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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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Beste VNR Vrienden,

V.U.:
Segaert André, Van Arteveldestr. 5,
8830 Hooglede
Eindredactie:
Segaert André Tel. 051/22 22 78
E-mail:
andre-en-magda.segaert@telenet.be
Werkten mee:
Gino Matthys, Maddens Stefaan, Ann
Defour, Maurice Debusschere, Sarah
Vanlerberghe, Veerle Calis en Ann
Corneillie

De zomer loopt stilaan op
zijn laatste beentjes, de
eerste tekenen van de
herfst zijn soms al zichtbaar. Het wordt stilletjesaan tijd om onze laatste
activiteiten van het huidige werkjaar aan te vatten.

Doelstellingen van de VZW:
Begeleiden en informeren
van patiënten
Geven van advies.
Communicatie bevorderen.
Dienstverlening.
Giften kan u storten op
rekeningnummer:
BE 89 4675 0322 6185
Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever.
Gepubliceerde artikels binden slechts
de auteurs en engageren de VZW
niet.
Voorzitter:
Matthys Gino GSM 0476/ 944 522
E-mail: gino.matthys@telenet.be
Ondervoorzitter:
Meersseman Jean-Paul
Penningmeester:
Matthys Gino
Secretaris:
Maddens Stefaan
Maatschappelijke zetel:
Eugeen de Grootelaan 72, 8650
Houthulst 051/ 7000 84
Website:
www.nierpatientenroeselare.be

Onze tombola wordt vervangen door de Warmste
Week. Dit hele mooie initiatief kwam tot stand
vanuit een groep van enkele verpleegkundigen. Er
wordt wijn, cava, zeep en
shampoo verkocht ten
voordele van onze vereniging. Hopelijk kan ik ook
een beetje rekenen op
jullie allen om van dit
prachtinitiatief een succes
te maken, dankzij onder
meer jullie steun!
We zijn ook reeds begonnen met de eerste voorbereidingen voor de elfdaagse van volgend jaar!
Ik kan al een tipje van de
sluier lichten: de kans dat
we opnieuw naar Kreta
gaan is immers heel
groot.

http://www.nierpatientenroeselare.be/

Ondertussen hebben we
ook al enkele activiteiten
achter de rug.
De BBQ was onder leiding
van Jean Paul Meersseman een succes! We hadden 25 inschrijvingen
meer dan vorig jaar. Hopelijk zet deze positieve
trend zich ook door in onze andere activiteiten.
Ook de daguitstap was
een schot in de roos. Het
was reeds enkele jaren
geleden dat we nog zo
een grote opkomst hadden. Maurice Debusschere en Ann Corneillie hadden een mooi programma
in mekaar gebokst en
werden daarvoor beloond. Doe zo verder zou
ik zeggen.
We mochten opnieuw een
nieuw bestuurslid verwelkomen. Dhr. Ronald
Bouuaert, dialysepatiënt
in Tielt, vervoegde onlangs ons team. Het bestuur bestaat nu exact uit
10 personen. Van harte
welkom Ronald, we zijn
heel blij met je komst!!!
Op het einde van het jaar
is er dan nog het Jaarfeest en onze Sintactie.
Meer informatie daaromtrent volgt nog.
Groetjes Gino
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De Warmste Dialyse
Voor het eerst organiseert de werkgroep VNR vanuit dialyse, een verkoopsactie tvv de Vriendenkring. Met veel enthousiasme zijn we op zoek gegaan
naar items die we kunnen verkopen. Al snel kwamen we uit bij witte en rode
wijn, cava, handzeep en geschenksetjes met zeep. Deze acties worden u voorgesteld als “Wine for Life” en “Soap for Life”!
Daarnaast willen we ook veel mensen warm maken om deel te nemen aan de
Warmathon die doorgaat tijdens “de Warmste Week”
•

De “Wine for Life” - actie bestaat uit:

FREIXENET

CASILLERO DEL DIABLO

LUSSAC SAINT-EMILION

Deze Cava is een gekende
Spaanse Cava met een licht
frisse, stevige smaak. Hij is
mooi geel van kleur met
een mooie bruis. Kortom
een lekkere aperitief om te
schenken op al uw feestelijke aangelegenheden

Deze Chileense witte wijn is
een stevige droog-zoete
wijn met een ronde smaak.
Deze wijn behoort tot het
druivenras Chardonnay en
serveert heel goed bij vegetarische gerechten, varkensvlees, rijke vis zoals
zalm, tonijn,.. en gevogelte

Deze Franse rode wijn, afkomstig uit de streek van
de Bordeaux, is een stevige,
droge maar licht frisse rode
wijn. Deze Millésime van
2015 gaat goed samen met
lam, wild, rundsvlees en
gevogelte.

Prijs: € 9,00/fles

Prijs: € 9,00/fles

Prijs: € 12,00/fles

€ 50,00/karton*

€ 50,00/karton*

€ 65,00/karton*

∗ karton bevat 6 flessen. Let wel de voorraad is beperkt. Van iedere wijn zijn er 210 flessen op voorraad. Indien de voorraad op is, wordt er gekeken voor een evenwaardig alternatief.

http://www.nierpatientenroeselare.be/
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Voor de “Soap for Life” actie gingen we op bezoek bij het kaarsen- en zeepatelier van VZW U-niek, afdeling “De Waaiberg” te Gits. Twee patiënten van onze
dialyse nl. Kathleen Danneels en Maaike Moerman wonen in De Waaiberg en
werken bij het atelier. De begeleiding stond zeer enthousiast achter ons idee
en na wat ruiken werden er drie geuren, Linde, Magnolia en Lavendel, uitgekozen. Via onze samenwerking met het atelier steunen we tevens ook De
Waaiberg, wat zorgt dat we twee goeie doelen steunen. En het mooie is de
directe link tussen onze dialyse en de Waaiberg door onze 2 patiënten.
• Voor “Soap for Life” wordt het volgende aangeboden:
GESCHENKSET

HANDZEEP MET POMP

Deze omvat:
• Shampoo
• Douchegel
• Stuk zeep

Geuren
•
•
•

Magnolia (Roze kleur)
Linde (Witte kleur)
Lavendel (Paarse kleur)

De Handzeep is enkel verkrijgbaar in
de geur Linde en is wit van kleur

€10,00/geschenkset

€ 6,00

Bestellingen kunnen op volgende manieren doorgegeven worden:
• Via mail: stefaan.maddens@azdelta.be
• Via bijgevoegd bestelformulier (zie middenpagina’s)
Daarnaast zullen beide acties ook te verkrijgen zijn op het komende jaarfeest op 24 november. Wie graag eerder zijn bestellingen komt afhalen, kan deze komen afhalen op een
afhaalmoment in het ziekenhuis. Deze datum wordt u dan meegedeeld nadat u de bestelling plaatst.
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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De derde actie is de “Warmathon”. Deze wordt jaarlijks georganiseerd
door Stu Bru en gaat door tijdens “de Warmste Week” nl. van 18 tot 24
december. Momenteel is er nog geen exacte info gekend van waar en
wanneer deze doorgaat in de Provincie West-Vlaanderen, maar we willen nu al zoveel als mogelijk mensen warm maken om zich op te geven
als eventuele loper, stapper tijdens deze Warmathon en dit tvv onze
Vriendenkring. De bedoeling is ook dat iedere deelnemer zich laat sponsoren volgens het aantal rondjes hij/zij loopt of stapt. Dus we zoeken
niet alleen deelnemers maar ook sponsors. Wie zich geroepen voelt om
te lopen/sponsoren tvv van onze VNR mag zijn naam doorgeven via
Sanne.Laleman@azdelta.be
Wie iemand kent die ook een actie wil organiseren tvv de VNR,
kan zijn actie vanaf 18 september registreren via
dewarmsteweek.stubru.be
of via Stefaan Maddens/Sarah Vanlerberghe

Ondertussen kunnen we al 1 actie vermelden nl. Infosessies gegeven door
Christina Bekaert, al 35 jaar dialyseverpleegkundige in AZ Delta, dit in samenwerking met de CM Roeselare-Tielt. De infosessies gaan door op volgende data:
• 17 september om 19u30 in d’Oude Schole te Moorslede
• 03 oktober om 14u00 in het CM kantoor te Meulebeke
• 08 oktober om 19u30 in het Gezellehuis te Staden
• 14 oktober om 14u00 in de Gemeentezaal Tjuf te Oostrozebeke
• 17 oktober om 14u in het CM regiokantoor te Tielt
Wie geïnteresseerd en zich wenst in te schrijven, dit kan via www.cm.be, daarna op de voorpagina klikken op agenda en zoeken op “nierfalen voorkomen” of
telefonisch via uw regionaal kantoor.
Wij bedanken Kristien alvast voor haar inzet en warme steun die ze op deze manier bied aan de VNR, maar vooral aan alle dialysepatiënten.
Wij hopen alvast op een warme periode gedurende de tijd dat onze acties van
de Warmste Dialyse lopen. En hopelijk kunnen we met een mooi eindbedrag
naar Kortrijk trekken tijdens “De Warmste Week” van Stu Bru.

Wergroep VNR
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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STEENGOED IN BOUWMATERIALEN

Roeselarestraat 89
B-8980 Zonnebeke
T +32 (0)51 77 84 33
F +32 (0)51 77 72 79
info@nvdejonghe.be

www.nvdejonghe.be

http://www.nierpatientenroeselare.be/
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BARBECUE 2019
De VNR-barbecue 2019 ging door op een
gloeiend hete zomerdag waarbij de voorspelde temperaturen van boven de 30°C
ruimschoots gehaald werden.
Er waren 125 inschrijvingen en bij het
klaarzetten van de zaal kwam er wat
denkwerk aan te pas om voldoende
plaatsen in de cafetaria van ’t Hofland te
laten passen. Het lukte nog net.
Vermoedelijk door de voorspelde hitte
kwamen de eerste genodigden nog vroeger dan gewoonlijk de zaal binnen.
Het aperitieven begon terwijl de traiteur
een tent opzette om zichzelf en zijn medewerkers enige bescherming te bieden
tegen de blakerende zon.

Traiteur Danny Soenen en zijn
medewerkers werkten onder een tent
De zaal vulde gestadig en het geroezemoes van de gesprekken zwol in dezelfde verhouding aan. De grotere gezelschappen hadden op voorhand plaatsen
gereserveerd. Voor de laatste toekomers
was het even zoeken om de overgebleven beschikbare plaatsen in te nemen.
Door enkele deuren open te zetten konden we het, zonder al te veel tocht te
veroorzaken, relatief fris houden.

Een volle zaal gezellig keuvelende
mensen, genietend van het aperitief.
Intussen stonden de groentjes klaar en
was het vlees gebakken. Ondervoorzitter
Jean-Paul hield zijn welkomstwoord kort
en wenste iedereen smakelijk eten. Net
als vorige jaren schoven de gasten tafel
na tafel aan om zich te laten bedienen
door het personeel van de traiteur bijgestaan door Stefanie Azou en haar toekomstige echtgenoot Michael.

http://www.nierpatientenroeselare.be/
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Wie andere dranken wenste dan het flessenwater dat op de tafels stond kon aan
de bar terecht bij Astrid.

Juli - Augustus - September 2019
Het smaakte lekker en menigeen schoof
nog eens extra aan voor een worst, brochette of schelle beenhesp, een warm
patatje of wat koude groenten.
Hierna volgden de koffie met een lekker
stuk progrès gebak.
Voor de traditionele volksspelen schreven dit jaar 44 deelnemers in. Zij speelden zich de ziel uit hun lijf om de wisselbeker in de wacht te slepen ten gunste
van een dialysezaal van hun keuze, de
peritoneaal dialyse of de getransplanteerden.

http://www.nierpatientenroeselare.be/
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op zijn/haar eentje 240 punten behaalde
en daarmee meteen het gemiddelde bepaalde.
- Goud en dus de wisselbeker werd, na
vele jaren, nog eens het deel van de getransplanteerden met een gemiddelde
score van 251 samengespeeld door 13
deelnemers.
De beste individuele score was voor
Yvette Ghesquière (moeder van getransplanteerde Yves Bullaert) die
maar liefst 411 punten gooide,
schoof, wrong en …
Segaert André nam de trofee in naam
van de getransplanteerden in ontvangst.


Iedereen speelde en genoot en trachtte
de wisselbeker in de wacht te slepen
voor de zaal van zijn of haar keuze.
Zoals we sinds jaar en dag gewoon zijn
ging het er ook dit jaar hard maar fair
aan toe tijdens de volksspelen. Het kostte de jury (een klein beetje) bloed, zweet
en tranen om het eindklassement te berekenen.
- CAD Menen eindigde uiteindelijk als
laatste met 954 punten verdedigd door 5
spelers, wat een gemiddelde score van
190 punten opleverde.
- Zaal 2 Roeselare deed het met gemiddeld 191 punten gesprokkeld door 3 personen, net iets beter en eindigde zesde.
- Hierop volgden ex-aequo met gemiddeld 213 punten de zalen 1 en 3 Roeselare, respectievelijk door 2 en 13 spelers
samengespeeld.
- 7 deelnemers verdedigden de eer van
CAD Tielt dat met een gemiddelde van
229 brons behaalde.
- Het zilver was voor de PD-ers voor wie
maar 1 moedige speler opkwam en die

Van links naar rechts ziet u: André Segaert , Yvette Ghesquière, haar kleinzoon Alexander Demeyere, Yves Bullaert,
oud VNR voorzitter Carlos Kesteloot
en Samya Delforce
Er werd nog wat gezellig nagepraat, één
na één vertrok iedereen nu de grootste
warmte voorbij was. Het was 18 uur
voorbij toen we, bestuursleden en partners de zaal konden opruimen en zelf
ook huiswaarts keren.
Het zat er weer op, de BBQ. Hopelijk
heeft iedereen lekker gegeten en genoten van het gezellig samenzijn. Graag tot
weerziens bij een volgende VNRactiviteit.
Maurice Debusschere

http://www.nierpatientenroeselare.be/
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BELANGRIJKE INFO VOOR ALLE PATIËNTEN
Heel dikwijls gebeurt het dat zendingen van onze vereniging terugkeren. Soms
omdat de patiënt overleden is, maar heel vaak omdat de patiënt verhuisd is zonder ons dat te laten weten. Dan krijgen die patiënten geen uitnodiging of Krantje
meer na gestuurd en dat is jammer. Mogen wij daarom vragen: indien u van plan
bent te verhuizen, laat ons dat dan aub weten. Dat kan in de kliniek maar ook via
telefoon of e-mail. Op blz. 3 van dit Krantje staat alle info om ons te bereiken.
Verder merken we ook dat mensen een e-mailadres hebben, maar ons dat niet laten weten. Het is voor ons veel makkelijker en sneller om u te bereiken via e-mail.
Dan kunnen we ook de uitnodigingen per mail naar u versturen en kost ons dat
veel minder. Bovendien blijft een e-mailadres vaak hetzelfde, ook bij een verhuis!

OPRUIMEN INBOEDEL
na overlijden : : opname rusthuis : : verhuis : :
Verkoop woning : : boerderij : : bedrijf : : enz …
Vrijblijvende prijsovereenkomst na bezoek!

INFO: 0475 49 63 00

Heirweg 218
8710 Sint-Baafs-Vijve
Telefoon: +32(0)56 61 79 97
Fax: +32(0)56 61 79 98
info@espeelmetaal.be
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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KRUISWOORDRAADSEL
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
HORIZONTAAL
1 Staalname van de nier om een diagnose te stellen - oude lengtemaat
2 Zich storen aan iets - soort kapsel
3 Roofvogel - acrobatische sprongen
4 Europees Nucleair Archief - abnormaal grote personen - schutsluis
5 Scandinavisch land
6 Plat stuk hout - persoonlijk voornaamwoord - gemeente in Oost Vlaanderen
7 Denkbeeld - vorm van ‘zijn’ - waanbeeld
8 Ontkenning - incisie - tijdperk
9 Schade toebrengen - kwajongen
10 Stopmiddel - misbruik van kracht - symbool voor nikkel
11 Antwerpse rivier - belemmering
12 Graanopslagplaats - slurfdieren
13 Inspringend - pausennaam
14 Japanse parelduikster - verbrande rest - hoop
15 Koraalbank - stuk hout - uur
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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VERTICAAL
A. Thuisland van Peter Pan - Russisch vorst
B. Buurland van Irak - telwoord - muzieknoot
C. Sierstruik - onbetaalde werkkracht
D. Elasticiteit - bijwoord - voegwoord
E. Uiting van koude - deel van het nieuwe testament - voeg aan elkaar
F. Geen enkel uitgezonderd - windstreek
G. Niet even - bezittelijke voornaamwoord - muzieknoot - indien
H. Vrouwelijk dier - graansoort
I. Voorzetsel - ploeg - Hebreeuws muziekteken - Turks hoofddeksel
J. Rap - Schotse familiestam
K. Jaartelling - bij nader inzien
L. Spierziekte - slede - maakt een afbeelding in koper - meisjesnaam
M. Antwerpse gemeente - kweken
N. Keten van drogisterijen - soort schaatsen - computerfreak
O. Bidde - echtgenote - make een mooie indruk
Tip voor het verborgen woord: Dit kon je bezoeken tijdens de daguitstap van de VNR
Ann Defour

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
Mail: info@vandezande.com
Algemene Metaalconstructies
Drainage - Tractoren

Kantoor VANTOMME
ALLE VERZEKERINGEN
BELEGGINGEN - LENINGEN
Iepersestraat 400 - 8800 ROESELARE
e-mail : kantoor.vantomme@portima.be
www.kantoorvantomme.be
Tel: 051/22.99.62 - Fax: 051/22.99.97 - FSMA 049019A

CHOCOLADE HOLLE FIGUREN,
TABLETTEN EN PRALINES

www.libeert.com
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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VNR
Zondag 24 november 2019
in zaal Ter Maerel,
Abelestraat 36 te Izegem

R
In de namiddag brengen

F
E

Arnold Sercu en
Bart Verhelle
ons liedjes uit

E

de lage landen

S
T
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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Bestellijst Zeep Actie “De Warmste Week”
tvv Vriendenkring Nierpatienten Roeselare
Naam en telefoonnummer
Prijs
Geschenkset met
Shampoo
Douchegel
Stuk Zeep

Aantal

Totaal

€ 10,00

Lavendel

Geschenkset met
Shampoo
Douchegel
Stuk Zeep

€ 10,00

Magnolia

Geschenkset met
Shampoo
Douchegel
Stuk Zeep

€ 10,00

Linde

Handzeep

€ 6,00

Linde

Algemeen
Totaal:

Bestellen kan ook via stefaan.maddens@azdelta.be
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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Bestellijst Wijn Actie “De Warmste Dialyse”
tvv Vriendenkring Nierpatienten Roeselare
Naam en telefoonnummer:
Naam:

Prijs/fles Prijs/karton

Aantal

Totaal

Fles Karton

Freixenet
Cordon
Negro

€ 9,00

€ 50,00

€

Casillero Del
Diablo
Chardonnay € 9,00

€ 50,00

€

€ 65,00

€

Cava

Witte wijn

Lussac
SaintEmilion
2015

€ 12,00

Rode Wijn
Algemeen
Totaal:

€

Bestellen kan ook via stefaan.maddens@azdelta.be
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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H. MIS LICHTERVELDE
21 JULI 2019
Het doet een beetje raar aan deze zondagmorgen. Normaal gezien kom ik een
uurtje vroeger en breng ik nog vlug een
bezoekje aan de medewerkers van de
Wereldwinkel die onder leiding van Kristina allerlei hapjes aan het klaarmaken
zijn in zaal Ten Boomgaerde. Deze keer
echter is dat niet zo, de zaal is door een
Lichterveldse vereniging in gebruik. Dit
jaar geen receptie na de H Mis.
Zoals ieder jaar
neem ik plaats aan
de ingang van de
Kerk om iedereen
te verwelkomen.
Het is mooi weer,
er wordt heel wat
afgepraat: zo kennen we onze nierpatiënten hè.
Ook al is er dit jaar
geen receptie, toch
is de opkomst vergelijkbaar met andere
jaren en daar ben ik toch wel blij om!

Om 10u, een half uur eerder dan voorgaande jaren, begint de Mis. Helaas werden we daar heel laat van op de hoogte
gebracht!
Zoals ieder jaar staat de H. Mis in het
teken van de H Margriet, patrones van
de nierpatiënten en getransplanteerden.
De Heer Meus, voorzitter van de nierpatiënten Limburg wordt extra in de bloemetjes gezet. Het is namelijk al de twintigste maal dat hij met zijn leden aanwezig is bij de misviering, toch wel een
mooie prestatie.
Na de Mis wordt er nog wat nagepraat
aan de ingang, hier en daar wordt een
terrasje gedaan: toch heel vreemd dat
we nu zo snel afscheid moeten nemen
van mekaar.
Hopelijk kunnen we jullie allen volgend
jaar opnieuw een receptie aanbieden!!
Tot dan!
Gino

Een klein mannetje zit in een bar naar zijn glas te staren. Een half uur lang beweegt
hij zich totaal niet. Er komt een levensgrote trucker binnen en deze gaat naast hem
zitten. Hij pakt het glas van het mannetje en leegt het in een teug. De arme man
barst in snikken uit. De trucker draait zich naar hem toe en zegt: "Kom op man, het
was maar een geintje hoor! Ik bestel wel even een nieuwe voor je."
"Nee", zegt de man, "dat is het niet. Vandaag is de ergste dag uit mijn leven. Ik heb
me vanmorgen verslapen en was daardoor te laat voor een belangrijke vergadering.
Mijn baas werd zo kwaad, dat hij me op staande voet heeft ontslagen. Toen ik naar
mijn auto wilde gaan, bleek deze gestolen te zijn. Terwijl ik aangifte deed, zeiden ze
op het politiebureau dat ze niets voor me konden doen. Vervolgens nam ik dus maar
een taxi. Nadat ik betaald had en de taxi was weggereden, merkte ik dat ik mijn portefeuille op de achterbank had laten liggen. Thuisgekomen trof ik mijn vrouw in bed
aan met mijn beste vriend. Totaal gedeprimeerd ben ik toen maar naar deze kroeg
gegaan. En nu ik eindelijk de knoop heb doorgehakt en zelfmoord wil plegen, kom jij
binnen en drinkt mijn vergif op........."
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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PERITONEALE DIALYSE
(BUIKSPOELINGEN)
Als de nieren niet langer voldoende functioneren, kan de nierfunctie overgenomen worden op een kunstmatige manier.
De nierfunctievervangende behandelingen zijn hemodialyse, peritoneale dialyse
of buikspoeling (PD) of niertransplantatie.
In Vlaanderen werden op 01-01-2018
4348 patiënten met hemodialyse behandeld, 359 met peritoneale dialyse en zijn
er 3740 niergetransplanteerden (cijfers
NBVN).
In AZ Delta hebben we ook een 20-tal
peritoneaal dialysepatiënten. Die groep
van patiënten komt minder in contact
met de hemodialysepatiënten en ook
binnen onze patiëntenvereniging zijn ze
minder aanwezig. We zijn dan ook blij
deze techniek in dit Krantje aan iedereen
nog eens voor te stellen.
In het volgende Krantje interviewen we
een PD-patiënt.
Niet iedereen komt in aanmerking voor
PD: de nefroloog zal u daarin adviseren
voor de start van dialyse. Een overstap
van hemodialyse naar PD is voor sommige patiënten mogelijk. Omgekeerd gebeurt het ook dat een PD patiënt overschakelt naar hemodialyse. Soms is dat
omwille van frequente buikvliesontstekingen.
De peritoneale dialysetechniek (PD) kan
volledig zelfstandig uitgevoerd worden
na enkele dagen opleiding in het ziekenhuis. Via een katheter door de buikwand
wordt een steriele vloeistof (het dialysaat) in de buikholte gebracht. Dit dialysaat blijft daar een aantal uur staan en

neemt intussen de nodige afvalstoffen en
vocht op. Nadien wordt het opnieuw verwijderd.
PD gebeurt thuis, hetzij manueel, hetzij
met een toestel.
Eerst wordt een toegangsweg aangelegd
met een speciaal ontworpen katheter die
aangebracht wordt onder de navel onder
algemene verdoving in de operatiezaal.
Pas na 2 tot 3 weken kan de dialyse worden opgestart.
Een spoeling bestaat uit 3 fasen:
Inloopfase: in de buikholte wordt een
steriele vloeistof (dialysaat) ingebracht
via de katheter.
Verblijffase: deze vloeistof blijft gedurende een welbepaalde tijd in de buikholte.
Deze fase maakt het mogelijk dat stoffen, zoals afvalstoffen (die in hogere
concentraties in het bloed aanwezig zijn)
zich verplaatsen naar het dialysaat doorheen de wand van de bloedvaatjes van
het buikvlies (diffusie). Dit buikvlies omgeeft onze organen in de buik, heeft een
oppervlakte van 1 à 2 m2 en is zeer rijk
aan bloedvaatjes.
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Het dialysaat bevat een vooropgesteld
suikergehalte (glucose). Het glucosegehalte in het dialysaat bepaalt de hoeveelheid vocht die tijdens de verblijftijd onttrokken zal worden: hoe meer suiker in
het dialysaat, hoe meer vocht zal worden
aangetrokken uit het bloed naar de buikholte en hoe meer vocht zal verwijderd
worden.
Uitloopfase: na de verblijftijd wordt het
dialysaat uit de buikholte via de katheter
verwijderd. Zo kan de cyclus of wisseling
hernomen worden.
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heeft daarbij geen dialysetoestel nodig.
De vloeistoffen om te dialyseren bevinden zich in steriele plastic zakken
(speciale twin-bagzakken) die bestaan
uit een in- en uitloopzak. Elke dag worden zo’n 4 (soms 5) spoelcyclussen uitgevoerd.
Automatische peritoneale dialyse (APD):
er wordt gebruik gemaakt van een toestel dat automatisch een aantal wisselin-

Er zijn 2 vormen van buikspoeling:
Continue ambulante peritoneale dialyse
(CAPD): manuele dialysetechniek waarbij
het bloed continu gezuiverd wordt. Men
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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gen uitvoert over een welbepaalde tijdsduur. Men sluit zich elke avond bij het
slapengaan aan en ’s morgens sluit men
zich af. Overdag blijft de buik in principe
leeg. Het toestel heeft ’s nachts de wisselingen uitgevoerd. Zo kan men overdag onafhankelijk en zelfstandig functioneren. Het toestel (cycler) is gemakkelijk
te gebruiken en te transporteren.
In uitzonderlijke omstandigheden kan
peritoneale dialyse aangeleerd worden
aan de zorg- of verpleegkundigen van
een woonzorgcentrum of aan een thuisverpleegkundige. Daardoor kan peritoneaal dialyse soms ook voor mensen die
het zelf moeilijker of niet kunnen uitvoeren.
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• permanente katheter die het risico op
katheter- en buikvliesinfecties verhoogt
• grote verantwoordelijkheid bij uitvoeren van de techniek en het herkennen
van infecties
• het vocht in de buik kan soms een
volheidsgevoel veroorzaken
• opleiding en praktische organisatie
nodig
• sommige patiënten kunnen wat gewicht bijwinnen
• na enkele jaren vermindert de uitwisseling doorheen het buikvlies, waardoor een switch naar hemodialyse
noodzakelijk wordt
Complicaties:

Voordelen van buikspoeling:
• zachte en continue vorm van dialyseren die het hart minder belast
• geen bloeddrukdalingen en geen vermoeidheid door de dialyse
• geen verplaatsingen naar het ziekenhuis (slechts 1 keer om de 6 weken op
raadpleging)
• minder bloedverlies omdat er geen
naalden gebruikt worden
• geen bloedverdunnende medicatie nodig voor de dialyse
• bloeddruk en suikergehalte zijn goed
controleerbaar
• eenvoudig te integreren in het gewone leven mits een aantal aanpassingen
• makkelijker te combineren met werken of studeren
• relatief grote vrijheid met het dieet en
de vochtinname zolang u blijft plassen
• eenvoudige techniek: zowel de manuele therapie als het gebruik van het
toestel zijn snel aan te leren
• makkelijker om te reizen. De vloeistoffen worden door de fabrikant geleverd
op het vakantieadres.
Nadelen:

 Pijn bij inlopen en / of uitlopen van de
dialysevloeistof. Dit komt vrij vaak
voor bij het starten van de behandeling. Meestal is dit kortdurend en van
voorbijgaande aard.
 Het optreden van lies- en/ of navelbreuken of breuken in het middenrif.
Dit kan voorkomen door de toenemende druk in de buikholte door de
dialysevloeistof.
 Verkeerde positie van de PD katheter.
Om goed te kunnen wisselen dient de
tip van de katheter in de diepste punt
van de buikholte te liggen. Soms kan
de tip zich verplaatsen, zodat deze
meer naar de zijkant van de buik gericht is. Men merkt dit doordat er onvoldoende vloeistof terugkomt bij het
uitlopen, soms voelt men ook de tip
van de katheter tegen de zijkant van
het buikvlies aan prikken.
 In- of uitloopproblemen. Soms kan
door verkeerde ligging van de katheter, obstipatie of eiwitdraden de vloeistof moeizaam in- of uitlopen. Het is
daarom van belang het ontlastingspatroon goed in de gaten te houden en
de uitlopen te controleren op eiwitdraden.
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 Ontsteking/ infectie van de huidpoort,
de kathetertunnel en/of buikvlies. De
aanwezigheid van een kunststof katheter in het lichaam kan een ontsteking veroorzaken
of een bron van
infectie zijn. Bij
uiting van een
van deze drie
ontstekingen
dient de patiënt
te allen tijde
contact op te nemen met de PD verpleegkundige. Deze zal dan zo goed mogelijk verder
helpen.
Het peritoneale dialyse dieet:
is sterk individueel en afhankelijk van de
dialysetechniek en gebruikte spoelvloeistoffen. Deze dialysemethode zorgt voor
2 belangrijke dieetaspecten:
Het groot eiwitverlies moet via de voeding opgevangen worden door extra inname van vlees, vis, gevogelte, vleesvervangers, ei, peulvruchten, kaas en andere melkproducten. De diëtiste berekent
de hoeveelheid eiwit die bij voorkeur gebruikt wordt.
De gewichtstoename moet beperkt worden door suikerinname te vermijden en
de juiste vetten te gebruiken.
Anders is het dieet wat vrijer dan bij hemodialyse, omdat er elke dag dialyse is.
Vaak voorgeschreven medicatie:
 Erythropoëtine en ijzer
De nieren staan in voor aanmaak van
erytropoëtine, een hormoon dat het
beenmerg stimuleert om rode bloedcellen te vormen. Bij mensen met een
nierziekte wordt er soms onvoldoende
erytropoëtine aangemaakt en ontstaat
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er bloedarmoede. Daarom wordt er
elke twee tot vier weken erytropoëtine
toegediend.
De aanmaak van bloed tijdens de behandeling met erytropoëtine doet de
voorraad ijzer in het bloed dalen
(hemoglobine bevat ijzer). Daarom is
het meestal noodzakelijk gelijktijdig
ijzer toe te dienen.
 Calciumcarbonaat, Renvela® en Fosrenol®, Renepho®, Velphoro®
Wordt gebruikt om het gehalte fosfor
in het bloed te verlagen.
 Natriumbicarbonaat
Corrigeert de zuurtegraad van het
bloed.
 Vitamine D
Vitamine D is een hormoon dat in de
nier wordt geactiveerd en in samenwerking met de bijschildklier instaat
voor het evenwicht in calcium en fosfor, belangrijk voor de continue opbouw en afbraak van ons beenderstelsel. Patiënten met een nierziekte hebben meestal een ontoereikende hoeveelheid vitamine D zodat toediening
ervan noodzakelijk kan zijn. De meest
courante gebruikte farmaceutische
vormen zijn: D-cure®, 1-Alpha-Leo®
en Rocaltrol®.
 Vaccinaties
Griep (influenza): als nierpatiënt is
men meer vatbaar voor de verwikkelingen van griep. Het is daarom aan te
raden om elk jaar in de herfst een
griepvaccin te laten toedienen.
Hepatitis: hepatitis B is een virusaandoening die aanleiding kan geven tot
geelzucht, een ziekte waar nierpatiënten erg vatbaar voor zijn. Door bloedonderzoek wordt bepaald of er voldoende antilichamen werden aangemaakt. Een vroegtijdige vaccinatie
geeft een hogere kans op een succes-

http://www.nierpatientenroeselare.be/

't Krantje

- 24 -

vol resultaat.
Pneumokokken: dit zijn de voornaamste verwekkers van longontsteking
(pneumonie). Dialysepatiënt behoren
tot een risicogroep en dus wordt vaccinatie aanbevolen.
 Medicatie tegen een hoge bloeddruk
Nierfalen leidt vaak tot een hoge
bloeddruk. Dat kan nadelige gevolgen
hebben voor het hart en de bloedvaten en moet dus worden behandeld.
Een verhoogde bloeddruk bij iemand
met een nierziekte wordt deels veroorzaakt door de opstapeling van zout
en water in het lichaam. Dit kan worden gecorrigeerd door de dialysebehandeling. Desondanks kan de verhoogde bloeddruk aanhouden. Dan is
een bijkomende behandeling met
bloeddrukverlagende middelen vereist.
Zoutbeperking is hoe dan ook aangewezen.
 Stoelgang bevorderende producten
Voor peritoneale dialyse is een vlotte
stoelgang zeer belangrijk.
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Meestal moet hiervoor een bijkomend
product (Movicol) ingenomen te worden.
Opvolging:
Er is een apart team van dialyseverpleegkundigen dat de peritoneaal dialyses opvolgt. Ze zijn 24u/24 bereikbaar
voor eventuele problemen.
1 maal per 6 weken is er een controleconsultatie bij de PD-verpleegkundige en
de nefroloog.
Financieel:
Continue ambulante peritoneale dialyse
(CAPD) wordt volledig terugbetaald door
de mutualiteit. Men betaalt enkel oplegkosten voor medicatie, laboratoriumonderzoeken en sommige technische onderzoeken.
Met financiële problemen of vragen over
sociale zekerheid en sociale voorzieningen kan men ook terecht bij de sociaal
werkster verbonden aan de dienst.
Stefaan Maddens,
dialyseverpleegkundige

DE MEIBLOEM NV autocars - reisbureau
Kasteelstraat 149 - 8700 Tielt

SOUBRY NV
Verbrandhofstraat 51 - 8800
Roeselare
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FAMILIENIEUWS
CAD MENEN

Delmotte Raymond is 80 jaar geworden
op 18 juli laatstleden.
We hebben je eventjes in de kijker gezet
en je genoot ervan op jouw manier: niet
teveel geen show !!
Je bent een stille genieter bij ons, maar
als je iets zegt dan is het zeker en vast
gevat !!

Gilbert Bossier werd 80 jaar op 11 augustus. Fier als een gieter en verrast
door ons enthousiasme en zangtalent
(van Martine D.), kwam hij de zaal binnen met zijn traktaat !
Feestelijke ballonnen brachten hem in
hogere sferen en hij genoot van het gebeuren !
Proficiat Gilbert en nog vele jaren gewenst van ons allen!

Proficiat Raymond !!

Veerle Calis

Een notaris zocht een nieuwe medewerker om zijn akten af te stempelen. De kandidaten moesten tot 10 kunnen tellen omdat er soms wel 10 stempels op een formulier
moesten.
De eerste kandidaat kwam en op de vraag of hij tot 10 kon tellen antwoordde hij:
“Natuurlijk: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1”
Op de vraag of hij dat ook oplopend kon antwoordde hij ontkennend. “Hiervoor
werkte ik bij de NASA en daar telden we altijd af. De kandidaat werd ongeschikt bevonden.
De tweede sollicitant antwoordde dat hij ook tot 10 kon tellen: “Jawel: 1, 3, 5, 7, 9,
10, 8, 6, 4, 2”. Of hij dat ook op een normale manier kon antwoordde hij ook ontkennend. “Ik ben postbode geweest en ik heb altijd zo geteld toen ik de brieven bedeelde. Ook hij werd ongeschikt bevonden.
Ook de derde kandidaat werd gevraagd of hij tot 10 kon tellen. “Absoluut: 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10”
“Prachtig! Wat deed u hiervoor?” De man bleek bij de gemeente te hebben gewerkt.
“En kunt u ook verder tellen dan 10?” “Natuurlijk: zot, dame, heer, aas.”
“Ik ben een man van principes” zei Janssens. “Als ik een pint wil gaan drinken in mijn
stamcafé gooi ik een dobbelsteen. Gooi ik een 6 dan ga ik en anders blijf ik thuis.”
“Gisteren heb ik 131 keer moeten gooien voor ik met een gerust geweten de deur uit
kon.”
http://www.nierpatientenroeselare.be/

't Krantje

- 26 -

Juli - Augustus - September 2019

PERSOONLIJK
REISVERSLAG DAGREIS
Op zondag 1 september 2019 trokken
we met een volle bus (54 personen) dialysepatiënten, getransplanteerden en
sympathisanten richting Brussel. Voor
mij was het een spannende dag: als getransplanteerde en bestuurslid en
(beetje) assistent organisator van Maurice, was het de eerste keer dat ik met de
organisatie mee op stap ging.
Toen ik aan de bus kwam, voelde ik onmiddellijk de warmte, vriendelijkheid en
de gezellige band van de leden. Ook onze buschauffeur was 2 jaar geleden mee
als sympathisant en dat was natuurlijk
fantastisch. Het was een heel gedienstige jongeman die wist wat we nodig hadden en die met het nodige geduld en
handigheid onze patiënten/rolstoelgebruikers hielp bij het uit en instappen.
We kwamen rond 10u aan in het vernieuwd Afrikaans museum waar we een
rondleiding kregen van anderhalf uur
door een heel rustige, bekwame en interessante gids. Wat mij vooral opviel was
dat heel wat mensen heel goed hadden
opgelet in hun geschiedenislessen en
heel veel over kolonisatie wisten en/of
zelf hadden meegemaakt (moesten we
dat nu doen met schoolgaande jeugd,
google zou in de buurt moeten zijn).

Ons Afrikaan wanende trokken we samen naar de cafetaria waar we een Afrikaanse maaltijd kregen geserveerd. Dat
het anders was, kunnen we op zijn minst
zeggen. Ik vroeg me zelfs af of ik kip of
konijn aan het eten was. Gelukkig zat de
beenhouwer van Veurne bij ons aan tafel
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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het Parlamentarium naar de basiliek van
Koekelberg ( o jee het verkeer in Brussel) waar we nog maar eens verwend
werden met een lekkere koude schotel.
Daarna ging het terug huiswaarts!
Rond 21 u zetten we voet op onze Roeselaarse grond en door het applaus dat
Maurice had gekregen was ik ervan overtuigd dat iedereen moe maar zeker tevreden zijn thuishaven en bed zou opzoeken.
Als ik nu nog mag sluiten met een persoonlijke opmerking.

die ons verzekerde dat het wel degelijk
een “Afrikaanse kip moet geweest zijn”.
De tijd tikte sneller dan ons lief was en
we vertrokken daarna naar het Parlamentarium of bezoekerscentrum van het
Europees parlement. Daar kregen we uitleg over de geschiedenis van het Europees parlement door een “digitale gids” .
Dit leidde bij sommigen onder ons tot
grote verwarring waar het geluid nu eigenlijk uitkwam: door de oortjes of het
bakje . Ik ben ervan overtuigd dat de
persoon die zich hier in herkent, ook
even achter de hand moet lachen want
toen konden we beiden niet stoppen….
Hier konden we op eigen tempo heel wat
informatie of enkele interessante indrukken bij ons laten binnenkomen. We kregen er zelfs dorst van.
We reden of liever schoven in file van

Ik vind de VNR een fantastische groep.
Hoe ik zie hoe jullie elkaar helpen en
steunen en de energie uit jullie lichaam
persen en halen om de groep niet op te
houden of om elkaar alles te laten zien
dan vind ik dat persoonlijk super. Mensen die zelf moeilijk te been waren, duwden rolstoelen. De armen werden ingehaakt bij “ vreemden” om meer vaste
grond te voelen. Ik werd aangesproken
en niet omdat ik de dochter van…. ben
kreeg ik een plaatsje in de groep, maar
jullie waren oprecht in me geïnteresseerd. Ik mocht zelfs met jullie lachen…
Ik wil daarnaast een pluim geven voor
de verpleegsters die vrijwillig en belangeloos hun vrije zondag hebben opgegeven om ons als begeleiders ook bij te
staan indien er zich iets zou voordoen.
Zonder hen zou het voor mij ook minder
veilig gevoeld hebben.
En zo kan ik nog doorgaan….
Ik wil besluiten met een ferme merci….
Merci aan allen: jullie hebben mijn dag
gekleurd, elk op zijn manier en ik hoop
oprecht dat onze groepsreizen en andere
activiteiten, nog veel glimlachen op jullie
gezichten kleuren maar zeker en vast op
de mijne.
Ann Corneillie
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KUBBTORNOOI
BART VANDOORNE
Zaterdag 14 september ging in het Menense wijkcentrum “De Koekuit”, voor de
6de keer het groot Kubbtornooi ter nagedachtenis van Bart Vandoorne door. Aansluitend was er op zondag 15/9 het eetfestijn in OC De Stekke in Moorsele. Tornooi en eetfestijn zijn ten voordele van
diverse goede doelen. Ook onze VNR
heeft telkenmale de eer in de winst te
mogen delen: een welkome en zeer op
prijs gestelde steun aan onze patiëntenvereniging.

Doel van een spelletje kubben is de blokken van de tegenstanders om te gooien
en dan de koning omver te gooien
Voor wie niet weet wie Bart Vandoorne
was: Bart leed sinds zijn geboorte aan
een hartafwijking en kwam in 2012 aan
de dialyse in zaal 3 in AZ Delta te Roeselare. Bij een hart- en niertransplantatie
overleed hij op 20 december 2013, net
40 jaar geworden. Hij liet een vrouw en
twee dochtertjes na. Ter nagedachtenis
aan Bart organiseert broer Wim Vandoorne, samen met familieleden en
vrienden, “Vriendenkring Bart Vandoorne” elk jaar dit benefiettornooi.

Elk jaar stellen meer ploegen zich kandidaat om aan het kubbtornooi deel te nemen maar omwille van organisatorische
redenen wordt de deelnemerslijst beperkt tot 24 teams en wordt een wachtlijst aangelegd.
Kubben is een sport die zowel door kinderen als oudere mensen en al wie daartussen valt kan gespeeld worden. De
meeste teams die aan het tornooi Bart
Vandoorne deelnemen zijn gemengd:
mannen, vrouwen en soms ook kinderen
en jongeren. Het zijn meestal vrienden
die weliswaar spelen om te winnen maar
voor wie een dagje plezier het hoofddoel
blijft. De pretentieloze namen van de
ploegen maken dat duidelijk: Behaarde
Borsten, Opengeklakte Saucissen, Kubbaanse Furie, De Foute Ploeg, De Grijze
Massa, Spoor 18, Voskes Zeiveraars en
Biffi’s zijn nog maar een greep uit de
welluidende namen, en velen staan er
elk jaar opnieuw. Dit jaar nam onder de
veelzeggende naam Braziliaantjes zelfs
een Braziliaanse groep deel waarvan er
twee spelers in Brussel wonen.
Het tornooi startte om 9 uur en werd opnieuw verwend met prachtig nazomerweer, de beste garantie voor goedgehumeurde spelers en publiek en voor een
aardige drankenverkoop. De laatste
teams verlieten ruim na 18:30 uur het
veld.
Als einduitslag wonnen de Bifi’s het Atornooi van de Goedendagkubbers. Bij
het B-tornooi haalden de Tempeliers het
van de Foute Ploeg en de Grijze Massa
versloeg de Behaarde Borsten in het C
tornooi.
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De Bifi's wonnen het A tornooi en kregen
de wisselbeker
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Familie en vrienden van Bart Vandoorne
richten elk jaar een kubbtornooi en eetfestijn in om Bart te herdenken

Ann, Anneke, Gino, Christina, Ronald,
Brigitte, Astrid, Jean-Paul, Liliane, Maurice en Florine (aan de andere kant van de
camera) vertegenwoordigden de VNR

Bovenaan de Tempeliers, onderaan de
Grijze Massa, respectievelijk winnaars
van B en C tornooi
De winnaars van het A tornooi mochten
voor een jaartje de wisselbeker mee
naar huis nemen.
Bij het eetfestijn mochten de vrienden
van Bart ruim 40 eters meer verwelkomen dan vorig jaar en ook het bestuur
van de Vriendenkring Nierpatiënten Roeselare was met 11 deelnemers ruim vertegenwoordigd.

Een sfeerbeeld van het eetfestijn
Onze welgemeende dank gaat alvast uit
naar de familie en vrienden van Bart
Vandoorne voor de grote inspanningen
die zij elk jaar opnieuw leveren en voor
de geapprecieerde steun aan onze vereniging.
Maurice Debusschere.
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OVERLIJDENSBERICHTEN
De familie heeft ons gevraagd om het overlijden te melden van:
01/08/2019
De Heer Noël Delarue (dialysepatiënt)
Echtgenoot van Mevrouw Jacqueline Vandoorne
20/08/2019
De Heer Walter Devacht
Echtgenoot van Christiane Béron (getransplanteerde)
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 of via e-mail met een overlijdensbericht tav 't Krantje of VNR.
Alleen overlijdens in rechte lijn worden aangenomen (overlijden van je man, vrouw, kind, pa, ma,
broer of zuster). Foto's worden niet opgenomen.
De overledenen komen in een lijst te staan, zoals je hierboven kan zien.
Segaert André

VLEESWAREN

HAVA
ZWAAIKOMSTRAAT 70
8800 ROESELARE
Tel. 051/ 20 19 39
Fax 051/ 20 91 07
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OPLOSSING
KRUISWOORDRAADSEL
Hier kan u de correcte oplossing vinden van het kruiswoordraadsel dat elders in dit
Krantje staat. Het te zoeken woord is: PARLEMENT
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BELANGRIJKE INFO VOOR HET PERSONEEL
Al het personeel dat dialyse verlaat krijgt de mogelijkheid om verder 't Krantje te
ontvangen. Dit is dan wel betalend. Voor € 10,00 per jaar, ontvangt u de 4 nummers van ons tijdschrift via Bpost bij u thuis. U dient het gewenste bedrag over te
schrijven op het volgende rekeningnummer:
BE 89 4675 0322 6185 met vermelding 't Krantje.
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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