
waren ze een schitterend duo maar zij
was wel altijd de pineut.
Hij kwam in het bestuur van de VNR en
hier konden we meegenieten van zijn vele talenten: hij bracht de Sint tot leven
op de dialyse. Bij iedere patiënt ging hij
langs om een babbeltje te slaan, een
grapje te vertellen, een opbeurend
woordje. Een traditie die nog altijd verder gezet wordt maar jammer genoeg
niet langer meer door den “echten” Sin-
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terklaas, het was een rol op zijn lijf geschreven.
Hij was ook een crack om toneelstukjes
in elkaar te steken, hij genoot ervan om
mensen aan het lachen te brengen, dan
was zijn dag goed.
Ik kijk graag terug op de prospecties van
onze reizen; vooral de nachten zullen me
altijd bijblijven. Hij heeft zelfs eens in
dronken toestand zijn liefde verklaard
aan Jimmy Bostyn: I love you, I love
you, ik denk dat hij het ook nog echt
meende want Jimmy heeft de rest van
de nacht in de badkuip doorgebracht.
Tijdens een van die nachten vertelde hij
de mop van het rakettevet aan een Duitser terwijl hij geen letter Duits sprak. Hilarisch!!!
Wanneer hij 1 jaar getransplanteerd
was, gaf hij een feestje tot in de vroege
uurtjes met zijn favoriete muziek. Een
week later hing het nog in onze kleren.
Hij is uiteindelijk 12 jaar getransplanteerd geweest.
De laatste jaren ging zijn gezondheid
snel achteruit zodat hij genoodzaakt was
ontslag te nemen uit ons bestuur. Toch
bleef hij op de achtergrond alles in de
gaten houden en stuurde bij waar hij
kon (meestal gebeurde dit dan met de
hulp van Kristina). Een mooi voorbeeld
daarvan is de receptie na de H. Mis. Als
het voor Bertje mogelijk was, was hij
nog altijd aanwezig op onze activiteiten.
4 jaar geleden kwam hij terug aan dialyse. En ook nu nog was er altijd wel wat
te beleven met Bertje, vraag het maar
aan de verpleegkundigen. Een gedichtje,
een grapje, een kleine attentie….. Hij zag
de 'verpleegsterkes' graag, soms tot grote ergernis van Kristina. Het was ook
aandoenlijk dat Bertje met zoveel eigen
problemen toch nog altijd oog had voor
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de problemen van zijn medepatiënten,
een beetje humor, een kwinkslag hier en
daar, zo trachtte hij ze op te beuren en
hun pijn te verzachten. Hij heeft zelfs
nog opa Flodder gespeeld in zijn rolstoel
toen zijn 2 benen al geamputeerd waren.
Dat was ons Bertje!!
Bertje, je cirkel werd kleiner en kleiner,
je moest je met steeds minder tevreden
stellen, je had veel pijn, toch klaagde je
niet. Je keek uit naar onze uitstapjes, in
het begin een ganse dag zoals toen we
de Ronde van Vlaanderen verkenden, je
was echter 3 dagen lang gevoelloos van
onderen. De uitstappen werden daardoor
korter maar daarom niet minder leuk.
Een picon vin blanc en het gezelschap
van je vrienden, het ophalen van tal van
herinneringen (je kon ze zo goed vertellen), daar kon je nog zo van genieten, je
was zo dankbaar daarvoor.
Bertje, je had ook een speciale kijk op
het leven maar net dat maakte jou zo
bijzonder. Je zag graag de mensen rond
jou en de mensen zagen jou graag.
Bij ons laatste bezoek nam je al afscheid,
je bedankte ons voor de vriendschap en
toch maakte je nog plannen voor je 60ste
verjaardag, het mocht niet zijn.
Kristina, je was er altijd voor Bertje, een
betere verpleegster, een betere vrouw
kon hij zich niet wensen. Hij hield van je,
ook al liet hij dit niet altijd blijken.
Bertje, wij zullen je altijd herinneren, niet
alleen vanwege je straffe verhalen maar
vooral door onze intense vriendschap.
Het was een voorrecht je te kennen.
Ik ga je zo hard missen, Marc gaat je zo
hard missen…
WIJ ALLEMAAL
Gino Matthys
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VAATTOEGANG VOOR
HEMODIALYSE
Om een hemodialysebehandeling te kunnen uitvoeren, is het nodig dat een deel
van het bloed van de patiënt buiten het
lichaam gezuiverd kan worden door een
dialysetoestel. Hiervoor is een goede
toegangsweg naar de bloedbaan nodig.
Een gewone ader is hiervoor niet bruikbaar, aangezien deze te dun en te fragiel
is en er onvoldoende bloeddebiet is.
Concreet maakt men hiervoor gebruik
van een dialysekatheter of van een arterioveneuze fistel (hierna kortweg AVfistel genoemd). Het is de bedoeling dat
er via deze vaattoegang een bloeddebiet
van rond de 300 à 400 ml/min in het dialysecircuit kan worden bekomen, zonder
dat de patiënt daar problemen van ondervindt.
ARTERIOVENEUZE (AV)-FISTEL
Bij de aanleg van een AV-fistel wordt er
een verbinding gemaakt tussen een arterie (slagader) en een oppervlakkig gelegen vene (ader) (zie figuur 1). Hierdoor
verhoogt het bloeddebiet door de oppervlakkige vene en de inwendige druk erin,
waardoor die een dikkere wand en een
grotere diameter krijgt. Door die dikkere
wand van het bloedvat is het mogelijk
deze herhaaldelijk met naalden aan te
prikken. Men moet gemiddeld op een
ontwikkelingsperiode van 6 tot 8 weken
rekenen vooraleer men de eerste keer
kan proberen de AV-fistel aan te prikken.
Door een goed ontwikkelde AV-fistel
gaat een bloeddebiet van 600 à 1200 ml/
min. De aanleg van een AV-fistel is een
relatief kleine ingreep, waarna de patiënt
over het algemeen 1 nacht gehospitaliseerd wordt.

Over het algemeen opteren we ervoor
om de AV-fistel aan te leggen in de nietdominante arm (dit is de arm waar de
patiënt niet mee schrijft, dus de linkerarm bij een rechtshandige). De AV-fistel
kan aangelegd worden in de onderarm
(ter hoogte van de pols) of in de bovenarm (ter hoogte van de elleboog), afhankelijk van het venepotentieel van de individuele patiënt. Omdat dit bij iedereen
anders is, moet vóór de operatie door
middel van een echografie bepaald worden welke aders het best bruikbaar zijn.
Bij sommige patiënten blijkt hierbij echter dat de eigen venen zo kwetsbaar en
fijn zijn, dat ze niet bruikbaar zijn om
een AV-fistel van te maken. Dan kan er
soms gekozen worden om gebruik te
maken van een synthetisch stuk
‘kunstader’, waarmee een verbinding gemaakt wordt tussen een arterie en vene.
Deze ‘kunstaders’ hebben enerzijds als
voordeel dat ze vrij snel kunnen aangeprikt worden, maar hebben als nadeel
dat ze een hoger risico hebben op infectie, op vernauwing of stenose (meestal
op de plaats waar de kunstader aan de
eigen vene werd vastgehecht) en op
klontervorming of trombose. Bij sommige
patiënten is er absoluut geen mogelijkheid om een AV-fistel aan te leggen, en
dient er definitief voor dialyse via een dialysekatheter gekozen te worden. Dit
komt vooral voor bij oudere mensen en
bij patiënten met perifeer vaatlijden en
suikerziekte. Het is belangrijk dat de
bloedvaten vóór de aanleg van de AVfistel zo weinig mogelijk worden belast.
Er wordt dan ook vaak gevraagd één
arm (de niet-dominante arm) te sparen
van veneuze puncties (d.w.z. bloedna-
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mes en infusen), aangezien er hierbij
een litteken kan gevormd worden of een
bloeduitstorting kan ontstaan. Het is ook
belangrijk dat na aanleg van de AV-fistel
de bloeddruk niet meer aan die arm
wordt gemeten. Soms blijkt na ontwikkeling van de AV-fistel dat de vene te diep
gelegen is om vlot aan te prikken. Het
gaat hier dan meestal om de vena basilica, geleden aan de binnenzijde van de
bovenarm. De vene dient dan oppervlakkiger gelegd te worden (ook
‘superficialiseren’ genoemd).

Figuur 1. Arterioveneuze fistel.
Mogelijke verwikkelingen
De vaakst voorkomende verwikkeling
van een AV-fistel is een vernauwing of
stenose doordat de wanden van de fistel
geleidelijk harder en nauwer worden.
Hierdoor vertraagt de bloedstroom in de
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AV-fistel, wat uiteindelijk kan leiden tot
verstopping door bloedklonters of trombose, waardoor de AV-fistel niet meer
bruikbaar is. Het is dan ook belangrijk
om dit te voorkomen door stenoses
vroegtijdig op te sporen. Hiervoor is het
belangrijk dat de AV-fistel bij elke dialysesessie klinisch wordt onderzocht door
de verpleegkundige alvorens deze wordt
aangeprikt. Daarnaast wordt het bloeddebiet door de AV-fistel in principe driemaandelijks gemeten door middel van
het Transonic-toestel. Bij een ‘kunstader’
dient dit maandelijks te gebeuren, gezien
het risico op stenose en trombose hierbij
groter is. Bij een duidelijke daling van
het bloeddebiet dient aanvullend een
echografie van de AV-fistel te gebeuren
om de ernst en plaats van de stenose
vast te stellen. Indien een patiënt na dialyse langdurig nabloedt, kan dit ook wijzen op een stenose hogerop en moet er
ook een echografie gebeuren. Indien een
belangrijke stenose echografisch wordt
vastgesteld, dient er een doorblazing
(PTA of percutane angioplastie) te gebeuren door de vaatchirurgen. Restenose na een doorblazing is echter niet
onfrequent.
Andere verwikkelingen van een AV-fistel
zijn: vorming van aneurysmata (een lokale verbreding van de ader door verzwakking van de bloedvatwand) en
steal-fenomeen waarbij de AV-fistel als
het ware bloed steelt dat normaal naar
de hand zou gaan, waardoor de patiënt
last krijgt van een koude hand, blauwverkleuring, pijn en waardoor uiteindelijk
soms wonden kunnen ontstaan. In erge
gevallen van steal-fenomeen kan het
zelfs nodig zijn de AV-fistel hiervoor te
vernauwen of af te breken.
DIALYSEKATHETER
Indien er geen mogelijkheid is om de patiënt via een AV-fistel te dialyseren, dient
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gebruik gemaakt te worden van een katheter die rechtstreeks in een groot
bloedvat geplaatst worden. Een AV-fistel
geniet echter absoluut altijd de voorkeur.
Grote studies hebben immers aangetoond dat de verwikkelingen van een AVfistel veel beperkter zijn dan deze van
een dialysekatheter. Zo is het risico op
infectie 5 tot 7 keer groter bij een katheter dan bij een AV-fistel. Er wordt dan
ook naar gestreefd om bij elke patiënt
die met hemodialyse dient te starten, al
een goed functionerende AV-fistel te
hebben, zodat het gebruik van dialysekatheters zoveel mogelijk kan vermeden
worden.

Januari - Februari - Maart 2013
vastgehecht en kan maximaal een 14-tal
dagen blijven zitten (omwille van het risico op infectie). Bij een permanente katheter wordt gebruik gemaakt van een
‘getunneld’ (onderhuids verlopen) traject, waarin de katheter uiteindelijk onderhuids vastgroeit, wat het risico op infectie vermindert. Het plaatsen van een
permanente katheter gebeurt door de
vaatchirurg in de operatiezaal, en gebeurt onder algemene verdoving. De patiënt blijft hierna in principe één nacht
gehospitaliseerd.

Bij de dialysekatheters wordt een onderscheid gemaakt tussen een tijdelijke dialysekatheter (die dus maar beperkt in tijd
kan gebruikt worden -zie figuur 2) en
een permanente dialysekatheter (die onbeperkt in tijd kan gebruikt worden - zie
figuur 3). Een tijdelijke katheter wordt
geplaatst onder plaatselijke verdoving in
de hals (jugulair), onder het sleutelbeen
(subclavia), of in de lies (femoraal). De
plaatsing gebeurt door een nefroloog op
de dialyse-afdeling. Deze katheter wordt

Fig. 3. Permanente getunnelde katheter
Mogelijke verwikkelingen

Figuur 2. Tijdelijke getunnelde katheter

De meest voorkomende verwikkeling van
katheters is infectie. Studies tonen aan
dat wanneer een permanente katheter
1000 dagen ter plaatse zit, er gemiddeld
3 episodes van infectie zijn. Deze infecties kunnen zich via de bloedbaan gaan
verspreiden en aanleiding geven tot endocarditis (infectie van een hartklep),
spondylodiscitis (infectie van een tussen-
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wervelschijf), septische artritis (infectie
van een gewricht),… Dit zijn allemaal infecties die ernstig kunnen verlopen, en
waarvoor langdurige toediening van antibiotica (tot zelfs 6 weken) vereist is. Indien er een infectie optreedt, kan het nodig zijn dat de dialysekatheter verwijderd
wordt (een tijdelijke katheter altijd, een
permanente katheter afhankelijk van de
omstandigheden). Indien een patiënt
met een katheter rilkoorts doet, dient
men steeds bedacht te zijn op een katheterinfectie.

Kantoor

VANTOMME

Januari - Februari - Maart 2013
Een andere mogelijke verwikkeling van
een dialysekatheter is trombose. Om dit
te verhinderen wordt tussen 2 dialysesessies in altijd medicatie in de katheter
gespoten die lokaal de vorming van klonters tegengaat (zoals bvb heparine of citraat). Indien er toch een klonter gevormd is, dient de katheter open gemaakt te worden met urokinase
(Actosolv®) wat de klonter gaat oplossen.
Dr. An Vanacker

Iepersestraat 400 - 8800 Roeselare
e-mail: kantoor.vantomme@portima.be
Tel. 051/22.99.62 - Fax: 051/22.99.97
FSMA 049019A // 104822cB

ALLE VERZEKERINGEN
VOLLEDIGE BANKSERVICE

VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE

't Krantje

-

14 -

Januari - Februari - Maart 2013

BESTEMMING:

KRETA

PLAATS:

CHERSONISSOS

HOTEL:

IMPERIAL BELVEDERE
RESORT

WANNEER:

VAN 06 OKTOBER TOT EN
MET 16 OKTOBER 2013
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GRANDIOZE BARBECUE
MET VOLKSSPELEN

in zaal HOFLAND
te ARDOOIE
op ZONDAG 09 juni 2013
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VNR FINANCIËN 2012
Naar goede gewoonte volgt hieronder een overzicht van al onze inkomsten en uitgaven in het jaar 2012.
INKOMSTEN
WINST
ADMINISTRATIEKOSTEN

UITGAVEN
VERLIES
279,46

ALGEMENE ONKOSTEN

1.403,32

KRANTJE

3.731,00

DAGUITSTAP Zeeland

127,30

WEEKEND Verdun

1.148,53

WEEKREIS Salou

3.052,25

CONTACTNAMIDDAG

39,48

TOMBOLA

8.178,93

JAARFEEST

1.846,70

STEUN

3.024,00

RENTES

1.200,28

BARBECUE

262,70

SOCIAAL DIENSTBETOON

2.303,99

TOERELOEREN

2.960,00

RECEPTIE H. MIS LICHTERVELDE

360,55

FOTOBOEK

1385,10

WEBSITE

419,17

VOORDRACHTEN ORGAANDONATIE
TOTALEN

0,00
15.821,86

VERLIES

15.900,90
79,04

Zoals jullie kunnen zien sluiten we het jaar af met een klein VERLIES. Dat is een heel
goed resultaat, temeer daar we met een behoorlijk grote negatieve begroting gestart
waren. Daar zijn meerdere redenen voor.
Eerst en vooral hebben we, dank zij een schitterend initiatief (TOERELOEREN), een
hele mooie som aan steun mogen ontvangen. Daarvoor nog eens van harte dank
Enkele activiteiten waren iets goedkoper dan voorzien maar vooral moet ik jullie allen
bedanken, want de tombola was vorig jaar opnieuw een succes.
Verder hebben we ook heel veel privésteun mogen ontvangen. Ook daarvoor dank!!!
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
VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE

't Krantje

-

17 -

Januari - Februari - Maart 2013

Telefoon 051/40 55 51
Telefax 051/40 64 20
E-mail: tielttravel@tielttravel.be
Verg. kat. A-1979
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KRUISWOORDRAADSEL
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

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
14
15

Bestemming voor het weekend van de VNR in 2013 - maatstaf
Rondhout vd. mast - watering in Brugge - voorzetsel
Pers. vnw. - groeiwijzen - aansporing
Voorzetsel - liefkozing
Kantoorartikel
Lidwoord - bevestiging - neon - kiem - en andere
Aanvaarding - auto-onderdeel
Peuter - gaat liggen
Bestemmingseiland 11-daagse 2013 - Russisch vorst - rijksschool
Volk uit de Oudheid - jongensnaam - compagnie
Plotse gedachte - verschrikkelijk - voorvoegsel
Iedereen - trekdier
Boerderijdier - visnet - loot
Treingeluid - telwoord
Verbrande resten - herhaling - overal passende sleutels
VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE
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VERTIKAAL
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
0

Symbool van onze vereniging
Plat vaartuig - Europeaan - jongensnaam - kunstwerk
Pers. vnw. - steriel
Gazetje - Engelse thee - pieker
Voordat - voornaam van een kunstpaus - meisjesnaam - vogelproduct
Stote lucht uit de neus - op dit moment - nalatig
Presentator van Blokken (vn) - snotterde - tekenmateriaal
Frans lidwoord - voorteken - klein wondje
Familielid - Rapid Manufacturing
Japans bordspel - tennisterm - boosaardige tovenaar van de Smurfen
Grieks voor 'neus' - Romeins Imperium - knock out
Franse vriend - fluorescentielamp - haarloze
Voegwoord - voorzetsel - tijdsmaat - ontkenning
Winters voertuig
Ingewand - kunst - gewicht - Nederlandse Spoorwegen

Met de letters in de grijze vakjes kan je een woord vormen. Let wel: deze letters
staan niet in de juiste volgorde!
TIP: dit is een onontbeerlijk onderdeel van peritoneale dialyse
An Defour & Sonja Bourgeois

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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CONTACTNAMIDDAG 2013
Zondag 17 maart laatstleden was het
weer verzamelen geblazen in de oude
sporthal te Ardooie. Daar was er weer de
jaarlijkse activiteit waar alle grote babbelaars en vooral fervente ballenfanaten
naar uitkijken: de VNR-contactnamiddag,
met het ook al traditionele petanquetoernooi.

aan bij de korte toespraak van voorzitter
Gino Matthys. De 32 deelnemers werden
ingedeeld in 8 ploegen van 4 en toen
ging de kamp van start.

Ruim vóór tijd kwamen de eersten van
de 65 ingeschrevenen dan ook al de zaal
binnen en niet veel later was het er een
geroezemoes van jewelste bij de koffie
met gebak.

Voorzitter Gino aan het woord voor de
traditionele, korte welkomstrede en de
indeling der ploegen voor het al even
traditionele petanquetoernooi

Foto boven en onder: aan de koffie met
gebak werd er gezellig bijgepraat. We
zien o.m. Lieve Desmet, Ronny Clarerhout, Delaere Etienne, José Landuyt en
André Goethals

Zoals de traditie het wil ging het er weer
hard maar vriendschappelijk en sportief
aan toe. Onder het strenge en alziend
oog van scheidsrechter Stefaan Maddens
werd er gestreden alsof er levens van afhingen want het wereldkampioenschap
moest gewonnen worden. In één woord:
de sfeer was er geweeeeeldig, het VNRbestuur glom eens te meer van gerechtvaardigde trots.

De afroeping van de eerste tegen mekaar uitkomende ploegen sloot naadloos

Eén en al concentratie bij Vulsteke Kris
én de toeschouwers achter hem
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Hoe verder het toernooi vorderde hoe
groter de strijdlust van de ploegen en
hoe spannender het werd voor de toeschouwers. En hoewel alle deelnemers
aan elkaar gewaagd leken, kwam uiteindelijk de finale eraan.
In de finale nam ploeg 2 met Peter en
Emiel Tytgat, Julia Deblaere en Gino
Matthys het op tegen ploeg 7 met Georges Devos, Roland Vanrobaeys, Arlette

Januari - Februari - Maart 2013
Degrijze en Eric Werbrouck. Het was uiteindelijk ploeg 7 die de verdiende overwinning behaalde tegen een verdienstelijke ploeg 2.
De namiddag eindigde met de uitreiking
van de prijzen door de voorzitter die
hierbij zichzelf mocht feliciteren met de
welverdiende 2de plaats van zijn ploeg.
Debusschere Maurice

Het superspannende spelverloop. We zien o.m. Arlette Degryse, Eric Werbrouck, Georges Devos, Peter en Emiel Tytgat, Gino Matthys, Ann Dufour en … de ballen.
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Verdienstelijk tweedes: Julia Deblaere
en Gino Matthys met vader en zoon
Peter en Emiel Tytgat

Januari - Februari - Maart 2013

De winnaars: Arlette Degryse, Georges
Devos, Eric Werbrouck
en Roland Vanrobaeys

Hij: “Schat, wat zou je doen als ik de Lotto win?”
Zij: “Ik neem de helft en ik vertrek”
Hij:”Mooi, ik heb 12 euro gewonnen, hier heb je 6 euro. Tot ziens!”
“Papa, klopt het dat in sommige delen van Afrika de mannen hun vrouw vóór het huwelijk niet kennen?”
“Dat is in elk land zo, mijn zoon ... ”

Groot
Ambachtelijke
Bakkerij

Industrie zone Noord
Lammersakker 4 - 8700 Tielt
Tel. 051 63 34 89 - Fax 051 63 54 21
BTW BE 0435.449.232
E-mail: info@ranson-canniere.be
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OVERLIJDENSBERICHTEN
De familie heeft ons gevraagd om het overlijden te melden van:
22/12/2012
De Heer Jo Vandorpe (dialysepatiënt)
06/02/2013
De Heer Leon De Vreese (dialysepatiënt)
Echtgenoot van Mevrouw Maria Vanluchene
28/02/2013
De Heer Roger Gheysen (CCPD patiënt)
Echtgenoot van Mevrouw Margriet Naert
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

BIJ

HET MAKEN VAN DE FOTO-CD OVER DE ELFDAAGSE VAN VORIG JAAR

(SALOU)

IS

HET BIJ SOMMIGE CD’S MISGELOPEN EN HEBBEN ENKELE LEDEN EEN CD GEKREGEN DIE
NIET AFSPEELBAAR IS OF DIE NIET ALLE FOTO’S BEVAT.

WIE IN DAT GEVAL IS MAG CONTACT OPNEMEN MET MAURICE DEBUSSCHERE (E-MAIL
maurice.debusschere@skynet.be OF GSM 0473924795) DIE HET NODIGE ZAL
DOEN VOOR HET OMRUILEN VOOR EEN GOED EXEMPLAAR.
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VOORSTELLING
JAARPROGRAMMA 2013
Een nieuw jaar vraagt een nieuw programma. Hier volgt een overzicht van de
activiteiten die dit jaar zullen plaats vinden. Wanneer jullie dit boekje te lezen
krijgen zal de contactnamiddag er al opzitten. Zodoende is de eerstvolgende activiteit de Barbecue.

speciaal dorpje. Ook een bezoek aan een
kasteel en tuin staan op het programma.

B

arbecue. Deze gaat terug door te
ARDOOIE in het Cultureel Centrum ’t Hofland. Dit jaar is dit op 09
juni 2013. De verantwoordelijken zijn
Jean Paul Meersseman, Stefanie Azou en
Sabine Verniest. Een aperootje, een
beetje eten, -naargelang de maag trekten dan vliegen we erin met oeroude
Vlaamse volksspelen (smieten met bol-

len, trekken aan bollen, proberen in 't
gat te geraken, met een stuk koper in de
muile smitten van ne puit enz…)
Tussenin drinken we nog een zatte kaffie
en eten we ‘n stuk taarte.

W

eekenduitstap. Voor ons weekend gaan we terug naar Nederland, meer bepaald in de streek rond
Valkenburg. We bezoeken uiteraard iets
om de dorst te lessen en daarna een

Uiteraard bezoeken we ook de wereldberoemde mergelgrotten. Het weekend
gaat door op 22 en 23 juni 2013.
De verantwoordelijkheid ligt bij Gino
Matthys en Marc Cobbaert.

J

aarmis voor nierpatiënten. Op zondag 22 juli 2012 gaat
er terug een H. Mis door
in de kerk te Lichtervelde. Dit ter gelegenheid van de feestdag
van de Heilige Margaretha, patrones van de
nierpatiënten. Na de H. Mis wordt door
de VNR aan de aanwezige leden een receptie aangeboden. Er is nog geen uur
bekend, maar u zult hiervan tijdig ingelicht worden via het Krantje.
De verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur.

D

aguitstap. Gaat door op 01 september 2013.
De verantwoordelijken zijn Sabine Ver-
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niest, Stefanie Azou en Maurice Debusschere. Er is voor het ogenblik nog geen
bestemming gekend

nog geen verdere gegevens. Die volgen
later. De organisatoren zijn Marc Cobbaert en Sabine Verniest.

W

Verder hebben we nog aandacht voor
enkele interne acties zoals:

eekreis. Dit jaar gaan we terug
naar Kreta, in het ons welbekende
Hersonnissos.
We logeren in hotel Imperial Belvedère
van 06 tot en met 16 oktober 2013.

Het is de derde keer dat we het eiland
aandoen en een aantal bezoeken komen
steevast terug, misschien ook wel iets
nieuws. De werkgroep (Stefaan Maddens, Gino Matthys en Marc Cobbaert)
zijn volop met de voorbereidingen bezig.
We gaan uiteraard met het vliegtuig.
Meer later in het jaar!!!!!

J

aarfeest. Het jaarfeest gaat door op
01 december 2013 in
zaal “Ter Maerel” te Izegem, Abelestraat 36.
Het is inderdaad nog veraf
en daarom hebben we ook

⇒

Paasactie en Sintactie onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur

⇒

Onze jaarlijkse tombola onder de
hoofdverantwoordelijkheid van
Stefaan Maddens

⇒

Niet te vergeten 't Krantje onder
de verantwoordelijkheid van André
Segaert

⇒

André Segaert en Karine Butaye zijn de verantwoordelijken
voor de website

⇒

Aktie orgaandonatie: er worden
nog steeds voordrachten gegeven.
Info bij Stefaan Maddens en Gino
Matthys

⇒

Mogelijks gaat er dit jaar terug een
infoavond door

Zo, dit is een voorontwerp van ons jaarprogramma 2013. Mogelijks kunnen er
nog wijzigingen gebeuren, maar we houden jullie hiervan wel op de hoogte. Over
iedere activiteit wordt er ten gepaste tijde de nodige informatie verstrekt.
We hopen jullie op één of andere activiteit te ontmoeten, bye, bye!!
Jimmy Bostyn

DE MEIBLOEM NV autocars - reisbureau
Kasteelstraat 149 - 8700 Tielt
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FAMILIENIEUWS
HEMODIALYSE EN
PERITONEALE DIALYSE

voor de nakende geboorte en is nu eindelijk verlost van het lange wachten.
Een dikke proficiat voor de trotse oma en
opa en de gelukkige ouders!

Shari De Deygere en haar partner Jens,
hebben 9 maanden uitgekeken naar de
geboorte van hun zoontje Léon. Léon is
op 1 januari 2013 geboren en is een
pracht van een zoontje. Shari en Jens,
een dikke proficiat met de komst van jullie kleine jongen!

Op 8 maart is Verhaeghe Beatrice voor
de 4de maal overgrootmoeder geworden
van Sam.

Op 11 februari zijn Elien Vanhaelewyn en
Delphine Delforce op dialyse gestart, na
het beëindigen van hun schoolcarrière.
Elien en Delphine hebben na hun stage
op dialyse, voluit gekozen om op dialyse
te werken. Delphine woont samen met
haar partner Lieven en zijn de trotse ouders van de poes Caramel. Elien verblijft
nog onder de warme vleugels van papa
en mama.
Op 1 maart is Lindsey Windels gestart op
dialyse. Lindsey is direct na school op dialyse gestart uit grote interesse voor dialyse. Zij woont samen met haar partner
Michael.
Op 4 maart is Liesbeth De Mey gestart
op dialyse. Liesbeth is getrouwd met
Thomas en heeft reeds gewerkt op de
diensten pediatrie en nefrologie in ons
ziekenhuis.
We wensen de nieuwe collega’s van harte welkom op dialyse en zijn blij met de
goede versterking van ons team!
Op 4 maart zijn Martine Pinket en Johan
Bentein voor de 1ste maal de trotse
grootouders geworden van Emiel. Martine, liep al een tijdje ongeduldig rond

Begin april gaat Cornillie Maurits 65 jaar
getrouwd zijn. Maurits, we wensen je
samen met je vrouwke, nog vele mooie
en gelukkige jaren toe!
Sabine Verniest

CAD MENEN
De laatste 6 maanden hebben wij een
grote groep nieuwe patiënten mogen
verwelkomen. ’t Is de moeite!!!
Daar gaan we, welkom aan:
Aernout Roger
Van Walleghem Monique
Compernolle Marcella
Ramon Liliane
Vanassche Myriam
Ampe Huguette
Debusschere Wilfried
Desmet Jeanne
Musau Ilunga Nana
Seys Frans
Terrier Jacqueline
Doms Antonius
Vanrobaeys Geert
Vansuyt Arlette
Ondertussen is verpleegkundige Cindy
Tiebergijn de trotse mama van Diethe en
zijn we supercontent dat ze terug in ons
midden is !!
Calis Veerle
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OPLOSSING
KRUISWOORDRAADSEL
Hier onder kan u de correcte oplossing vinden van het kruiswoordraadsel van het vorige Krantje. Het woord dat we zochten was: BUIKVLIES.
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SOUBRY NV
Verbrandhofstraat 51 - 8800 Roeselare
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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 POULIG GROUP
VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE

