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EDITORIAAL
De tijd vliegt toch zo snel
voorbij! Gelukkig kunnen
we terugkijken op een
vruchtbaar jaar met tal
van geslaagde activiteiten. Records inzake opkomst werden niet gebroken maar dat is helemaal
niet erg. Het belangrijkste
is dat we met z’n allen
heel mooie, leuke momenten konden beleven.
Bij dit schrijven moet het
symposium nog plaats
vinden. Ik ben er zeker
van dat het ook ditmaal
een succes zal zijn.
Ook onze elfdaagse naar
Kreta was een schot in de
roos, niettegenstaande
het de derde maal was
dat we er naar toe gingen. Het eiland heeft zoveel te bieden dat we iedere maal nog nieuwe en
interessante dingen ontdekken. Voor de eerste
maal gingen we in een
all-in formule. Dit was
een echte meevaller en in
de toekomst zeker nog
voor herhaling vatbaar.
Voor volgend jaar zijn we
bezig met een nieuwe bestemming. Meer wil ik er
echter niet over kwijt. Zo
kunnen jullie de volgende
maanden nog een beetje
fantaseren waar de reis
naartoe zal gaan.

een voltreffer. Lekker
eten, veel bijpraten en
een tof programma. Meer
is er niet nodig om een
fijne dag te beleven.
Ook de Sint kwam dit jaar
terug naar dialyse, meer
daarover verderop in dit
Krantje.
Toen dit Krantje verscheen was de opbrengst
van de tombolaverkoop
nog niet bekend. Toch
ben ik ben er van overtuigd dat ook dit jaar de
tombola een succes zal
zijn. Bij deze wil de talrijke verkopers hartelijk
danken voor hun inzet.
De opbrengst zal ook volgend jaar goed besteed
worden.
Ondertussen is ook de
verkoop gestart van het
fotoboek van Dokter Verbanck. Voor de liefhebbers van natuur en fotografie ongetwijfeld een
“must have”. Een echte
aanrader en misschien
ook wel een cadeau tip
voor onder de kerstboom.
Ik wens jullie allen prettige eindejaarsdagen toe.
Mogen 2014 ons veel geluk, voorspoed en gezondheid brengen!!
Tot dan!

Het jaarfeest was naar
goede gewoonte opnieuw

Gino
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40 JAAR DIALYSE
IN HET AZ DELTA
Eén van de vele ‘wieltjes’ in het ondertussen immens geworden radarwerk van
het AZ DELTA is de kunstnier (haemodialyse).
Tot aan de eeuwwisseling was deze
dienst in de kelderverdieping van het
voormalig Heilig Hart terug te vinden
maar sinds 2001 verlaten dokters en verplegenden geregeld het vertrouwde nest
om de patiënt dichtbij huis zijn levensnoodzakelijke behandeling te geven. Het
hoe en waarom van de dialyse laten we
hier terzijde en we blikken even terug op
deze rijke dialysegeschiedenis…. Een
verhaal van stadswater tot bloedzuivering….
1973 tot 1980.
Opstart dialyse - 1ste transplantatie
Op 2 januari 1973 startte de dialyseafdeling op de plaats waar nu nog altijd deels
nucleaire geneeskunde en deels de keuken gehuisvest is. Toen een kliniekhistorisch gebeuren. Wie waren er? Dr Segaert, die net 2 jaar specialisatie in Amerika
achter de rug had, was de verantwoordelijke arts. Frans Verhelst, nu bouwcoordinator en toenmalig hoofd, Michel
Gellynck, nu op rust maar voorheen stagebegeleider in het Katho afdeling Roeselare, en Aleïdis Maeckelbergh, eveneens op rust maar voorheen hoofd van
de dienst Hartbewaking, omringden de
eerste dialysepatiënten - welgeteld
drie !!!- met veel zorg. Hoewel na al die
jaren bepaalde vergelijkingen niet meer
opgaan, kun je toch stellen dat de apparatuur van toen veel meer weg had van
een wasmachine dan van een dialysetoestel! De veteranen herinneren zich ongetwijfeld nog de ronkende motoren, de

overlopende cannisters - soms al eens
met bloed vermengd tengevolge van een
gigantisch bloedlek - de overtemperaturen, enz… In die beginperiode was alles
nogal amateuristisch en heel arbeidsintensief, maar er werd een pak ervaring
opgedaan. De ‘oma’s- en opa’s’ verplegenden kunnen boekdelen schrijven over
hypotensies, krampen, bloedlekken - als
de bloedlijnen nog maar eens tussen het
bed geklemd zaten - , technische defecten, verstopte shunts (niet te verwarren
met de actuele fistels!), enz ….
Het aantal patiënten groeide geleidelijk,
meer apparatuur en meer personeel werden noodzakelijk, maar ook de
‘dialysestress’ sloeg een eerste maal toe.
We schrijven anno 1976. Enkele pioniers
van weleer hadden andere (betere?) oorden opgezocht maar de ervaren garde
had het team nieuwe verplegende goed
opgeleid. De fakkel kon doorgegeven
worden. Meerder ‘nieuwe’ medische problemen staken de kop op. Eén van deze
‘beruchte en gevreesde ’ problemen was
het hepatitis gevaar zowel voor patiënten
als personeel. Om de negatieve patiënten voldoende bescherming te bieden
werd besloten de patiëntengroepen op te
splitsen in twee aparte groepen met elk
een afzonderlijk team veplegenden.
Transplantatie was en is nog altijd de
beste niervervangende therapie, uiteraard voor diegenen die hiervoor in
aanmerking komen. En op 22 januari
1975 rinkelde in Roeselare voor het eerst
de transplanttelefoon vanuit Leuven. De
eerste patiënt van dit centrum werd opgeroepen en hoopvol werd uitgekeken
naar het resultaat. Zowel voor patiënt als
personeel was dit een groots en uniek
gebeuren.
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1981 tot 1988.
Opstart PD - Dr Verbanck vervoegt
de rangen - dialyse krijgt eigen
technische dienst - uitbreiding met
zaal 2 - hepatitisvaccin - transplantatiewet - intrede informatica - oprichting VNR
Een eerste schuchtere poging om de
nieuwe Hep B negatieve patiënten afzonderlijk te dialyseren werd halfweg 1981
ondernomen. Naast de toenmalige zaal
werd een kleine ruimte in gebruik genomen voor …. 3 patiënten. Dit in afwachting van een ruimere accommodatie.
In maart 1982 was het dan eindelijk zover: er kon een nieuwe zaal in gebruik
genomen worden voor de ‘negatieve’ patiënten. De voormalige consultatieruimtes van Dr Leuridan, Dr Blockeel, Dr Dejonckheere en Dr Robbe kwamen hiervoor in aanmerking. Dè grote verbetering kwam er echter toen in datzelfde
jaar een afdoend hepatitisvaccin op de
markt kwam.
Ondertussen verhuisde Andrea Vandepitte (voormalig hoofdverplegende zaal 1)
met haar hele hebben en houden naar
de overzijde van de gang, meer bepaald
naar de naaikamer van weleer. (vroeger

werden de verpleeguitrustingen in het
ziekenhuis gewassen èn werd verstelwerk onder het streng toeziende oog van
wijlen Zr Adolf, ter plaatse uitgevoerd!!).
Nu is dit de dienst ergotherapie.
De evolutie op het gebied van dialyse
kwam in een stroomversnelling terecht:
betere behandelingsmethoden en gesofistikeerdere apparatuur verbeterden
aanzienlijk het comfort van de patiënt.
Ook op het medische vlak ontstonden
omwentelingen die de dialyse - vroeger
de laatste strohalm - meer op het voorplan bracht en van waaruit meerdere behandelingsvormen afgeleid werden: plasmaferese, hemoperfusie later CAVH,
CVVHD, hemofiltratie en de huidige haemodiafiltratie …..
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Maar niettegenstaande de constante
aanpassingen op het gebied van apparatuur en medicatie bleven krampen en hypotensies hèt grote probleem op de dialyse. Dè grote doorbraak kwam er toen
de toestellen uitgerust werden met een
beter, gecontroleerd ultrafiltratiesysteem
waardoor vochtonttrekking gelijkmatiger
verliep.
Bepaalden hadden in de loop der jaren
reeds te kennen gegeven dat thuisdialyse (homedialyse) wel eens de oplossing
kon zijn om toch hun beroepsbezigheden
verder te kunnen uitoefenen en in navolging van het Leuvense centrum werd
ook hier in augustus 1982, de eerste gerichte homedialyse opleiding gegeven.
Ondertussen had Dr Segaert besloten tot
associatie over te gaan en in januari
1982 verscheen Dr Verbanck ten tonele.
Mede dankzij een degelijke opleiding in
Gent ontpopte hij zich door de jaren als
een prominente ‘echografist’ tot ver over
de landsgrenzen heen. Onder zijn impuls
zouden nu ook andere vormen van chronische dialyse hun ingang vinden. Peritoneale dialyse (CAPD) deed zijn intrede
en in augustus 1981 werd door enkele
lokale, daartoe speciaal opgeleide verplegenden, de eerste patiënt opgeleid om
deze behandelingsmethode toe te passen (Bij peritoneaal dialyse wordt het

buikvlies gebruikt om afvalstoffen en
vocht te verwijderen uit het lichaam van
de patiënt.) Het PD verhaal kende een
ware (r)evolutie waarbij verschillende
technieken aan bod kwamen. Voor de insiders een (nostalgisch?) overzicht; Single Bag, Y-set, Twin Bag, PAC-X -toen de
eerste cycler in België-!!! Home-choice,
CAPD en APD (CCPD/IPD, Tidal, OCPD,
OCPD tidal). Maar net zoals bij zijn collega’s is – ondermeer - Nefrologie een neverending-story. Bijscholing op wereldwijd vlak was/is een must!
In augustus 1982 kreeg de hemodialyse
een heuse eigen technische dienst met
de komst van Danny Maes, die in januari

VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE

't Krantje

-6-

1985 met Wim Bauwens en in 1993 met
eerst Peter Balliere, later vervangen door
Ann Verdonck, uitgebreid werd. In 2002
Jeffrey Sabbe, in 2005 Tom Mestdagh
(out in 2010), in 2008 Tom Snauwaert
en als laatste in 2012 Bart Soete vervoegden de rangen van de - tegenwoordig herdoopte - instrumentendienst. Ook
deze dienst leidde gedurende jaren een
waar nomadenbestaan om uiteindelijk in
de ‘oude apotheek’ een geschikte en definitieve locatie te vinden.
Dialyse is een ingrijpend gebeuren en
stilaan groeide de nood aan een soort
‘zelfhulpgroepering’ waarin de patiënt
met zijn talrijke vragen terecht kon. In
de beginjaren tachtig kreeg het initiatief
een stevigere structuur en in 1983 werd
de VNR (toen Westvlaamse niervrienden)
boven de doopvont gehouden. De doelstellingen waren en zijn nog steeds: begeleiden, informeren, adviseren, communicatie en dienstverlening aan en voor de
dialysepatiënten.
In 1985 drong een uitbreiding van het
personeelsbestand zich voor de eerste
maal op toen het aantal patiënten onrustwekkend steeg. Er werden toen maar
liefst 7 nieuwe krachten in één klap aangeworven. Dit fenomeen zou zich in de
loop van de jaren nog enkele malen op
acute wijze voordoen, waarbij zelfs beroep moest gedaan worden op verplegenden van buitenaf, zelfs vanuit het
buitenland!
Veel jonge patiënten werden op de
transplantatiewachtlijst geplaatst maar
door het relatief klein aanbod donornieren moesten zij lang, zeer lang wachten
op dat ene verlossende telefoontje. Hierin kwam verandering toen in 1986, de
transplantatiewet goedgekeurd werd.
Als rode draad doorheen het dialyseverhaal liep steeds die wil en het enthousiasme om de dialyse steeds te verbeteren
en te perfectioneren. Zo werd in 1988
nog maar eens geschiedenis geschreven
toen de informatica zijn intrede deed op
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de dialyse. Het tijdrovende doch uiterst
belangrijke administratieve werk meestal tussen het vele andere werk
meegenomen - kreeg een waardevol
hulpmiddel: een heuse computer dat
toen, gezien zijn origine, zijn functie en
zijn mogelijkheden als een primeur voor
België mocht bestempeld worden. Alle
gegevens werden keurig verwerkt door
de ‘dialysesecretaris’ Wout Lemey die
zich bovendien ook nog moest bezighouden met het hergebruik van de kunstnieren, later hierin bijgestaan door Johan
Labat, maar sinds 1999 werd deze tijdrovende techniek naar de geschiedenisboeken verwezen!
In 2007 werd het vrij stroeve computerprogramma PROTON omgeruild voor een
homemade, gebruiksvriendelijker programma. EDIAL, een programma-opdialysemaat, kwam tot stand door een
interactieve samenwerking tussen dialyseverplegenden en informatici.
1989 tot 1994.
Komst EPO - Dr Vandewiele vervoegt de rangen - Jubileum voor
VNR en Dialyse
Begin 1989: de opkomst van het
(recombinant human) erythropoëtine
voor de dialysepatiënt - tot dan toe dagelijks geconfronteerd met de vervelende gevolgen van anemie - een wondermiddel en het begin van een comfortabeler leven. Het wekelijkse gezeul met
zakjes bloed om de patiënt het beetje
comfort van ‘zich goed voelen’ te geven,
behoorde tot het verleden.
Na iets meer dan 10 jaar werden in zaal
1 hier en daar toch wel nefaste sporen
van intensieve en noeste arbeid opgemerkt. Enkele kleine herstellingen en ondermeer uitgebreide onderhoudswerken
aan het riolerings- en chauffagenet, zouden hier zeker op hun plaats zijn. Dergelijke aanpassingswerken gebeuren natuurlijk niet in een handomdraai. Eind
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1991 werd dan ook besloten de zaal voor
een zekere tijd te ontruimen en de enige
plaats naar waar kon uitgeweken, was
de gang in de kelderverdieping onder de
verbindingsgang, zijnde de voormalige
dialsyestockageruimte, op heden het
linkse deel van de apotheek met het
sas !!! Op dinsdag 25 februari 1992 werd
de grote terugtocht georganiseerd.
Ook de Peritoneale dialysebehandeling
evolueerde en de dagelijkse met de hand
uitgevoerde wisselingen wordt doorbroken met de komst van de automatisering
en de CCPD doet zijn intrede.
2 januari 1993. Twintig kaarsjes worden
uitgeblazen. Sommigen dachten toen
met heimwee terug aan die 724 dialyses
van het eerste dialysejaar. De 13.554 dialyses van dit voorbije jaar deed toen
menig voorhoofd fronsen.
Na de opgedane expertises in PD
(Amsterdam) en tal van echografische
technieken (Gent) deed in februari 1993
Dr Vandewiele zijn eerste dialysestappen
in het H. Hartziekenhuis. Halfweg 94
maakt menig hart een ‘overslag’ want
liefst 106 dialysepatiënten en 20 PD patienten moesten in een ijltempo hun levensnoodzakelijke behandeling krijgen.
Op alle fronten steeg de spanning en
men zocht koortsachtig naar een oplossing. Bij toenmalig Algemeen Directeur,
Mr Declercq, stroomden de voorstellen
binnen en in november 93 werd geopteerd voor die op korte termijn haalbare
oplossing, namelijk naast zaal 2 op de
binnenkoer een derde zaal bijbouwen.
Gezien het dringende karakter werd gekozen voor een prefab bouw waar een
tweede verdiep uiteindelijk nog een oplossing zou kunnen bieden aan het ruimtegebrek dat zich deed gevoelen in de
administratieve sector. De beheerraad
zette in januari 1994 het licht op groen
maar het bleef toch nog even nagelbijten
tot de brandweer in juli 1994 het verlossende OK liet horen. Vele bezoekers aanschouwden nieuwsgierig de voorberei-
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dende werken doch hèt huzarenstuk
kwam pas op 15 september 1994. (zie
ook Piekeurke eind 1994). Niemand had
toen, op deze beangstigend nauwe timing, hierop toenmalige oude Belgische
franken hebben durven zetten, maar op
5 november was de derde zaal een feit!
Drie dokters Nefrologen en een team van
40 personeelsleden stonden klaar om de
meer dan 100 patiënten hun dialysebehandeling te geven.
Men kreeg steeds meer inzage en derhalve steeds meer greep op het dialysegebeuren. Men slaagde er ook in te streven naar individuele, optimale dialyses.
De nieuw gehanteerde, maar ondertussen volledig ingeburgerde formules Kt/V
en Npcr, hielpen/helpen mee bepalen
hoe goed gedialyseerd wordt en hoe
goed het dieet - lees goede voeding gevolgd wordt. Maar er verschenen nieuwe onweerswolken. Problemen van een
heel andere aard doken op en soms
stonden de Nefrologen en de verplegenden al eens voor ontgoochelingen maar
tevens werden het ook nieuwe uitdagingen. Het profiel van de dialysepatiënt
was immers door de jaren heen stilletjes
veranderd. De oudere patiënt met zijn
vasculaire en cardiale problemen bracht
een nieuwe aanpak met zich mee.
1994 tot 2004.
Opstart zaal 3 - CAD Menen - komst
Dr Schepkens - CAD Tielt
Halfweg de jaren negentig werd het opnieuw onrustig in de dialysegangen. Her
en der ging een nieuwe term over de lippen en deze won steeds meer aan belang. De collectieve autodialyse, of de
CAD. We draaien de klok even terug tot

in de jaren 80. In sommige centra kregen valide patiënten de kans en de mogelijkheid om, na een intensieve opleiding, hun behandeling thuis te doen, onder supervisie van hun partner. Echter,
geen sinecure want dit bracht toch extra
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spanning met zich mee. Neem daarbij
nog maar eens ten huize, de installering
van een toestel en toebehoren, stockage
van materialen wat toch allemaal samen
genomen een ‘aanslag’ betekent op het
interieur van uw huis. Het idee, om deze
mensen samen te brengen in een daartoe aangepaste ruimte om onder toezicht
van enkele verplegenden hun behandeling te krijgen, kreeg vaste vorm en de
eerste Low care centra’s ontstonden.
Ook in Roeselare was Dr Segaert aanvankelijk voor het idee gewonnen maar
een rondvraag toen leverde niet het verwachte enthousiasme op. Gevolg, het
Low Care dossier verdween in de onderste lade. Maar de nood aan uitbreiding
deed zich meer en meer gevoelen. Oprichting van nieuwe centra was uitgesloten, maar voor de bestaande centra
stond de deur op een kier tot oprichting
van satellietcentra. In 1ste instantie bedoeld voor de valide patiënt(en) die niet
meer die verre verplaatsing(en) hoefde
(n) te doen voor zijn (hun) levensnoodzakelijke behandeling. Maar door de jaren heen verschoof het accent zich meer
naar het regionale aspect en kon de patient in zijn onmiddellijke leefomgeving terecht voor zijn behandeling. Ook in Roeselare werd de CAD draad opgenomen.
De eerste contacten kwamen er van de
westkust, meer bepaald vanuit Veurne.
De drukke onderhandelingen die hiermee
gepaard gingen waren dermate tijdrovend dat de bouwheren nog even geduld
moesten hebben alvorens de eerste
steen te kunnen leggen. Ondertussen
opende, aan de zuidelijke kant van de
provincie, de fusie met het St Jorisziekenhuis te Menen, dialyseperspectieven
en kreeg men de vraag èn ruimte om
daar een CAD te op te starten. Op
17/11/01 werd in een voormalig winkelpand (nu ingenomen door de nieuwe rotonde) de allereerste HHR CAD dialyse
uitgevoerd. De dialyseruimte is nu ondergebracht in het Kloosterpand en biedt
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per shift plaats aan 13 patiënten.
Na een hals-over-kop interim in Dendermonde met opleidingen in Nijmegen (diabetische nefropathie) en Utrecht (systeemziekten) en verdieping in echografie/duplex, vervoegde Dr Schepkens op
2/04/02 de Nefrologie rangen. Veel tijd
om te acclimatiseren kreeg hij niet, want
hij werd onmiddellijk ondergedompeld in
het dialysewereldje. CAD, CAPD en een
150 tal chronische dialysepatiënten eisten al onmiddellijk zijn aandacht op.
2004 tot 2013.
CAD Torhout - CAD Veurne - Dr Deschoenmakere, Dr Maes en Dr
Vanackere versterken de Nefrologierangen - Dr Segaert neemt afscheid - opstart CAD Izegem ??
En nog maar pas is het ene samenwerkingsakkoord ondertekend of er biedt
zich al een nieuwe gegadigde aan. Het
Sint Andriesziekenhuis van Tielt bleek
ook wel geïnteresseerd in een dialyseafdeling en vanaf 17 januari 2003 konden
in de voormalige linnenkamer ook hier
autochtone patiënten hun dialysebehandeling krijgen. Eind 2004 kregen zij een
nieuw onderdak langs de Bruggestraat
en kunnen er per shift ook hier 13 patienten hun behandeling krijgen.
Ondertussen werd in ’93 ook in Veurne
het licht op groen gezet. Eind december
2004 startte hier een uniek verhaal, gebaseerd op een totaal nieuw concept
binnen de dialysewereld: collega’s vanuit
2 centra (Roeselare en Ieper) verzorgen
hier gezamenlijk de dialyses van de lokale patiënt en tevens de dialyses van vakantiepatiënten vanuit een heel ruime
regio. Deze CAD biedt plaats aan 13 patienten - in piekmomenten 15 - per shift.
Een end verderop, met name in het St
Rembertziekenhuis in Torhout, vond men
wel gading in het opstarten van een dialyseafdeling maar hier lagen de kaarten
enigszins anders. Waar in Menen en in
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Tielt zowel het team Nefrologen als het
team verplegenden de Roeselaarse identiteit heeft is de nefrologische supervisie
iets genuanceerder. Hier is er, naast de
Roeselaarse Nefrologische aanwezigheid,
een participatie van het Brugse St Janziekenhuis en heeft men een eigen verpleegkundig team die - per sessie - 8 patiënten hun behandeling kunnen geven
(opstart mei 2004). In oktober 2004
werden de Nefrologierangen nog maar
eens versterkt met Dr Deschoenmakere
die zonet een bijkomende opleiding als
intensivist volgde en zelfs voor één jaar
naar Hopital Necker in Parijs trok om zich
te verdiepen in systeemziekten en genetische nierziekten. Een goed halfjaar later, meer bepaald op 1 juli 2005, gingen
de Nefrologiepoorten nog maar eens
open, ditmaal voor Dr Maes die heel wat
sterke troeven kon toevoegen aan het
reeds bestaande team, als geaggregeerde hoger onderwijs, met een doctoraat
in gastro-enterologie op zak en met de
opgedane kennis in transplantatieimmunologie tijdens zijn opleiding als
Nefroloog. Maar in deze Sturm-undDrang periode moesten de flying doctors
en dito nurses noodgedwongen een belangrijk hoofdstuk afsluiten! Dr Segaert
had de onvermijdelijke pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Nadat hij ondermeer persoonlijk afscheid genomen had
van alle dialysepatiënten werd hij in
2005 op passende wijze uitgewuifd door
iedereen die hem van ver of nabij kende.
(zie ook ’t Krantje 15de jaargang n°4). Dr
Vandewiele nam de fakkel als diensthoofd over.
Ondertussen waren zaal 1 en zaal 2
meer dan aan een nieuw laagje verf toe.
Zaal 1 kreeg een volledige nieuwe bestemming in de nieuwbouw vooraan het
ziekenhuis, en voor het eerst in 22 jaar
kreeg ook zaal 2 een meer dan grondige
opknapbeurt!
Maar in 2011 kende de groei van het
aantal patiënten een nieuwe boom en

Oktober - November - December 2013
bleken de voorziene plaatsen ontoereikend om alle patiënten hun levensnoodzakelijke behandeling te geven. Aanvankelijk kwam er een bijkomende entiteit
op het huidige PAZA (nu een setting voor
Parkinsonpatiënten) met 8 toestellen.
Maar men besefte echter dat op korte
termijn deze ‘uitbreiding’ onvoldoende
zou zijn. Ondertussen wandelde, voorlopig als laatste in het rijtje, Dr Ann Vanackere onverschrokken het Nefrologisch
mannenbastion binnen (okt 2011).
Al lang keek men hoopvol richting Oekene (Rumbeke?) waar een volledig nieuw
ziekenhuis zou gebouwd worden met ondermeer een volledig nieuwe, ruime dialyseruimte maar het dossier raakte - om
gekende redenen - maar niet rond.
Wachten kon niet meer en gezien zaal 3
er ondertussen steeds bouwvalliger begon uit te zien werd besloten om langs
de Rode Kruisstraat een totaal nieuw
complex te bouwen met niet minder dan
26 toestellen! Voorlopig het laatste wapenfeit in die bijna halve eeuw dialyse
waar we eventjes in vogelvlucht over gegaan zijn.
Over die 40 jaar dialyse kunnen we ongetwijfeld een lijvig boek schrijven. Veel
mensen - patiënten en personeel - zijn
hier de dialyserevue gepasseerd. Van
sommigen kan er nog veel naverteld
worden, van anderen blijft enkel de
naam. Maar elk van hen heeft iets betekent, op zijn manier …. Straks mogen we
40 kaarsjes uitblazen, maar het dialyseverhaal is hier niet af en zal waarschijnlijk nooit af zijn. De zaken evolueren
constant. Denken we aan de HD- en PD
apparatuur, de randapparatuur, medicatie, ontwikkelingen in de informatica, betere medische inzichten. Die 40 voorbije
jaren hebben het maar al te goed bewezen.
Bronnen: ’t Krantje - ’t Pikeurke - Bert Bogaert - Kristof Deloof - JP Desmet - EdRen - Jaartotalen nefrologie - Predialysebrochure

Bert Bogaert
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Tijdelijk onderkomen in 1991/1992 tijdens de onderhoudswerken van zaal I
(nu sas en gang apotheek)
Zaal I van 1982 tot 2004
(nu ergotherapie)

Huidige zaal I

Zaal II van 1982 tot 2004

Grondige renovatie van zaal II

Actuele zaal II

VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE

't Krantje

- 11 -

Oktober - November - December 2013

Zaal III van 1994 tot 2012

Drie foto’s die de opbouw van zaal III
een heel klein stukje in beeld brengen

Bouw nieuwe zaal III

Nieuwe zaal III
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Nieuwe zaal III

CAD Menen

CAD Menen

CAD Tielt

CAD Tielt

CAD Veurne

CAD Veurne

CAD Torhout
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PAC-XTRA
2 generaties dialysetoestellen

Cycler (APD)

Twin Bag (CAPD)

Shunt
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Transonic

Site Rite

Grafiek aantal dialyses tot
half november 2013

Grafiek PD patiënten (tot 2013 )

Grafiek aantal patiënten (tot 2012)

Vakantiepatiënten Veurne (tot 2013)

Grafiek transplantaties (tot 2012)

Herkomst vakantiepatiënten
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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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JAARFEEST 2013
Sint-Elooi mag dan niet de patroonheilige
van de nierpatiënten zijn, op zijn dag
vierde de VNR feest. Ruim voor elven begonnen de duiven al te vallen en van een
licht briesje groeide het geroezemoes uit
tot een eerbiedwaardige storm van
vriendschappelijk weerzien. Van de 181
ingeschrevenen kwamen er uiteindelijk
179 opdagen.
Het aperitief deed deugd en des te meer
door de gezelschappen waarin het gebruikt werd. De zaal in Ter Maerel zag er
eens te meer uit om te stelen en ook het
personeel droeg zijn steentje bij. In één
woord: het zag er al van in den beginne
naar uit dat het VNR-jaarfeest opnieuw
een succes zou worden.
Na het welkomstwoord van voorzitter Gino Matthys waarin weerom zowat iedereen werd bedankt voor zowat alles eens moet het ons toch naar het hoofd
stijgen hoe goed we zijn hé - werden de
plaatsen opgezocht en de servetten ontrold.
De Atlantische tongrolletjes in hun romig
garnaalsausje deden de gesprekken verstommen en zetten de smaakpapillen
aan het werk. Daarna werd het
“smoetzochte” varkenshaasje met abrikozen, honingsaus, groentenkrans en
gratin dauphinois opgediend. Ook dàt
was puur geneugte met daarbij een
drankje naar eigen smaak. Aan de
“repasse” konden weinigen weerstaan.

De West-Vlaamse Frivole Framboos in de
persoon van Bart Verhelle en Arnold Sercu die ons vergastten op “Liedjes uit de
Lage Landen”.
De stemming zat er meteen in met
“Opzij, opzij, opzij” van de onvolprezen
Herman van Veen en “Op een mooie
pinksterdag” van de onnavolgbare Annie
M.G. Schmidt. De moppen waarmee liedjes van Miel Cools aan die van Tom Manders werden gepraat maakten het plezier
compleet en velen waren weldra aan het
meezingen en handenklappen.
Het virtuoze duo overstemde moeiteloos
sommige aanwezigen die lustig verder
bleven babbelen tot ergernis van anderen. Maar de ambiance was er en bleef
er.
Tijdens de pauze kon er nog meer koffie
gedronken worden, of iets anders. En intussen zorgden de verpleegkundigen
voor het aanvullen van de clubkas door
de verkoop van loten voor de VNRtombola.
In het tweede deel bracht het pianospel
van Arnold Sercu zo mogelijk nog meer
begeestering met het “Concerto voor
jou, Natacha” van Johan Stolz en nog
vele andere Nederlandse en Vlaamse
maar ook Franse klassiekers.

Maar zelfs hierna vond iedereen nog een
plaatsje voor het bakje koffie met een
sublieme hoek fruittaart die duimen en
vingers liet aflikken.

Schone liedjes duren niet lang (genoeg
naar ieders zin) en zo kwam er ook aan
het optreden van deze artiesten een
eind. Na een gemeend “We want more”
kon Willem Vermandere er nog net bij,
maar dat was het dan ook en daarmee
liep een meer dan geslaagd jaarfeest
2013 op zijn einde.

En toen moest de apotheose nog komen:

Maurice Debusschere.
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Van links naar rechts en van boven naar onder: Pol Clarysse (links), Marcel Cuvelier,
Paul Wydooghe, Maurits Corneillie, Paul Vandenbulcke, Maria Ostyn, Peter Deceuninck, Bart Vandoorne en Bataille Lorenzo.
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KRUISWOORDRAADSEL
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

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

Godsdienstig lied – elegant – in orde
Liefhebber
Doekje waarmee men handen en mond afveegt – Light Emitting Diode
Blijde viering – lidwoord
Waar is dat feestje?
–
Bagage van een cavalerist
Kopjes en borden die bij elkaar passen - geschenk
Radium – negatie
Mannelijk dier
Deel van een vogel (mv) – glazen klok
Tweeklank – zwabber
Stemming in december – rode teletubbie
Negatie – lofdicht
Bloemstuk voor Kerstmis
VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE
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VERTIKAAL
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
0

Stemming – bundel
Winters voertuig – Ultra Sound – winterse neerslag
Herkauwer uit het Hoge Noorden
Verenigde Staten – open plek in een bos
Champagnemerk – en volgende – deel van een boom
Spaanse rivier – niet vast
Eters – slaperig
Spil
Altijdgroene heester – klemtoon
Veerkracht
Collectieve autodialyse – sfeermaker – daar
Trendy
En – wollige bol ter versiering
Kaarsdrager – opslagruimte
Of – applicatie

De letters in de grijze vakjes vormen een woord.
TIP: Gril van de natuur
An Defour & Sonja Bourgeois

B.V.B.A. VANDEZANDE
Zeepziederijstraat 5
Postbus 62
B-8600 DIKSMUIDE
Tel : +32.(0)51.50.01.17
Fax : +32.(0)51.50.41.17

VLEESWAREN

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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Kantoor

VANTOMME
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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

DE MEIBLOEM NV autocars - reisbureau
Kasteelstraat 149 - 8700 Tielt
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UITSLAG TREKKING
TOMBOLA 2013 VNR
Winnende loten binnenbrengen op de dienst dialyse 2, H. Hartziekenhuis Roeselare, met
vermelding van uw naam en telefoonnummer op de achterzijde of bel 051/237701.
Prijzen niet afgehaald vóór 1 maart 2014 blijven eigendom van de vereniging.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

aankoopbons (300 €)
aankoopbons (200 €)
aankoopbons (100 €)
aankoopbons (100 €)
aankoopbons (100 €)
aankoopbons (50 €)
aankoopbons (50 €)
aankoopbons (50 €)
Sony CDX-GT450U autoradio
JBL GTO937 speakers
Bon Mediamarkt (30 €)
Bon Mediamarkt (30 €)
Bon Mediamarkt (30 €)
Bon Mediamarkt (30 €)
Bon Mediamarkt (30 €)
Bon Mediamarkt (30 €)
Bon Mediamarkt (30 €)
Bon Mediamarkt (30 €)
Bon Mediamarkt (30 €)
Bon Mediamarkt (30 €)
aankoopbon (25€)
aankoopbon (25€)
aankoopbon (25€)
aankoopbon (25€)
aankoopbon (25€)
aankoopbon (25€)
aankoopbon (25€)
aankoopbon (25€)
aankoopbon (25€)
aankoopbon (25€)
aankoopbon (25€)
aankoopbon (25€)
aankoopbon (25€)
waardebon sportline 20€
waardebon sportline 20€

000698
007291
016313
000234
013258
010345
018879
001319
000510
010900
017654
005313
009787
015096
018722
002838
006474
002006
004999
008712
014835
016769
002196
005346
008144

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

waardebon sportline 20€
waardebon sportline 20€
waardebon sportline 20€
1 meringuetaart
1 meringuetaart
1 meringuetaart
1 meringuetaart
1 meringuetaart
4 fless. Tournée Génerale
1 brita waterfilter
1 brita waterfilter
Philips ladyshave
1 parfum Jo Malone
slede
koeken destrooper
koeken destrooper
koeken destrooper
koeken destrooper
koeken destrooper
koeken destrooper
koeken destrooper
koeken destrooper
koeken destrooper
koeken destrooper
koeken destrooper
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018092
001240
009173
012425
006671
002150
005894
013374
009472
016294
013696
017915
001067
007239
010055
015297
018288
000225
005757
009707
012301
018525
001699
004456
008762
013171
019247
002492
005289
010001
012360
015162
017084
002871
007020

't Krantje
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
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koeken destrooper
koeken destrooper
koeken destrooper
koeken destrooper
koeken destrooper
koeken destrooper
reistrolley
reistrolley
reistrolley
reistrolley
reistrolley

015341
016072
000809
004233
000311
005868
009266
013311
018870
001408
006040

106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

4 kasteelbier + glas
4 Cuvée du chateau + glas
2 Cuvée du chateau 75cl
2 Cuvée du chateau 75cl
2 Cuvée du chateau 75cl
2 kasteelbier 75cl
2 kasteelbier 75cl
2 kasteelbier 75cl
set Passendaele bier
set Passendaele bier
set Passendaele bier

004408
008779
014706
019189
001396
005693
010672
012968
017823
000614
005148

reistrolley
reistrolley
reistrolley
reistrolley
reistrolley
reistrolley
reistrolley
reistrolley
reistrolley
reistrolley
reistrolley
reistrolley
reistrolley
reistrolley
reistrolley
1 KvW set
1 KvW set
1 KvW set
4 rode + 4 wit. wijn glazen
1 grill pan
1 vispan
1 set reistassen
wijnsetje
1 grote reistas
1 iglotentje
1 reisfrigo
1 beeldje
Parkerset
Parkerset
6 ijscoupe-glazen Luminarc
Frijns hasseltse koffie
1 kg koffie
1 kg koffie
1 kg koffie

010146
014096
018220
002290
004371
008177
012558
018978
002047
007199
010460
013555
018260
002603
006886
009677
013683
016341
002595
006338
008509
014761
017664
001085
004495
008235
012148
017475
000746
006529
009325
013671
018425
001676

117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

set Passendaele bier
set Passendaele bier
set Passendaele bier
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)

001415
000736
010694
012515
018836
000631
007210
008219
012715
019269
002841
006788
009318
012748
017369
000143
005817
008216
014187
016220
001349
005018
009618
013368
016583
001890
005735
010414
015100
017201
001665
004015
011007
015325
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151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.

aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
aankoopbon
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(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)
(10€)

017710
000195
006148
010847
012960
017494
000528
006403
008537
014928
018041
001137
005303
008172
014701
016648
002617
006201
009622
012349
018942
002334
005873
009490
013114
016411
001465
005607
008505
015085
017573
002832
004390
008368
014877
018737
000767
004596
010672
014337
017483
001113
005649
009248
012347

196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
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aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
aankoopbon (10€)
pakket SOUBRY
pakket SOUBRY
pakket SOUBRY
pakket SOUBRY
pakket SOUBRY
pakket SOUBRY
pakket SOUBRY
pakket SOUBRY
pakket SOUBRY
pakket SOUBRY
pakket SOUBRY
pakket SOUBRY
pakket SOUBRY
pakket SOUBRY
pakket SOUBRY
pakket SOUBRY
pakket SOUBRY
pakket SOUBRY
pakket SOUBRY
pakket SOUBRY
tapijtje
foto op doek kader
4 badhanddoeken
wekkertje en klok
koffieserviesje
Impuls wekkerradio
schoenrekje

017129
003005
006523
005939
014845
018503
000914
005117
010893
013314
016818
002190
007093
009599
012125
017202
002017
005347
009411
015280
016103
000081
006772
014574
019278
001962
004850
001229
006987
010405
014108
016562
002982
004803
012658
017893
001225
006110
008019
014767

HARTELIJK DANK!!
aan alle kopers, verkopers, sponsors en
schenkers …
Op de volgende pagina staan de winnende
nummers gerangschikt van klein naar groot.
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217
132
152
43
14
65
19
157
115
122
11
118
100
187
63
202
38
95
192
162
232
223
2
18
137
110
70
117
177
147
105
48
142
221
28
212
80
6
207
33
75
172
53
90
85
167
182

000081
000143
000195
000225
000234
000311
000510
000528
000614
000631
000698
000736
000746
000767
000809
000914
001067
001085
001113
001137
001225
001229
001240
001319
001349
001396
001408
001415
001465
001665
001676
001699
001890
001962
002006
002017
002047
002150
002190
002196
002290
002334
002492
002595
002603
002617
002832
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26
127
59
228
197
148
64
76
183
106
49
96
188
229
222
29
138
203
116
54
163
22
34
213
178
193
111
143
44
133
66
173
7
199
71
233
153
168
91
158
27
198
101
5
218
128
86

002838
002841
002871
002982
003005
004015
004233
004371
004390
004408
004456
004495
004596
004803
004850
004999
005018
005117
005148
005289
005303
005313
005346
005347
005607
005649
005693
005735
005757
005817
005868
005873
005894
005939
006040
006110
006148
006201
006338
006403
006474
006523
006529
006671
006772
006788
006886

224
60
208
81
123
39
12
234
35
164
77
134
124
97
184
179
92
159
30
50
107
3
194
67
129
102
214
9
174
209
139
169
87
45
23
55
40
72
16
225
144
82
112
189
119
154
204
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006987
007020
007093
007199
007210
007239
007291
008019
008144
008172
008177
008216
008219
008235
008368
008505
008509
008537
008712
008762
008779
009173
009248
009266
009318
009325
009411
009472
009490
009599
009618
009622
009677
009707
009787
010001
010055
010146
010345
010405
010414
010460
010672
010672
010694
010847
010893

20
149
210
98
46
195
170
56
4
120
78
230
125
130
155
113
175
51
15
68
205
140
8
83
103
88
36
73
226
135
190
219
165
108
93
235
31
200
185
160
180
24
145
57
215
41
150

010900
011007
012125
012148
012301
012347
012349
012360
012425
012515
012558
012658
012715
012748
012960
012968
013114
013171
013258
013311
013314
013368
013374
013555
013671
013683
013696
014096
014108
014187
014337
014574
014701
014706
014761
014767
014835
014845
014877
014928
015085
015096
015100
015162
015280
015297
015325

VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE

61
62
216
136
10
13
89
176
227
141
166
32
206
58
196
146
211
131
99
191
156
181
21
94
151
114
231
37
161
1
74
84
42
104
201
47
25
186
121
69
17
171
79
109
52
126
220

015341
016072
016103
016220
016294
016313
016341
016411
016562
016583
016648
016769
016818
017084
017129
017201
017202
017369
017475
017483
017494
017573
017654
017664
017710
017823
017893
017915
018041
018092
018220
018260
018288
018425
018503
018525
018722
018737
018836
018870
018879
018942
018978
019189
019247
019269
019278
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FOTOBOEK Dr. J. Verbanck
Zoals iedereen weet is Dr. Verbanck een uitstekend en geroemd natuurfotograaf.
Ter gelegenheid van een actie van de huisartsenbond in Roeselare heeft
dr. Verbanck een aantal van zijn beste foto’s van de natuur in Afrika in
boekvorm uitgebracht, met stijlvolle teksten.
We hadden de kans om er een 30-tal aan te kopen, die we jullie graag aanbieden:
voor de eerste 40 aanmeldingen
(per mail op stefaan.maddens@scarlet.be of telefonisch op 0496/780622)
ligt er een prachtig boek klaar aan de prijs van de drukker: 46 euro
(na bevestiging door Stefaan te storten op BE89 4675 0322 6185 van VNR, Alfons
Sifferstraat 34, 9930 ZOMERGEM, met vermelding fotoboek)
Het is voor de rappe beslissers!
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ELFDAAGSE NAAR KRETA
Zondag 6 oktober reed de bus met aanhangwagen van Coachpartners stipt om
11 uur de Wilgenstraat uit, begeleid door
het herfstzonnetje, een klein broertje
van de zon die we weldra hoopten te
zien op Kreta.
Aan boord zaten 71 van de oorspronkelijk 75 ingeschreven VNR-reizigers. Spijtig maar helaas hadden 4 mensen in de
laatste dagen moeten afzeggen. In een
opperbest humeur ging het gezwind richting Brussel Nationaal. In tegenstelling
tot wat iedereen had gedacht reden we
niet de E403 op maar ging het via Tielt
en Deinze om daar rechtstreeks de E40
op te rijden.
Op de parking van de nationale luchthaven was het uitladen van 18 rolstoelen, 2
cyclers voor de PD-ers, 71 valiezen en
evenveel handbagages en de koffers en
rugzakken met verzorgingsmiddelen, een
heel karwei. Maar we geraakten vlot tot
aan de incheckbalie van Jetair Fly. Toen
stelde iemand vast dat er een valies ontbrak en … weldra werden het er drie,
een kar dus. Bleek dat die karren daar
op de luchthaven hun weg niet alleen
kunnen vinden en dus had eentje zich
gedrukt en was stilletjes achtergebleven
aan de liften. Gelukkig konden Stefaan
en Andy daar een stokje voor steken en
werd de onwillige drager toch nog bij de
rest van het gezelschap gebracht.
Zonder verdere problemen geraakte onze indrukwekkende stoet aan boord van
vlucht JAF7391Y - een heel mondje vol met bestemming Heraklion. Even nog
wilde de Captain dat de batterijen van de
cyclers zouden ontkoppeld worden - gezagvoerders moeten nu eenmaal af en
toe moeilijk doen - maar na enig argu-

menteren vanwege onze Stefaan begreep de man uiteindelijk dat dit een
Mission Impossible was en mochten de
apparaten aan boord, zij het in een afzonderlijke ruimte.
Na een voorspoedige vlucht landden we,
in het donker, om 20.05 u. Griekse tijd
(19.05 in België) op het tarmac van Iraklion. Het vervoer naar de luchthavengebouwen, het opnemen van de bagage en
de busrit naar het hotel verliep vlekkeloos. Een uurtje later stonden we dan
ook voor het Imperial Belvedère hotel in
Hersonissos waar het personeel heel gedienstig hielp om de bagage in de lobby
en vervolgens op de kamers te brengen.
Er volgde nog een laat avondmaal en
vervolgens kon iedereen - de een al wat
beter dan de ander - genieten van een
welverdiende nachtrust.
Maandag 7 oktober begon met een uitstekend ontbijt en om 10.00 uur kon iedereen genieten van een drankje. Een
medewerker van Jetair gaf ons de nodige uitleg betreffende de geplogenheden
van het hotel en van de mogelijke nevenactiviteiten in de omgeving van onze
vakantieverblijfplaats.
Middagmalen moest noodgedwongen
met een snack nabij het Olympisch
zwembad vermits onze eerste excursie al
vertrok vóór openingstijd van het restaurant.
De bus naar Iraklion werd bestuurd door
chauffeur Nikos en begeleid door charmante gids Paulina, een Griekse madam
die uitstekend “Vlaams” Nederlands
sprak. Paulina bewees ook dat ze Griekenland in het algemeen en Kreta in het
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bijzonder en ook zijn geschiedenis en
mythologie uitstekend kent.
We waren nog niet ver toen Stefaan opgebeld werd en met een taxi terugreed
omdat een van onze medereizigers, die
achtergebleven was in het hotel, onwel
was geworden. Gelukkig liep dit incidentje goed af.

Kuierend in de drukte van Iraklion.
Kreta is de negende provincie van Griekenland. Zes provincies liggen op het
vasteland, twee worden gevormd door
de eilanden in de Ionische en de Egeïsche zee.
Het eiland heeft een oppervlakte van
8.303 km2 en telt 600.000 inwoners. Met
een beetje fantasie zie je een draak in de
vorm en volgens de Griekse mythologie
zou het ook ooit een draak geweest zijn
die in de oudheid versteend werd door
de oppergod Zeus. Een meer plausibele
uitleg is dat het bij een aardbeving gedurende de prehistorie zou zijn afgescheurd
van Lybië.
De lengte van het eiland in vogelvlucht,
van west naar oost, bedraagt 265 km
terwijl die breedteafstand naargelang de
plaats varieert van 12 tot 65 km.
De kustweg die de noordkust van Kreta
volgt van west naar oost was oorspronkelijk een aardeweg die in de zeventiger-
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jaren geasfalteerd werd. In de negentigerjaren werd langs die baan een nieuwe, 400 km lange weg aangelegd. Dit
was de weg die we reden naar Iraklion
en die we ook nog voor verschillende
volgende excursies zouden gebruiken.
Kreta wordt bestuurlijk verdeeld in 4 departementen waarvan Heraklion de
grootste is met als hoofdstad Iraklion.
Deze grootste stad van het eiland, met
600.000 inwoners, is tevens hoofdstad
van de Griekse provincie Kreta. Even buiten de stad ligt de nationale en internationale luchthaven Nikos Kazantzakis, genoemd naar de schrijver van “Zorba de
Griek” en tevens de grootste van de 3
burgerlijke luchthavens van het eiland.
Vanaf de haven varen dagelijks overtochten uit van en naar o.a. Athene Piraeus.
Iraklion kent een rijke geschiedenis. De
eerste tekenen van bewoning dateren
van de 7de eeuw voor Christus. Volgens
de mythologie zou de Griekse held Herakles hier in de oudheid aan land zijn
gekomen om een stier te doden die de
Kretenzers terroriseerde en zouden de
mensen daarom de plaats Herakleion genoemd hebben. De Saracenen bezetten
Kreta en stichtten er in 824 een stad die
ze Kandak noemden. De Byzantijnen bevrijdden Kreta in 961 waarna de stad
Chandax heette. Bij het begin van de 4de
kruistocht bezetten kruisvaarders van
Genua het eiland maar verkochten het
later aan de Venetianen. Onder het bewind van de Venetianen (1204-1669)
werd de stad Candia genoemd. Aan deze
tijd herinneren nog de binnenhaven en
het fort, de loggia, enkele kerken, de
fontein en de geweldige vestingmuren.
In 1669 viel de stad in handen van de
Turken, die aan de stad de naam Rabdel
Khandak gaven. Daarmee begon een tijd
van economisch en cultureel verval, een
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tijd van onderdrukking en verzet. In
1832 werd de stad, na de hereniging
met Griekenland Iraklion genoemd. Een
aardbeving in 1926 en de Duitse bombardementen in de tweede wereldoorlog
hebben veel van de oude stad verwoest.
In 1971 werd Iraklion de hoofdstad van
Kreta (daarvoor was Chania dat geweest) Tegenwoordig is Iraklion, behalve
bestuurlijk, handels- en verkeerscentrum
ook de belangrijkste toeristenstad van
het eiland.
Na de bus te hebben geparkeerd in het
stadscentrum aan het Astoriaplein en nabij het archeologisch museum ging het
te voet en per rolstoel naar de haven via
de verkeersvrije 25-augustusstraat. De
hoger genoemde herinneringen aan de
Venetiaanse tijd waren absolute bezienswaardigheden. In het archeologisch museum worden heel wat vondsten bewaard uit de Minoïsche beschaving die
werden opgegraven in Knossos.
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zien voornamelijk in hun levensonderhoud door handel, o.m. door hun waren
op markten te slijten. Na een door Paulina begeleide tocht kon iedereen naar believen nog een tijdje van de stad nagenieten wat menigeen op het idee bracht
om dit op een koel terrasje te doen. Er
ontstond ook nog een klein meningsverschil over een “misverstand” aangaande
een bestelling maar dat loste Daniël in
een mum van tijd op. Tegen 17.00 uur
reden we terug naar ons hotel voor een
lekker avondmaal en …
Dinsdag 8 oktober was de eerste dialysedag van ons verblijf op Kreta. Iedereen
was dus vrij om de dag te besteden naar
eigen goeddunken. De afspraak dat alle
dialysepatiënten en de verpleegkundigen
die hen zouden vergezellen klaar zouden
staan om 16.00 uur om met busjes naar
het vakantiedialysecentrum te rijden
werd goed opgevolgd.
Hotelressort Belvedère ligt enkele kilometers buiten het stadje Hersonissos en
de interne weg die de hotelingang verbindt met de openbare weg verloopt zo
steil dat het onmogelijk en zelfs gevaarlijk ware geweest om deze met rolstoelen te berijden. Het hotel heeft evenwel
heel wat intern vertier te bieden zoals
bars (4) zwembaden (7), …

Gids Paulina met v.l.n.r. Iron Degryse,
Daniel Hallaert, Stephanie Cornelus, Eric
Werbrouck en Bernard D’Haenen
aan de haven van Iraklion
Behalve al het mooie dat Iraklion te bieden had viel ook het grote aantal bedelende Romazigeuners op. Nabij de stad
ligt namelijk een groot zigeunerkamp
(zoals er ook op het Griekse vasteland
enkele bestaan). Deze zigeuners voor-

Zicht op de prachtige ingang van het
Imperial Belvedère met fontein.
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Het is me niet duidelijk hoe iedereen die
dag doorbracht. Wel was ik niet de enige
die op de gedachte kwam Hersonissos te
gaan verkennen.
Zelf vertrok ik onmiddellijk na het ontbijt
en stapte langs de zee, hier en daar stilstaand om foto’s te maken, tot aan het
haventje. Daar liet ik me verleiden tot
het maken van een boottocht met het piratenschip “Black Rose”, wat een echte
aanrader bleek te zijn. Het schip voer op
de middag uit tot enkele kilometers uit
de kust en volgde deze dan in oostelijke
richting. Een piraat die als twee druppels
water (of toch bijna) leek op Jack Sparrow van de Black Pearl (Johnny Depp in
de film “Pirates of the Carribean”) plaagde er de hele tijd de reizigers wat zorgde
voor een bijkomende attractie naast de
exotische muziek aan boord. Na anderhalf uur legde het schip aan in de mooie
Malia Bay in het vissersdorpje Sissi met
zijn talrijke kleine visrestaurantjes, bartjes en winkeltjes.
We voeren weer uit om 15.00 uur richting het onbewoonde eiland Dia waar we
in Saint-Georgebay voor een half uurtje
voor anker gingen. Iedereen die dat wilde kon van het schip in zee duiken voor
een heerlijke zwembeurt, iets waar onze
piraat graag het goede voorbeeld voor
gaf. Spijtig maar helaas had ik geen
zwembroek mee.
Intussen vertrokken de dialysepatiënten
voor hun eerste vakantiedialyse.
Hierover getuigt Ronny Claerhout: “De

dialysepatiënten moesten om 16 uur verzamelen voor de eerste dialyse. De bussen vertrokken richting Mesogeios vakantie dialyse center.”...
“Vriendelijke ontvangst door de public
relations manager Maria Melliou aan de
receptie. We voelden ons direct thuis.”...
“… Ook prachtig gelegen tussen de bergen.”...
“Vlot werden onze plaatsen aangewezen
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en vlot gingen de aansluitingen. Tijdens
de behandeling kregen we een croque
aangeboden met drank naar keuze.”
“Na een voor iedereen geslaagde dialyse
werd het hotel terug vervoegd. Een
maaltijdje stond in de kamer te wachten.
Het viel niet bij iedereen in de smaak,
viersterren hotel niet waardig.”
“Daarna in bed voor een rustige nacht,
dit keer met minder lawaai dan de vorige
nacht.”
Tegen 17.00 uur legde het schip terug
aan in de haven van Hersonissos. Persoonlijk heb ik heel erg genoten van deze tocht en dat ik op het schip een trap
had gemist en mijn been verwond kon
mijn plezier helemaal niet drukken.
Die avond bleek dat er door andere leden van ons VNR-gezelschap foto’s waren gemaakt van de uitvarende “Black
Rose”. Big Brother is watching you, ook
op Kreta.
Gino, Marc, Samya, Andy en hun partners beleefden blijkbaar ook een leuke
dag aan land, niet in het minst op/in een
schuimtapijt.
Woensdag 9 oktober was een dag van
vroeg opstaan want al om 9.30 uur vertrok onze bus voor een excursie naar de
stad Rhetymnon en naar het klooster
van Arkadiou.
Chauffeur van de dag was deze keer Stelios en ook gids Paulina was opnieuw van
de partij.
Voor het eerste deel van de excursie
volgden we opnieuw de kustweg in westelijke richting om via Iraklion naar Rhetymnon te rijden. Gedurende dat traject
kregen we van Paulina een veelheid aan
interessante informatie over de streek
waar we doorreden. Zo vernamen we
dat Kreta zo’n 2000 in het wild groeiende
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planten telt waaronder brem en de aromatische kruiden salie en rode tijm veel
voorkomen. Op het eiland worden er ook
veel bijen gekweekt waardoor de altijd
vloeibare tijmhonig een gegeerde lekkernij in de Kretenzische keuken vormt. Een
heel lekker dessert is yoghurt met deze
tijmhonig.
In het departement Rhetymnon leeft de
bevolking voornamelijk van veeteelt,
waarbij een klein ras schapen die goed
tegen droogte bestand zijn en geiten de
hoofdmacht uitmaken. De dieren lopen
los langs de wegen omdat er op Kreta
geen wolven of vossen voorkomen die
een gevaar voor deze dieren zouden
kunnen betekenen.
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ook door de herders als heg aangeplant
om te beletten dat hun geiten op de rijwegen zouden komen. De bladeren van
de oleander geven een onaangenaam
gevoel wanneer de dieren ertegenaan
komen. Deze bladeren zijn dodelijk giftig
voor de mens.
In de oudheid was 60% van Kreta bebost maar vanaf de 13de eeuw verdwenen de bossen geleidelijk aan door ontbossing en door bosbranden. Nu komen
de laatste bossen nog voor in het westen
van het land, in het departement Chania.
Het zijn voornamelijk naaldbomen: Cipressen en pijnbomen. In dat departement worden ook het jaar door, citrusvruchten geteeld. Kreta exporteert elk
jaar tot 60.000 ton sinaasappelen.
Overal op Kreta groeien olijfbomen behalve op plaatsen gelegen boven 800m
omdat zij niet bestand zijn tegen vorst.

Dit geitenras is het meest voorkomende vee op Kreta
De dieren worden voornamelijk gekweekt voor het vlees maar sommige
Kretenzers melken hun vee ook om van
een mengsel van schapen- en geitenmelk fetakaas te maken. Ook een op onze platte kaas lijkende kaas wordt ervan
gemaakt en ook yoghurt. Een op Kreta
geliefd voorgerecht heet tzatziki, een bereiding met Griekse yoghurt, gesneden
komkommer, knoflook, olijfolie, dille, …
Oleanders zijn een op Kreta, in het wild
groeiende plantensoort met roze en witte
bloemen. Ze komen voornamelijk voort
in kloven en ravijnen. Oleanders worden

51% van Kreta bestaat uit bergen, 26%
uit heuvels en 23% uit vlaktes. Het eiland wordt doorsneden door 3 bergketens. Oostelijk ligt het Diktigebergte, in
centraal Kreta ligt het Idagebergte en in
het westen liggen de witte bergen. De
hoogste bergtop van Kreta ligt in het
Idagebergte. De Psiloritis heeft een
hoogte van 2.456 m. Toppen hoger dan
2.000 meter zijn besneeuwd vanaf half
november en men kan er sneeuw hebben tot half juni en nadien smeltende
sneeuw. Eeuwige sneeuw heeft men op
Kreta niet.
We waren intussen al een heel eind gereden over de kustweg en naderden stilaan de stad Rhetymnon. We kregen aan
onze linkerzijde stilaan zicht op het Idagebergte toen we naar het zuiden afsloegen naar een klimmende weg die naar
het plateau van Arkadiou liep en naar
het daar gelegen 15de eeuws klooster,
eerste bestemming van deze excursie.
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Ronny: “Het was zoals in het gedicht

van G. Gezelle, o krinkelende winkelende
…. weggetje gestadig naar boven.“
Men vermoedt dat het klooster in het begin van de 15de eeuw werd gesticht door
keizer Arkadios. Het Arkadiklooster heeft
een oppervlakte van 5.400m2 en is gebouwd zoals alle orthodoxe kloosters:
rondom een binnenplein staan de gebouwen waarin de kloosterlingen leven en in
het midden van het plein staat de kerk.
Ooit leefden er in het Arkadiklooster een
honderdtal monniken, tegenwoordig zijn
het er nog maar zeven of acht.
De Grieken beschouwen het klooster als
symbool voor de vrijheid van Kreta. In
1866 was er een opstand tegen de Turkse bezetters. De leiders van de opstand
bevonden zich in het Arkadiklooster en
kregen de steun van de monniken. Op 8
november, tijdens een eredienst ter herdenking van Sint-Michael vielen de Turken met een grote overmacht het klooster aan en toen besloot de abt zich met
opstandelingen, geestelijken maar ook
vrouwen, kinderen en ouderlingen, te
verschansen in het kruitmagazijn en dit
te laten ontploffen onder de slagzin
“Liever dood in vrijheid dan onderdrukt
verder leven”. Deze gebeurtenis vestigde
de aandacht van de grote Europese mogendheden op de opstand van de Kretenzers en zo werd het eiland dertig jaar
later onder politieke druk bevrijd van zijn
bezetters.
Tijdens deze rit kregen we van Paulina
ook uitgebreid te horen wat de verschillen zijn tussen het katholieke en het orthodoxe geloof.
Met onze groep bezochten we de kloosterkerk, de ruïnes van het kruitmagazijn,
een museum ter ere van de gesneuvelde
vrijheidsstrijders en andere gebouwen
van het klooster. Al bij al was het een interessant bezoek voor al wie belangstelling heeft voor het verleden. Hoort dat
niet voor een groot deel onafscheidelijk
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bij elk vreemd land dat men bezoekt?
Om Ronny nogmaals te citeren: “Het

klooster was moeilijk begaanbaar zeker
voor rolstoelpatiënten. De plaveier die in
België zijn stenen zo schots en scheef en
niet waterpas zou gelegd hebben had zeker naar zijn centen mogen fluiten.”
“… Mooie oude gevel en prachtige versieringen in de kerk. Menigeen stak er
een kaarsje aan en toen een in het zwart
gekleed nonnetje ze prompt weer uitblies
leidde dat tot hilariteit van de aanwezige
personen.”...
“Het zwart geklede onding zei ook steeds
“no foto” maar de bezoekers fotografeerden er lustig verder op los, tot ze er de
brui aan gaf en verdween.“…

Paulina geeft uitleg in het Arkadiklooster.
Na dit bezoek ging het weer bergaf richting de stad Rhetymnon. De bus parkeerde aan de haven waar we op een
caféterras onze meegebrachte lunchpakketten soldaat maakten.
Hierna stapten we naar het centrum van
Rhetymnon en langs de voornaamste bezienswaardigheden, mooie nauwe winkel- en restaurantstraatjes, oude statige
gebouwen uit de Venetiaanse tijd.
Hier kreeg iedereen ook vrije tijd om te
besteden op een terrasje, aan winkelen
of gewoon genieten van al het aan de
restaurantterrasjes uitgestalde lekkers.
Zelf maakte ik een wandeling door enkele rustige straatjes van het stadje en eindigde aan het Venetiaanse fort dat ooit
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stad en haven moest beschermen tegen
vijandelijke invallen tot het in handen
viel van de Turken die het met de rest
van Kreta gedurende twee eeuwen bezetten.
Van op de rotsen rond het fort had ik
een prachtig panoramisch zicht op de
haven.

Vanaf het Venetiaanse fort had je een
prachtig zicht op de haven
Rond 16.30 uur vatten we de lange terugrit naar ons hotel aan. Onderweg kregen we van onze gids nog informatie
over het Griekse onderwijssysteem en
over de Griekse muziek en dichtkunst.
Voor ‘s avonds stond er voor de liefhebbers nog een Griekse avond met barbecue aan het Olympisch zwembad op het
programma voor wie dat er nog bij wilde
of kon.

Op de Griekse avond in het hotel viel van
heel wat lekkers te genieten

Oktober - November - December 2013
Donderdag 10 oktober: opnieuw dialyseavond en dus een vrije dag. Wie dat wilde kon die voormiddag meerijden met
een toeristisch treintje dat een rondrit
maakte in de omgeving van het hotel,
langs de kust, door het plaatsje Hersonissos en door verschillende dorpjes in
de omgeving. Een gemakkelijke sightseeing en een goede oplossing om de
mensen die minder goed uit de voeten
konden van de omgeving te laten genieten.
Na het middageten maakte ik voor de
eerste keer gebruik van een van de
zwembaden van het hotel en zag dat
heel wat mensen van onze groep er volop aan het genieten waren van de Kretenzische herfstzon, een artikel waar volgens de berichten van thuis voorlopig
niet veel van te verwachten was in Belgenland.
Dit was een bijzondere dialyseavond
want wie dat wenste mocht de patiënten
vergezellen, iets wat zowel de meeste
patiënten als hun partners en vrienden
wel leek te bevallen.
In 2000 investeerde een Atheens nefroloog, Dr. Dimitrios Dimitriadis in een eerste Mesogeios dialysecentrum in een van
de mooiste groene omgevingen rond
Iraklion. Het prachtige gebouw met
zwembad was aanvankelijk bedoeld als
vakantiedialysecentrum voor de eigen
patiënten van Dr. Dimitriadis. Later werden er ook buitenlandse toeristen toegelaten.
Intussen staat de naam Mesogeios synoniem voor een netwerk van zes kwaliteitscentra, behalve Iraklion op Kreta ook
op het Griekse vasteland in Palaio Faliro
(Zuid-Athene), Pallini (dpt. Attika), Kalamata (dpt. Peloponnesos, Chalkida (dpt.
Centraal-Griekenland) en Serres (dpt.
Centraal-Macedonië).
Alle Mesogeioscentra staan bekend om
de grote kwaliteit van hun dienstverlening. Ze zijn allemaal uitgerust met Freseniustoestellen zoals wij die kennen.

VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE

't Krantje

- 33 -

Terwijl de patiënten werden aangeprikt
werden wij in het centrum verwelkomd
door de charmante pr-manager Maria en
vergast op Griekse -en dus sterke- koffie
en lekker gebak.
Na het bezoek aan de twee dialysezalen
waar onze vrienden werden behandeld
namen we gemeend dankbaar afscheid
van Maria.
Bij aankomst waren we nog net op tijd
om nog een laatste glaasje te kunnen
drinken op de door Jetair aangeboden
receptie aan het Olympisch zwembad en
dan was het tijd voor het avondmaal.
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ste zwempartij van de vakantie worden.
Vermits onze geplande trip naar Agios
Nikolaos - Sint-Niklaas in het Grieks dus al om 13.30 vertrok, nuttigden we het
middageten opnieuw in de snackbar.
Chauffeur van dienst was Nikos en gids
bij deze gelegenheid was Stefaan. Althans voor de mannelijke helft van het
gezelschap bijlange niet zo lieftallig als
Paulina en minstens voor één vrouw niet
zo’n goede gids als Gino.
Stefaan wist ons ook nog één en ander
te vertellen over de rijstijl van de Grieken. Althans die van onze buschauffeurs
leek nu de vergelijking met België te
kunnen doorstaan wat in het verleden
blijkbaar helemaal niet zo was. Toch lijken de wegen er onveilig gezien het grote aantal kapelletjes (groot, klein, soms
echte kunstwerkjes) die overal voorkomen ter herdenking van verongelukte
mensen.

Mesogeios, het vakantiedialysecentrum
nabij Iraklion
Vrijdag 11 oktober begon na het ontbijt
met een kaartwedstrijd aan het Olympisch zwembad. Nogal wat leden van ons
reisgezelschap leken hier met volle teugen van te genieten. Een duik in het
zwembad was meer mijn ding en door
omstandigheden zou dit alvast mijn laat-

N.v.d.r.: Overigens bewezen cijfers in
2004 dat België in de EU maar twee
plaatsen na Griekenland kwam voor wat
betreft het aantal verkeersdoden per miljoen inwoners.(Griekenland nr. 1 met
153, België nr. 3 met 122) Laat ons nederig het hoofd neigen.
Het Lasithiplateau is een van de vruchtbaarste plaatsen van Kreta. De hoogvlakte vormt een grote natuurlijke kom die
het water opvangt dat van de rondom
gelegen bergen vloeit waardoor hier
nooit tekort aan water is. Het water
dringt weliswaar in de grond maar wordt
tegengehouden door op verschillende
dieptes liggende ondoordringbare lagen

Foto hiernaast:
José Landuyt met echtgenote Nancy,
Jacques Dewitte en verpleegkundige
Sonja Bourgeois aan de kaarttafel
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die beletten dat het water verdwijnt.
Het moet dus opnieuw opgepompt worden en vroeger gebeurde dit met windmolentjes waarvan er nog veel, soms
goed bewaarde restanten te zien zijn
langs de weg.
Tegenwoordig gebruikt men hiervoor
elektrisch aangedreven pompen.
Het water wordt dan rondgepompt naar
wijngaarden, olijfgaarden, boomgaarden.
Na een uurtje rijden, ditmaal in oostelijke richting kwamen we in Agios Nikolaos, hoofdplaats van het departement Lasithi en parkeerde de bus nabij de kleine
haven van het stadje. In deze nabijheid
ligt een natuurlijke put gevuld met zeewater en met een diameter van ca. 200
m en een diepte van 66 m die een bezienswaardigheid is en waarrond tal van
terrasjes en restaurantjes liggen. Verder
zijn er enkele straatjes met souvenirwinkeltjes. Door het korte oponthoud van
een uurtje was het niet mogelijk het
plaatsje grondig te verkennen.
We reden verder naar het dorpje Tzermiado gelegen op het Lasithiplateau.

Genietend van een terrasje in Tzerniado: Gilbert Ferla en Louis Demyttenaere
met echtgenotes Liliane en Agnes
Ronny aan het woord: “Het weggetje
slingerde zich al kronkelend naar boven,
langs haarspeldbochten en steeds maar
verder stijgend. De vergezichten, afge-
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wisseld door diepe kloven waren niet
met woorden te beschrijven.”...
“Met de dubbeldekbus kwamen we door
enkele dorpjes met smalle straatjes die
bijzonder moeilijk te nemen waren. Maar
chauffeur Nikos, gleed er feilloos doorheen.”…
“Het dorp waar de bus halt hield was helemaal niet druk - wat een verschil met
de kustplaatsen. Het verschil kon je ook
merken aan de prijzen.”…
“Een heel geslaagde uitstap die door iedereen werd gesmaakt, met nogmaals
een pluim voor de chauffeur Nikos.”...
“In het hotel konden we vieren want de
Belgische voetbalploeg had zich geplaatst voor wereldbeker in Brazilië na
een klinkende overwinning in Kroatië.”
Tzermiado is een typisch Kretenzisch
dorp met een aantal cafeetjes en souvenirwinkeltjes waar voornamelijk lokaal
handgemaakte tapijten, tafelnappen, kleding en keramiek worden verkocht.
Zelf liep ik het plaatsje even uit, een
eindje rond en langs een ander straatje
weer in en zag een aantal toch wel armoedige huisjes.

Orthodox kerkje
Bij het orthodoxe kerkje dat intussen nog
door meer leden van ons gezelschap
bleek ontdekt hadden we geluk dat er
net een schilder aan het werk was die
ons binnenliet zodat we enkele foto’s
konden maken.
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Ondertussen was het alweer tijd om de
bus op te zoeken voor de terugrit naar
ons hotel.
Zaterdag 12 oktober dialysedag: Stefaan
had een verrassing in petto: een
taxistoet naar Hersonissos waardoor ook
de mensen in rolstoelen meekonden.
Naar de foto’s te oordelen moet het een
indrukwekkende colonne geweest zijn en
genoot iedereen die meeging er met volle teugen van.
Zelf had ik voor die dag een trektocht
naar de heuvels achter het hotel gepland
en vertrok vlak na het ontbijt. Via het
weggetje naast het hotel bergop door
een nog slaperig dorpje, langs klimmende aardeweggetjes tot ik ons hotel beneden mij zag liggen. Dan verder klimmend
tot op de grote baan naar Agios Nikolaos
die ik een eind volgde en verschillende
mooie vergezichten op foto vastlegde.
Dan een kruisend baantje dat de heuvels
in leidde en waar ik net iets sneller op
terechtkwam dan gepland. En zo geraakte ik toch een heel eind bergop, de heuvels in. Helemaal tot boven lukte niet
want de tijd vliegt snel en dus werd het
ergens halfweg stilaan tijd om een dalend pad in te slaan om de kust weer te
bereiken via Oud-Hersonissos en zo naar
het hotel dat ik rond 16.00 uur weer bereikte. Een beetje gehavend maar heel
tevreden van mijn dag en met heel wat
mooie kiekjes. Met gemeende dank aan
de lieve verpleegkundigen die me de rest
van de vakantie met veel geduld en volharding vol verbandjes kleefden.
Die avond vernamen we dat Kreta die
middag getroffen was door een zware
aardbeving maar behalve Marc en Martine, die een uitstap naar Iraklion gemaakt
hadden, had niemand iets gevoeld. Er
vielen gelukkig geen slachtoffers te betreuren. Er was enkel wat stoffelijke
schade.
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Zondag 13 oktober was een dag om lang
uit te slapen, zeker voor de dialysepatienten. Maar zij waren vast niet de enigen die wat langer onder zeil bleven.
Na een snack aan het Olympisch bad
stapten we opnieuw op de intussen vertrouwde bus en ook onze gids Paulina
was weer van de partij. We namen opnieuw de richting van Agios Nikolaos en
reden naar het plaatsje Elounda, een vissersdorpje waar de BBC in 1977 de reeks
“Who pays the Ferryman” draaide die de
meeste van ons zich waarschijnlijk nog
herinneren van de prachtige soundtrack
gecomponeerd door Yannis Markopoulos.
Hier gingen we aan boord van een veerboot naar het vroegere melaatseneiland
Spinalonga waar mensen die aan deze
vreselijke ziekte leden vanaf omstreeks
1903 en nog tot 1957 naar werden verbannen.
Er stond een sterke wind tijdens de overtocht.
Ronny: “Vooraf was er nog een incident,

waarbij een hoed van een dame, als
speelbal van de wind, langs iedereen
waaide en pardoes in het water terecht
kwam. Wat nu? Een kruk van een patiënt
was de redding, hiermee werd de hoed
op het droge gehesen, weliswaar drijfnat.”
We bezochten er de ruïnes van het fort
dat de Venetianen er in de 16-de eeuw
bouwden als verdediging tegen piraten
en tegen de invallen van de Turken.
Een eeuw later viel de versterking, net
als het hele eiland Kreta, dan toch in
Turkse handen en ze bleven er twee
eeuwen, tot in 1898. Een duizendtal Turken bleven evenwel op Spinalonga wonen, onder Franse bescherming. Daarom
besloot de Kretenzische regering in 1903
om van het Venetiaanse fort een leprozerie te maken. Uit angst om besmet te
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worden vertrokken de Turkse bewoners
dan maar.
De zieken leefden er in mensonwaardige
omstandigheden tot in 1946 een medicijn werd uitgevonden waarmee de ziekte vanaf 1950 succesvol bestreden kon
worden. Hierdoor genazen veel zieken en
konden terugkomen naar Kreta.
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en valt veel minder in de smaak van toeristen. Zuid-Kreta heeft bovendien geen
enkele internationale luchthaven.
Zuid-Kreta is heel dor. De regens komen
uit het noorden en de regenwolken worden tegengehouden door de bergketens
zodat het zuiden weinig of geen regen
krijgt. De zuidkust ondergaat eerder de
weersinvloeden uit de Noordafrikaanse
woestijnen
Het draaide naar de middag toen we het
dorp Plakias, onze eerste bestemming
bereikten.

Ruïnes van de vroegere melaatsenkolonie op Spinalonga
De meeste, nu vervallen gebouwen die
we op Spinalonga zagen werden er pas
rond 1950 gebouwd door de Griekse regering, om de ellendige leefomstandigheden op het eiland te verdoezelen voor
de buitenwereld.
Na nog een kort vrij bezoek aan Elounda
reden we terug naar het hotel.
Maandag 14 oktober liet ons nog genieten van de laatste excursie van ons verblijf op Kreta. Al om 9 uur vertrok de
bus. Gids voor de gelegenheid was Stefaan want we hadden de dag voordien al
afscheid genomen van Paulina.
We namen eerst de kustweg in westelijke richting tot Iraklion en Rhetymnon om
dan door het Idagebergte naar het zuiden af te slaan naar het plaatsje Plakias.
Het toerisme van Kreta is haast helemaal
aan de noordkust gevestigd omdat de
zandstranden zich enkel daar situeren.
De zuidkust is voornamelijk een rotskust,

Plakias is een voormalig vissersdorpje
aan de Lybische zee dat zich vanaf de jaren 1980 meer en meer op het toerisme
gericht heeft. In 1961 leefden er 6 vissers met hun gezinnen, in 2001 telde het
dorp 450 permanente inwoners.
In Plakias bezochten we een zelfbedieningrestaurant waar we van een lekkere
maaltijd genoten. “Voorwaar de eerste

keer dat ik kon eten en drinken en onbezorgd het restaurant verlaten zonder te
betalen. De kosten waren voor de VNR.”,
aldus Ronny.
Daarna was er nog even tijd om het
plaatsje te bezoeken.
In de namiddag reden we terug in noordelijke richting via dezelfde weg naar
Rethymnon en met bestemming het
dorpje Fodele.
Onderweg stopten we even in het Idagebergte voor het nemen van enkele foto’s
in de heel mooie op ca. 900 m hoogte
gelegen Kourtialitikokloof. Naar verluidt
zou de kloof zijn naam te danken hebben
aan het geluid dat sterke wind veroorzaakt door tegen de rotsen te slaan. Dat
geluid lijkt op het geklepper van kourtalis
of … castagnetten.
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een terrasje nabij een zichtbaar oude,
eerbiedwaardige boom. Anderen verkozen de vele winkeltjes van mooie handwerkjes dat het dorpje rijk is en nog anderen liepen even om, tot buiten het
dorp en via een andere weg terug.
Op de terugweg was het eerder rustig op
de bus. Het leek wel of het einde van deze laatste excursie ons allemaal deed beseffen dat het einde van de vakantie nu
wel heel dichtbij kwam.

Het verpleegkundigenteam Sonja, Kristien, Daniel, Dominique, Stephanie, Ann
en Stefaan aan de Kourtialitikokloof
Rond 16.00 uur bereikten we dan het
rustige dorpje Fodele, waar de schilder
El Greco zou geboren zijn. Hier werd in
ieder geval de geboorteakte van Domenicos Theotokopoulos gevonden waarop
stond dat hij in 1541 geboren werd in
Kandia (Iraklion). De schilder leerde
eerst iconen schilderen op Kreta maar
trok daarna naar Italië waar hij studeerde bij Tintoretto en Titiaan. Zijn eigen
stijl ontwikkelde hij evenwel pas later, in
Spanje, waar hij ook zijn bijnaam El Greco (de Griek) kreeg. Hij stierf er in 1614
in Toledo.

Veronique Dedrie, partner van Ronny
Claerhout, in de armen van de eerbiedwaardigste boom van Fodele
Er ontstond een nogal belangrijke samenloop van VNR-vakantiegangers op

Dinsdag 15 oktober bracht ook de laatste
dialysedag in Mesogeios maar ook de
traditionele afscheidsreceptie.

Lekkers op de afscheidsreceptie
Hierin herinnerde voorzitter Gino ons eraan dat dit de 24ste VNR-reis was. De
plezierige kanten van deze reis opnoemen - het waren er heel wat -, zowat iedereen in de bloemetjes zetten en de samenhorigheid van onze groep loven: het
deed deugd aan ons hartje.
Ook het hotel en zijn personeel mochten
(verdiend) in de lof delen.
Dan volgden de obligate bedankingen
aan al wie aan het welslagen van deze
prachtvakantie hadden bijgedragen: het
VNR-bestuur, de verpleegkundigen voor
hun onnavolgbare inzet (met korte individuele bloemlezingen die telkens een
warm applaus uitlokten), … tot en met
iedereen die aan de reis had deelgenomen en door stiptheid, hulpvaardigheid
en bezorgdheid aan het welslagen had
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bijgedragen en met een speciaal applaus
voor de partners van de patiënten en
voor het vrijwilligerskoppel Hugo en Marie-Jeanne.
Nadat ook Stefaan een dankwoord had
uitgesproken, aan Gino, aan zijn verpleegkundigenteam en aan het hotelpersoneel volgden nog de instructies voor
de terugreis naar België.
Daarna was het tijd voor de traditionele
groepsfoto voor het hotel.
Na het laatste middagmaal in hotel Imperial Belvedère kon iedereen nog van
deze laatste namiddag op Kreta genieten
en enkele inkopen doen, van de geneugten van het eiland profiteren of nog een
rondwandeling maken in de omgeving.
Om 16 uur vertrokken de dialysepatiënten naar het dialysecentrum.
De achterblijvers genoten nog wat van
de all-in formule in de hotelbar en van
het avondmaal en van … of maakten de
bagage reisvaardig voor het vroege vertrek van ‘s anderendaags.
Woensdag 16 oktober begon voor iedereen met een vroeg ontbijt want tegen 8
uur moest er uitgecheckt worden en
moest de bagage op de bussen, eventueel met hulp van het hotelpersoneel.
Voor de rolstoelpatiënten was er een
speciale bus voorzien die hen met hun
bagage en rolstoelen rechtstreeks tot op
het tarmac van de luchthaven bracht.
Voor de anderen was het de normale
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formaliteiten afhandelen en het wachten
en wachten en w…. maar uiteindelijk geraakten we met zijn allen weer verenigd
in de bekende blauwe vogel van Jetair
Fly en na een behouden vlucht met tussenlanding op Chania stonden we na elf
dagen terug op Belgische grond en nog
voor de valiezen in de bus waren geladen … regende het en konden we weer
snel aan de werkelijkheid gewoon worden.
De busrit die ons terugbracht naar Roeselare moest eerst nog wat aanschuiven
in de traditionele files op de Brusselse
ring en op de E40 tot Aalst. Daarna ging
het vlot huiswaarts en kwamen we in het
donker maar zonder regen aan in de Wilgenstraat.
En nog eens Ronny aan het woord: “De

reis was geslaagd. Bedankt aan het bestuur van de VNR, vooral onder de deskundige leiding van Stefaan. Ook aan de
verplegenden die de reis voortreffelijk
hebben begeleid. En niet te vergeten aan
de medereizigers. Bedankt voor alles en
tot weerziens.”
Daar sluiten we ons allen graag bij aan!!
Medereiziger en P.D.-patiënt Roger Baekelandt moest meteen opgenomen worden op de spoedafdeling en overleed er
enkele dagen later, wat ons bij het vernemen allemaal sterk aangreep.
Maurice Debusschere
Ronny Claerhout

Zonde begaan
“Ik heb een ernstige zonde begaan.” zegt het meisje tegen de pastoor. “Ik ben naakt
voor de spiegel gaan staan en ik heb mezelf bewonderd omdat ik vind dat ik toch wel
heel erg mooi ben.”
“Dat was geen zonde mijn kind, dat was alleen maar een vergissing.”
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DE SINT OP BEZOEK
Zoals de traditie het wil is er ook dit jaar
een bezoek van de Sint aan de dialysezalen. Jammer genoeg is dit enkel mogelijk
in het moedercentrum Roeselare. Het is
organisatorisch niet mogelijk ook nog de
zalen in Veurne, Tielt, Menen en Torhout
te bezoeken, sorry daarvoor. De patiënten daar krijgen natuurlijk wel hun kleine
attentie van de Sint, dat spreekt voor
zich.
‘’s Morgens om 8u30 zijn de Sint en zijn
trouwe Piet zich al aan het voorbereiden
voor hun bezoek.
Een mooie manier om alle patiënten
eens in levende lijve te zien, een praatje
te maken, kortom een kleine afleiding te
zijn in die lange uren aan dialyse.
Het is een heel lastige dag voor Sint en
Piet maar we hebben het er zeker voor
over. Hier en daar een Sintliedje, een

lach en wat humor verblijden onze dag,
we zouden het niet willen missen.
Diegenen die op 6 december aan dialyse
lagen hadden zelfs de primeur van een
vrouwelijke Piet te mogen aanschouwen,
de emancipatie staat werkelijk voor
niets.
Graag een woordje van dank aan mijn
mede Sint en Pieten. ‘k Ga hier niet verraden wie dat waren natuurlijk!
Tot volgend jaar.
Gino
PS: De Sint wil bij deze ook zijn speciale

dank betuigen voor José, die heeft met
zijn heel lekkere, zelfgemaakte klaaskoeken onze patiënten extra gelukkig gemaakt. José, bedankt!

Claudine Vanbecelaere

Lorenzo Bataillie

Willy Hampe

Jules Casier

VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE

't Krantje

- 40 -

Oktober - November - December 2013

FAMILIENIEUWS
HEMODIALYSE EN
PERITONEALE DIALYSE
Femke Acke is op 1 oktober gestart op
dialyse. Na 1 jaar op D5 gewerkt te hebben, vond Femke de tijd rijp voor een
start op dialyse. Het was geen onbekende stap aangezien zij al stage bij ons had
gelopen. Femke woont samen met haar
Robby en haar 2 katten en zijn bijna ten
einde met de verbouwingen aan hun
huis. We zijn alvast blij met de komst
van zo’n enthousiaste collega en wensen
Femke het allerbeste toe op dialyse.
Azou Yolande en haar man Jacques waren op 12 oktober 50 jaar getrouwd en
hebben dit met de familie goed gevierd
op 13 oktober. We wensen Yolande en
Jacques nog vele mooie jaren samen toe
en een hele dikke proficiat!
Op 15 oktober is Yanaïca geboren, een
dochtertje van Kimberly Van Laecke en
haar partner Kevin Moerman. Yanaïca is
hun eerste kindje en zal zeker en vast in
de watten worden gelegd van de trotse
mama en papa! Een dikke proficiat aan
de fiere ouders!

Op 8 november is Kimberly, de kleindochter van Six Joseph, met haar Miguel
in het huwelijksbootje gestapt. Een dikke proficiat voor het gelukkig koppeltje!
We wensen jullie een mooie toekomst
toe en ook onze gelukwensen aan de
trotse ouders en grootvader!
Op 12 november is Jolien Vispoel op dialyse gestart, na een periode op pneumologie van ons ziekenhuis gestaan te hebben. Ook Jolien koos voor een wissel
naar dialyse. We wensen Jolien veel
succes toe op dialyse.
Op 29 november zijn Charlotte Demuynck en haar Frederick voor de 2de maal de
trotse ouders geworden van een zoontje.
Na grote broer Léon, zijn ze in de wolken
met de komst van hun kleine spruit Jules. Een dikke proficiat voor de trotse
ouders en grote broer!
Om te eindigen: zelfs Halloween wordt
gevierd op dialyse. Vraag dit maar aan
Danny Vermeulen, die nooit verlegen is
voor een grap!

Op 24 oktober is Beatrice Verhaeghe de
trotse overgrootmoeder geworden van
Jesse. Een dikke proficiat aan de ganse
familie met de komst van Jesse!
Op 1 november is Sanne Laleman gestart
op dialyse. Sanne komt van neurochirurgie/mid care van ons ziekenhuis en vond
het ideaal om de overstap naar dialyse te
maken. We wensen Sanne van harte
welkom en wensen haar veel succes toe
op dialyse.

Sabine Verniest
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CAD MENEN
Hartelijk welkom aan Neyrinck Andrea,
Seys Roger, Gryson Raymonde en Cardoen Marc !!!
Veerle Calis

Als de zoenen water waren,
zou ik je de zee geven.
Als de knuffels bladeren waren,
zou ik je een boom geven.
Als het leven een planeet was,
zou ik je het heelal geven.
Als de vriendschap het leven was,
zou ik je het mijne geven.
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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

De VNR feliciteert Dr. en Mevr. Demûelenaere met hun jubileum en dankt
alle gulle schenkers voor de meer dan 2300 euro steun aan de VNR!!!!
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Heirweg 218
8710 Sint-Baafs-Vijve
Telefoon: +32(0)56 61 79 97
Fax: +32(0)56 61 79 98
info@espeelmetaal.be
Twee ambtenaren bij financiën zitten te zuchten en kreunen op het werk.
Ze zouden zo graag een dagje verlof nemen, maar de directeur heeft alle verlof opgeschort omdat er teveel werk is.
Plots springt een van de twee recht. 'Ik weet een manier om enkele dagen verlof te
krijgen!' roept hij.
'Hoe dan?' vraagt de ander.
De man kijkt snel rond - niets te zien van de directeur. Hij klimt op zijn bureel, neemt
enkele tegels van het valse plafond weg, klimt in het plafond. Dan slaat hij zijn benen over een metalen pijp, laat zich zakken en hangt zo met zijn kop naar beneden
in het kantoor.
Binnen enkele seconden staat de directeur er. 'Wat is dat hier allemaal?' wil hij bars
weten.
'Ik ben een lamp' zegt de man.
'Ik denk dat jij een beetje overspannen bent. Maakt dat je wegkomt, en dat is een
bevel! Ik wil je hier minstens twee dagen niet zien!'
'Ja meneer de directeur' antwoordt de man heel gedienstig. Hij springt naar beneden, zet zijn computer af en verdwijnt door de deur.
De tweede man zet zijn pc uit en staat ook recht, klaar om te vertrekken.
'Hela, waar ga jij naartoe?' vraagt de directeur.
'Naar huis. Ik kan niet werken in het donker...'
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OPLOSSING
KRUISWOORDRAADSEL
Hier kan u de correcte oplossing vinden van het kruiswoordraadsel dat elders in dit
Krantje staat.
Het woord dat we zochten was: WINTERGROEN.
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