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Donkere regenachtige dagen zijn ons deel in deze
winterse maanden. Misschien leuk om uw gedachten eens te laten
mijmeren over gezellige
VNR activiteiten in 2020,
kwestie van al een straaltje zonlicht te laten verschijnen op uw gezicht.
Maar eerst nog eens terugblikken op het laatste
deel van 2019.
Zoals reeds vermeld in
mijn vorig voorwoord
hebben enkele verpleegkundigen het initiatief genomen om ons in te
schrijven voor de Warmste Week met als thema
de Warmste Dialyse. Definitieve cijfers zijn er nog
niet maar verderop in dit
Krantje staat daarover
meer. Eigenlijk kunnen
we nu al zeggen dat het
toch wel een successtory
geworden is!! Aan iedereen die zijn steentje op
de één of andere manier
daaraan bijgedragen
heeft, hartelijk dank daarvoor!!! Een prachtig initiatief dat niet alleen een
mooie zakcent opleverde,
maar ons ook allemaal
nog een beetje dichter bij
mekaar heeft gebracht.
Dan hadden we ook nog
het jaarfeest. Ikzelf kon
jammer genoeg niet aan-
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wezig zijn, maar heb toch
voldoende positieve commentaren gehoord om te
mogen zeggen dat Marc
ons ook dit jaar een
mooie dag bezorgd heeft.
De Sint is ook opnieuw
langs geweest op dialyse.
Het is altijd leuk om de
mensen die nooit kunnen
aanwezig zijn op onze activiteiten, toch ook eens
te ontmoeten.
Bij deze wil ik de Vrienden van Bart Vandoorne
nog eens bedanken. Ieder jaar houden ze een
kubbingtornooi met
etentje.
Een deel van de opbrengst van deze activiteit gaat naar onze vereniging. Ook dit jaar
mochten we een mooie
cent ontvangen. Bart en
Co: super veel dank en
veel respect voor jullie inzet.
Dan nog eens vooruitblikken op 2020. Ik mag jullie de brunch voorstellen.
Die komt in de plaats van
de contactnamiddag. We
hopen op een grote opkomst. Diezelfde dag is er
ook een opendeurdag van
het nieuwe ziekenhuis,
ideaal om beide te combineren!!!
Tot dan!!
Groetjes, Gino
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INTERVIEW GILBERT BORRA
André en ik trokken naar Staden, op bezoek bij Gilbert Borra. Gilbert is sedert
september 2018 peritoneaaldialysepatiënt.

derwijs op de plaatselijke gemeenteschool. Daarna volgde hij de landbouwschool op het Klein Seminarie in Roeselare.

Ook al rijden zowel André als ik op GPS,
voor beiden was het even zoeken om
onze bestemming te vinden. Wij werden
er letterlijk en figuurlijk warm verwelkomd door Gilbert en zijn echtgenote Rozanne in een gezellige huiskamer met
een overijverige roodgloeiende houtkachel waarin de gastheer regelmatig houtblokken toevoegt. Een kanariepietje probeert de hele tijd ons gesprek te overtroeven met zijn gezang.
Gilbert werd op 27 april 1943 geboren op
de hoeve van zijn ouders. “Waarschijnlijk
op de voute”, zegt onze gastheer erbij.
“En ik bijna tussen de koeien, het moest
ineens rap gaan” voegt Rozanne er lachend aan toe.
Behalve Gilbert kregen zijn ouders nog
vijf kinderen. Twee jongens stierven als
kind, vier werden volwassen. Er was een
oudere broer die intussen ook overleden
is. Dan volgde Gilbert en toen kwamen
nog twee zussen.

Gilbert Borra en zijn broer
Na de kleuterschool bij de nonnetjes
volgde onze geïnterviewde het lager on-

Gilbert met kleinzoon Yarne en
met kleindochter Phoebe
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Zowel Gilbert als Rozanne komen uit een
landbouwersgezin. De hoeve waar we
ons bevinden was het ouderlijk huis van
Rozanne. Het echtpaar heeft er geboerd
en nu wordt de traditie verder gezet
door hun dochter Nele en haar man
Christiaan. Zij hebben zelf ook een jongen Yarne en een meisje Phoebe. Overdag verblijven Gilbert en Rozanne nog op
de hoeve en helpen mee op het bedrijf,
waar voornamelijk groenten geteeld worden. Zij hebben ook nog varkens. Van
mei tot september werken er ook enkele
Poolse seizoenarbeiders op de hoeve. Na
een kort verlof bij hun gezin komen de
Polen terug tot vlak voor Kerstdag. Op
het ogenblik van ons bezoek wordt er
prei geoogst, daarna volgen de kolen. En
zo te horen is ook de opvolging al verzekerd en zit er in Yarne al een toekomstige landbouwer verscholen, want de jongen voelt zich dolgelukkig als hij zijn opa
een handje mag helpen op de boerderij.
Toen Gilbert 18 jaar was overleed zijn
vader aan kanker, nauwelijks 57 jaar
oud. Mede hierdoor werd hij vrijgesteld
van legerdienst. Gelukkig was de ziekte
van zijn vader niet erfelijk. Wel lijdt Gilbert al zeker 30 jaar aan hoge bloeddruk
en is hij al even lang in behandeling wegens nierinsufficiëntie. Hij deed een examen om een rijbewijs D te halen maar
toen hij zich medisch liet controleren
voor het medisch attest kwam zijn nierfalen aan het licht. Hij werd doorverwezen naar dokter Marc Segaert die de
achteruitgang jarenlang kon stabiliseren
met medicatie.
Maar vorig jaar moest hij dan toch aan
de dialyse en opteerde hij voor buikspoeling. Hij houdt nauwgezet zijn streefgewicht in het oog en let gewetensvol op
zijn voeding. En om de zes weken gaat
hij op controle. Op de vraag van André
of hij zich ’s nachts dialyseert gooit Rozanne er spontaan tussen: “Overdag
moet hij werken hoor”.
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Gilbert ligt dus elke nacht 9 uren aan
een toestel dat men een cycler noemt.
Bij buikspoeling draagt de patiënt het
dialysaat in zijn buikholte en doet het
buikvlies dienst als kunstnier. De afvalstoffen en het overtollige vocht worden
via het buikvlies afgevoerd naar het dialysaat. Wanneer de patiënt via zijn katheter aan de cycler ligt spoelt die machine het met afvalstoffen en vocht verzadigde dialysaat af en vervangt het
door vers. Meestal gebeurt dat tijdens
het slapen ’s nachts, maar iemand die
overdag niet moet werken kan even
goed dan aanliggen.
Gilbert en Rozanne gaan nu wat vroeger
naar huis dan vroeger. Terwijl hij zich
wast en gereed maakt voor de nacht
zorgt Rozanne voor het klaarmaken van
de cycler. Gilbert heeft nog een exemplaar met een harde schijf waarvan de
gegevens tijdens de geregelde controles
in het ziekenhuis uitgelezen worden. Bij
modernere toestellen worden de gegevens onmiddellijk “online” doorgegeven.
En tijdens het spoelen kan er op de
slaapkamer TV gekeken worden, bij
voorkeur naar voetbal. Gilbert is een fervent voetballiefhebber. André, hoort dat
heel graag, Rozanne veel minder.
Een vijftal jaren geleden werd Gilbert geopereerd aan zijn hart en werd zijn aortaklep vervangen door een metalen
exemplaar. Wanneer hij neerligt hoort hij
het klikken van die klep. Hij voelt zich
goed, heeft ook geen last van de dialyse
en doet nog licht werk op de boerderij.
Al blijkt “licht” in het landbouwmilieu
enigszins relatief. Maar Rozanne helpt
toezien dat manlief zich in acht neemt.
En hij koestert de hoop nog in aanmerking te komen voor transplantatie.
Hoe leerden Gilbert en Rozanne elkaar
kennen? “In de messe” klinkt het in
koor. Zij woonden niet ver van elkaar. Zij
lacht: “Hij heeft er geen auto moeten
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aan verslijten”, waarop hij: “Eigenlijk is
zij achter mij gekomen”.
De zus van Rozanne was bevriend met
de zus van Gilbert. Nadat de eerste
trouwde gingen Rozanne, Gilbert en zijn
zus samen uit en “ ... en zo gaat dat
hé ...” voegt Gilbert toe. Rozanne wist
van kinds af aan dat zij boerin wilde zijn.
“Ik had niets anders willen doen” zegt zij
met overtuiging. Zij vond het ook zinloos
om lang voor haar ouders te werken en
wilde haar toekomst snel in eigen handen nemen. Bovendien kreeg haar moeder een trombose en kon niet meer werken. En dus is het jonge koppel, Rozanne was pas 19, getrouwd in 1970. Gilbert
trok in en zij zetten het bedrijf verder
terwijl de ouders een huis lieten bouwen
en verhuisden. En zij kregen een dochter
Nele die nu met haar man de traditie
verder zet.
Op de vraag van André hoe lang Gilbert
de VNR kent blijkt dat hij - hoewel al
meer dan een jaar aan dialyse - nog
nooit van onze vereniging had gehoord,
nog nooit ’t Krantje heeft ontvangen en
ook nog nooit is uitgenodigd voor een
activiteit. Er is duidelijk een communicatiefout gebeurd want André had ook
geen enkel gegeven van Gilbert in zijn
ledenbestand. Dat is nu rechtgezet en
Gilbert zal bij deze ’t Krantje in de bus
krijgen waar het verhaal van zijn leven in

Gilbert en Rozanne op hun
trouwdag in 1970
staat. We maken van de gelegenheid gebruik om onze patiëntenvereniging en
haar activiteiten even voor te stellen.
Het wordt stilaan tijd voor Rozanne om
haar kleinkinderen te gaan afhalen van
school en ook voor André en mij wordt
het tijd om afscheid te nemen van onze
gastvrouw en gastheer.
André Segaert en Maurice Debusschere

Lekker geurtje
Een oude dame stapt in de lift van een geweldig chic flatgebouw. Een mooie jonge
dame stapt ook de lift binnen en verspreid een sterke parfumgeur. Ze bekijkt de oude dame met een arrogante blik en zegt tegen haar: “Romance van Ralph Lauren,
150 euro per flesje. ”Op de volgende etage stapt een andere mooie jonge dame in
de lift en verspreid eveneens een sterke parfumgeur. Ze bekijkt de twee andere
vrouwen met een geweldige koele blik en zegt: “No.5 van Chanel, 300 euro per flesje.”
Drie etages later stapt de oude vrouw uit de lift. Voor ze uitstapt, bekijkt ze de 2
mooie meisjes, laat een geweldige wind en zegt: “Bruine bonen van HAK, 99 eurocent per pot.”
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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DE MOPPENTROMMEL
Een 86 jaar oude man komt de propvolle
wachtkamer van de dokter binnen en
gaat naar de receptioniste. Die zegt: 'Ja
meneer, waarvoor wilt U de dokter vandaag zien?' Er is iets verkeerd met mijn
lul', zegt hij. De receptioniste werd verbolgen en zei, "U kunt hier niet binnenkomen en zulke dingen uitkramen in een
volle wachtkamer.' 'Waarom niet? U
vroeg mij wat er verkeerd was en ik heb
het u verteld', zei hij. De receptioniste
antwoordde, 'U heeft de hele wachtkamer in verlegenheid gebracht.
U had moeten zeggen; Er is iets verkeerd met uw oor of iets dergelijks en
bespreek het probleem verder privé met
de dokter ' De man antwoordde, 'U zou
de mensen geen vragen moeten stellen
in een wachtkamer vol met vreemden,
als het antwoord ze in verlegenheid kan
brengen.'
De man liep naar buiten, wachtte een
paar minuten en ging weer naar binnen.
De receptioniste lachte zelfgenoegzaam
en zei, Ja??? 'Er is iets verkeerd met mijn
oor,' zei hij. De receptioniste knikte
goedkeurend, wetend dat hij haar advies
had aangenomen. 'En wat is er verkeerd
met uw oor, meneer?' 'Ik kan er niet uit
pissen', antwoordde hij. De wachtkamer
barstte uit in luid gelach.
Mijnheer en mevrouw Goldstein gingen
in een Joods restaurant eten. Tot hun
verbazing werd hun bestelling opgenomen door een Chinese kelner die perfect
Hebreeuws bleek te spreken. Zodra de
kelner naar de keuken was riep Goldstein
de eigenaar. “Een Chinese kelner in een
Joods restaurant die bovendien Hebreeuws spreekt! Hoe is dat mogelijk?”
riep hij uit.
“Sssst” fluisterde de restauranthouder,
“hij denkt dat ik hem Engels leer.”

Een heel chique madam arriveert in haar
chique BMW coupé bij de dokter, nadat
ze gestoken was door een wesp.
Vraagt de dokter: 'Waar bent u gestoken
mevrouw?'
Zegt zij verlegen: 'Oh dokter, dat kan ik
u niet zeggen, want dan schaam ik me
zo.'
'Maar ik moet het toch echt weten hoor,
anders kan ik u niet helpen', reageert de
dokter verbaasd.
'Nee dokter, als andere mensen dit weten dan word ik uitgelachen en
schaam ik me dood.'
'Luister,' zegt de dokter, 'ik heb
een geheimhoudingsplicht, dus
ik zal echt tegen niemand zeggen waar u gestoken bent.'
'Ok dan,' zegt de vrouw opgelucht... in den Aldi'.

VLEESWAREN

HAVA
ZWAAIKOMSTRAAT 70
8800 ROESELARE
Tel. 051/ 20 19 39
Fax 051/ 20 91 07
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HOE MAAK IK MIJN
NIERTRANSPLANTATIE ZO
SUCCESVOL MOGELIJK?
INLEIDING:


Niertransplantatie is de beste behandeling voor het eindstadium van chronische nierziekten. Omdat dit de beste
waarborg biedt voor een zo optimaal
mogelijke levenskwaliteit en omdat
het risico om te overlijden lager is na
een geslaagde transplantatie in vergelijk met dialyse.



Helaas niet alle patiënten met terminale chronische nierziekten komen in
aanmerking voor een niertransplantatie. Hoge leeftijd bijvoorbeeld kan een
tegenaanwijzing zijn, vooral bij geassocieerde en belangrijke aderverkalking met soms onbehandelbare blijvende gevolgen, …. Bijvoorbeeld ernstig hartfalen door onbehandelbare
verkalkingen van de kroonslagaders.



Elke persoon met een nierfunctie lager
dan 45 % (meestal uitgedrukt als de
glomerulaire filtratie lager dan 45
ml/min, berekend via bloedonderzoek), vertoont een risico tot evolutie
naar terminaal nierfalen,…. En zou
moeten verwezen worden naar de
nefroloog, voor het bepalen van de
juiste oorzaak van zijn nierfalen, en
voor het behandelen van mogelijks
reversibele oorzaken van nierfalen.
Een te late verwijzing naar de nefroloog, heeft in de literatuur een bewezen ongunstig effect op het sterfterisico van de patiënt.



Hoe vroeger in de evolutie van zijn/
haar nierziekte een persoon wordt gezien door een nefroloog (minstens 1
maal per jaar en zo nodig meer), hoe
meer kans op behoud van de nierfunctie, of op het minstens vertragen
van de evolutie naar terminale chronische irreversibele nierinsufficiëntie.



Zeker na een niertransplantatie, is
een regelmatige consultatie bij
een nefroloog noodzakelijk, dit om
tijdig bepaalde aandoeningen specifiek voor transplantpatiënten op te
sporen.
Immers, schijnbaar “banale “symptomen zoals hoesten en koorts na een
transplantatie, kunnen wijzen op buitengewone zeer ernstige “opportunistische “ infecties bijvoorbeeld,
die met de “gewone“ antibiotica niet
kunnen behandeld worden en met
soms levensbedreigende en transplantnier bedreigende gevolgen. Het
herkennen van dergelijke complicaties
na een transplantatie vereist voldoende ervaring van een nefroloog met
transplantpatiënten.
Nierinsufficiëntie heeft bovendien
soms heel specifieke gevolgen voor
organen in gans het lichaam, die
bij de gewone bevolking niet voorkomen. Het is belangrijk om deze gevolgen systematisch op te sporen bij
nierpatiënten.
Nierinsufficiëntie noopt bovendien
vaak ook tot aanpassen van de dosis van veel medicaties …zo niet
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riskeert men ernstige bijwerkingen.
Uiteraard is hierbij een goede samenwerking met de huisarts van groot belang voor tijdige diagnostiek en juiste
behandeling.


De uiteindelijke transplantnier- en patiëntoverleving wordt dus niet alleen
beïnvloed door de medische opvolging
na een transplantatie, maar wordt zeker ook beïnvloed door herkennen en
behandelen van risicofactoren voor
de transplantatie.
Gelijktijdig aanwezige ziekten met potentiële invloed op de nierwerking en
op de patiënten overleving zoals diabetes en hartziekten, moeten tevens alle aandacht krijgen van de arts
en de patiënt.

Belangrijke factoren
op te volgen, zowel
voor als na de niertransplantatie
1/Overgewicht:
Overgewicht kan via een eenvoudige formule (bmi) worden berekend en wordt
gedefinieerd als een persoon bij wie de
“body mass index”(bmi) hoger is dan 28.
Overgewicht is een onafhankelijke risicofactor om vroegtijdig te overlijden, vaak
door versnelde aderverkalking en toename van de kans op hart en vaatziekten
en diabetes.
Eiwitrestrictie in het dieet kan de evolutie naar terminaal nierfalen vertragen.
Calorie restrictie, vooral door beperking van koolhydraten in het dieet,
(eventueel onder begeleiding van een
diëtiste) is van groot belang.
2/Roken:

Oktober - November - December 2019
Roken bevordert in zeer belangrijke mate
de ernst van versnelde aderverkalking
en hartziekten. Daarnaast verhoogt de
kans op een longkanker, en roken kan
door irreversibele aantasting van het
longweefsel leiden tot zeer belangrijke
daling van de levenskwaliteit.
Patiënten die actief blijven roken, komen
daarom niet op de transplantatie wachtlijst.
3/Alcohol:
Chronisch en belangrijk alcoholmisbruik
kan leiden tot ernstige leveraantasting, vermindering van de weerstand voor infecties, bloedingsstoornissen, pancreasdestructie en
diabetes, neurologische stoornissen
en hersenafwijkingen, met als gevolg
het innemen van levensnoodzakelijke
medicaties.
In onze maatschappij zijn we veel te tolerant geworden voor alcoholmisbruik.
Deze verkeerde attitude begint reeds in
de studententijd of na het werk.
Al te vaal leidt alcohol bovendien tot verdoken gezinsdrama’s.
Daarom kan een persoon met chronisch
belangrijke alcoholinname, niet op de
transplantatiewachtlijst komen.
Personen die beginnen zwaar alcohol te
drinken na hun transplantatie, verlagen
hun levenskansen en die van hun transplantnier.
4/Drugs:
Wat geldt voor alcohol, geldt a priori ook
voor drugs.
5/Hypertensie:
Hoge bloeddruk wordt gedefinieerd als
zijnde een bloeddruk hoger dan
140/90 mm hg. …vastgesteld in rustige
omstandigheden, via herhaalde metingen.

http://www.nierpatientenroeselare.be/
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Onbehandelde of onvoldoende behandelde hypertensie, leidt tot verhoogde kans
op hart en vaatziekten, tot versnelde
achteruitgang van de eigen nierfunctie
en van de transplantnierfunctie en tot
mogelijks vroegtijdig overlijden.
Naast zoutloos en vermageringsdieet, zijn vaak medicaties nodig bij de
behandeling van hoge bloeddruk. De
juiste keuze van deze medicaties
hangt mede af van andere eventueel
aanwezige ziekten, zoals hartziekten of
longziekten, waarop sommige bloeddrukverlagende medicaties ook hun invloed
op hebben.
Voor de patiënt is het belangrijk om zijn/
haar eigen bloeddruk te leren meten zowel liggend als staand thuis en om
deze waarden te noteren op een
schriftje, om te bespreken met de arts.
Dit vermijdt “witte schort” hoge bloeddruk,die optreedt in het kabinet van de
arts en dus een vals beeld geeft van de
gemiddelde bloeddruk thuis.
Hoge bloeddruk na een transplantatie
vereist nauwgezette opvolging en een
kritische keuze van het type medicaties.
Zo kunnen de calciumantagonisten
(vooral tildiem en isoptine) de bloedspiegels toxisch verhogen van sommige medicaties die de nierafstoting voorkomen
(bv Neoral; Prograft; Advagraf; Certican). Bij gelijktijdige vernauwing van de
transplantnier arterie, kunnen ace inhibitoren of sartanen leiden tot versnelde daling van de nierfunctie.
6/Diabetes:
Suikerziekte voor een niertransplantatie
gaat gepaard met een verhoogde kans
op hart en vaatziekten en een verhoogd
sterftecijfer.
Daarom is strikte controle van de
bloedsuikers nodig door de endocrinoloog en de huisarts.
Bij suikerziekte is het niet voldoende om nu en dan eens een nuchter
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bloedstaal te nemen
voor bloedsuikercontrole.
Recent zijn allerhande toestelletjes of onderhuidse
sensoren beschikbaar gekomen, om de
bloedsuikerwaarden continu op te volgen.
Bepaling van het hemoglobine a1c in
het bloed is nuttig en geeft een idee van
de gemiddelde bloedsuikerregeling van
de laatste maanden.
De noodzaak van strikte bloedsuiker controle, geldt ook voor suikerziekte die
ontstaat na de transplantatie, die
vaak het gevolg is van hoge dosissen
cortisone en van andere nierafstotende
medicaties zoals tacrolimus.
Bepalen van het micro albumine in de
urine is mee bepalend voor de medicatie keuze (ace inhibitoren en sartanen zijn op dit punt vaak nierbeschermend). Nierbeschermend zijn ook de recent op de markt gekomen “natriumglucose cotransporter 2 inhibitoren “.
7/Metabole acidose:
Metabole acidose wordt gedefinieerd als
het bicarbonaat in het bloed lager is
dan 20 meq/l. Metabole acidose leidt tot
veel nadelige effecten op de celfuncties
van veel organen. Zij is het gevolg van
de verminderde mogelijkheid van slecht
werkende nieren om de zuren in het
bloed uit te scheiden, die ontstaan door
afbraak van voedingsstoffen en van eigen spieren.
Daarom wordt deze afwijking best behandeld met door de apotheker te maken gelulen natrium bicarbonaat (bv 3
x 1 gram per dag). Hierbij moet steeds
de dosis eventueel aangepast worden
aan het plasmabicarbonaat, rekening
houdende met het feit dat deze medicatie een natrium zout is, die mogelijk hoge bloeddruk en overvulling kan in de
hand werken.
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8/Medicaties; ioodcontrast:

10/Hart- en vaatziekten:

Elke “nierpatiënt” moet zich afvragen of
een nieuw voorgeschreven medicatie niet mogelijks nadelig is voor
zijn/haar nierwerking en daarover
de arts bevragen. Beruchte medicaties
die slecht zijn voor de nieren zijn bv de
ontstekingswerende en sommige pijnstillende medicamenten.
Hetzelfde geldt voor ioodcontrast dat
wordt toegediend tijdens CT-scans bv.
Contrastnefropathie kan de nierfunctie
helemaal blokkeren met zelfs soms tijdelijke dialysenood tot gevolg.
Daarom moet in elk individueel geval
worden afgewogen of de mogelijke voordelen van ioodcontrast opwegen, tegen
de mogelijke risico’s op nierfalen.
Als toch ioodcontrast moet worden toegediend bv voor een coronarografie, dan
moet in de kliniek preventief intraveneus
een “baxter” met vocht en zout worden toegediend voor en na het contrastonderzoek, om het risico op acuut nierfalen te minimaliseren.

Nierinsufficiëntie op zichzelf leidt tot een
versnelde aderverkalking met al zijn
mogelijke gevolgen zoals bv: hartinfarct - hartfalen - hersentrombose koude benen met gangstoornissen zelfs amputaties (vooral bij diabetes).
Hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste doodsoorzaak en moeten daarom actief opgespoord worden.
Cardiologen en hart- en vaatchirurgen
kunnen hier mooi werk leveren, door
verstopte bloedvaten te dilateren te
stenten of te bypassen, zodat de levenskwaliteit en de levensduur van veel
patiënten belangrijk verbetert.

9/Infecties:
Voor de niertransplantatie zijn, vooral bij
diabetici, “gewone “ infecties zoals urineweg- en luchtweginfecties frequent. Tijdig
ontdekken en adequaat
behandelen met zo nodig
de juiste dosis antibiotica
is belangrijk. Voor veel
medicamenten en ook sommige antibiotica, moet de dagdosis worden
verminderd volgens de graad van
nierfunctiebeperking … zo niet riskeert de patiënt toxische nevenwerkingen van antibiotica door te hoge bloedspiegels.
Na een niertransplantatie is er bovendien
een verhoogd risico op zogenaamde
“opportunistische infecties” (zie hieronder).

11/ondervulling van de bloedvaten
door uitdrogen:
Dit is ten allen prijze te vermijden, daar
uitdroging kan leiden tot snelle daling van de nierfunctie en soms veel
te lage bloeddruk en zelfs shock en
dood.
Patiënten noteren best regelmatig
hun gewicht op een schriftje per datum.
Gezien de helft van het lichaamsgewicht
bestaat uit water, onthult een plotse daling van het lichaamsgewicht met meerder kilo’s, snel een ondervulling. Meestal
ontstaat ondervulling van het bloedvatenbed door diarree, braken of hoge
koorts, soms in combinatie met waterafdrijvende medicaties (die ofwel te
hoog gedoseerd waren, ofwel niet tijdig
werden gestopt in deze omstandigheden).
Patiënten moeten alert zijn op tekens
van ondervulling zoals: dorst met normale bloedsuikerwaarden - droge tongspierkrampen - een belangrijke daling
van de bloeddruk van liggend naar
staand.
Bij tekens van ondervulling moeten
sommige medicaties zoals diuretica en
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ook sommige bloeddrukverlagende medicaties zoals ace inhibitoren en sartanen,
tijdelijk gestopt worden in overleg
met de arts.
12/bloedonderzoek voor
nierfunctie en ionen:
Adequate follow up - bloednames met
correcte aanvragen voor specifieke
bloedwaarden in verband met nierziekten, zijn nodig om tijdig complicaties op
te sporen en eventueel te behandelen,
nog voor er symptomen optreden.
In het bloed kan een te hoge waarde
van kalium of fosfor leiden tot soms
plotse en ernstige hart- en vaatcomplicaties (doch beide bepalingen moeten snel
na de bloedname bepaald worden, wat
vaak onmogelijk is in de huisartsenpraktijk wegens te lange vervoertijd van het
bloed naar het labo) .
Een te hoog kalium in het bloed kan
het gevolg zijn mede van dieetfouten en
bevorderd worden door sommige medicaties zoals ace inhibitoren of sartanen
of nsaid’s (ontstekingsremmers).
Daarnaast ziet men na een niertransplantatie vaak in het bloed ook een daling van fosfor, magnesium en calcium, met mogelijk ernstige gevolgen zoals hartritmestoornissen, spierzwakte …
en zelfs plotse dood.
Ionenstoornissen kunnen adequaat behandeld worden, om complicaties te vermijden .
13/teveel werkende bijschildklieren:
De bijschildklieren liggen achter de
schildklier en hebben niets te maken met
de schildklier.
Als de nierfunctie daalt, vermindert de
uitscheiding van fosfor, zodat de fosforspiegel in het bloed stijgt, wat de loslating van het bijschildklierhormoon in het
bloed triggert. Vanaf een bepaalde waarde van gestegen bijschildklierhormoon in
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het bloed (boven 250 pg/ml), begint die
ziekte ernstige gevolgen te hebben, via
bot-ontkalking (met soms beenderpijnen en breuken tot gevolg) en neerzetten van kalk in bloedvaten en weefsels, met alle nadelige gevolgen van
dien (zoals hartinfarct; hersentrombose
…). `
Te hoge bloedspiegels van het bijschildklierhormoon kunnen aanvankelijk best
onderdrukt worden met een speciale vitamine D (het “one alpha “ leo).
Vanaf een bepaald moment helpt dit vitamine D soms niet meer en moet men
overgaan tot speciale medicaties zoals
cinacalcet, of tot een operatie in de
hals (is vaak de beste optie), met wegname van het meeste bijschildklierweefsel.
14/vaccinaties:
Jaarlijkse griepvaccinatie is voor alle
nierpatiënten en getransplanteerden
aangewezen.
Pneumococcen vaccinatie is eveneens
aangewezen bij alle nierpatiënten, nog
voor hun eventuele transplantatie, onder
de vorm van pneumovax ppsv 23 en prevenar 13, met revaccinatie om de vijf
jaar.
Tijdige vaccinatie voor het hepatitis b
virus kan deze vorm van geelzucht in de
toekomst vermijden.
Na een niertransplantatie zijn vaccinaties
met levende geattenueerde virussen
tegenaangewezen, wegens verhoogde
kans op ernstige complicaties door de
verminderde immuniteit.
15/Anemie:
Bloedarmoede of anemie kan bij nierpatiënten vele oorzaken hebben: ijzertekort (definitie= een transferrine saturatie lager dan 20 %) door bv. onopgemerkte maagdarm bloedingen, chronische ontstekingsziekten, sommige

http://www.nierpatientenroeselare.be/

't Krantje

- 13 -

systeemziekten, foliumzuur tekort,
vitamine b12 tekort en epo tekort.
Dit vereist een oorzakelijke behandeling.
Epo tekort wordt behandeld met spuitjes epo onderhuids (bv aranesp ) …
waarbij om de twee maand een bloedcontrole van het hemoglobine moet gebeuren; het dosisinterval tussen de epo
spuitjes zal afhangen van het al dan niet
bereiken van het ideale doelhemoglobine (ligt tussen 11 en 12 g%) in het
bloed. De kans op overlijden stijgt zowel
bij een te hoog hemoglobine, als bij een
te laag hemoglobine. De juiste dosis en
het juiste dosisinterval bij epo is dus van
groot belang.
16/teveel vetten (cholesterol)
in het bloed:
Een te hoge cholesterolwaarde (vooral
ldl cholesterol) gaat gepaard met een
verhoogd risico op hart en vaatziekten.
Na afwegen van voor- en nadelen bij de
individuele patiënt, kan een behandeling
met dieet plus een statine (of/en
ezetimibe) worden gestart.
De kans dat men langer leeft door deze
medicaties, is echter voor 80 plussers
met ernstige nierinsufficiëntie of dialyse,
op heden nog niet bewezen.
17/Ondervoeding (magerzucht):
Ondervoeding kan optreden als gevolg van ernstige chronische nierinsufficiëntie. Abnormale daling
van eetlust en vermagering en daling van de
albuminewaarde in het bloed, zijn
daar soms uitingen van.
Gebrekkige eetlust en ondervoeding zijn
een alarmsymptoom, die een reden kan
zijn tot het starten van dialyse.
Nierpatiënten moeten niet teveel eten
maar ook niet te weinig. Een gemiddelde
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dagelijkse kilocalorie inname van 30 tot
35 kcal/kg per dag is meestal adequaat. Ook hier kan een diëtiste helpen.
18/Voorbereiding op niertransplantatie:
Dit gebeurt door de nefroloog in samenspraak met de universiteit waar de transplantatie zal gebeuren. De lange termijn
resultaten van niertransplantatie zijn het
best na een transplantatie vanuit een levende donor (meestal ouders, broer of
zus of echteno(o)te).
Vanaf een restnierfunctie onder de 15
ml/min, kan een patiënt na de nodige
onderzoeken, ook komen op de wachtlijst voor kadavernier transplantatie .
De beste resultaten op lange termijn van
een niertransplantatie ziet men wanneer
de transplantatie kon gebeuren voordat
dialyse nodig was.
Hoe korter de wachttijd aan dialyse,
hoe beter de overleving van de patiënt
na de transplantatie.
19/Follow-up na niertransplantatie:
Dit gebeurt best door de
nefroloog (in samenspraak met de huisarts en
zo nodig met de universiteit).
Regelmatige consultaties bij de nefroloog, zijn nodig zolang de transplantnier
werkt.
Hierbij moet de aandacht ook gaan naar
het opsporen en behandelen van niet
alleen de “gewone risicofactoren op
een verkort leven“, maar ook naar de
specifieke ziekten die kunnen ontstaan na een transplantatie.
We denken hierbij bv aan de nierafstotingsverschijnselen, aan een polyoma bk virusinfectie, aan opportunistische infecties zoals pneumocystis
carinii, schimmels, tbc, cytomegaalvirusinfektie, lysteria, hepatitis b en
c, varicella zoster virus etc …
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Tevens moet er aandacht zijn voor het
opsporen en behandelen van het hervallen van sommige nierziekten in
de transplantnier (zoals bv. de fokale
en segmentaire glomerulosclerose),
waarbij een biopsie van de transplantnier
soms nodig is.
Evenzeer is het belangrijk om tijdig hart
- en vaatziekten en ook kanker op te
sporen en te behandelen. Patiënten onder afstotingswerende medicaties, hebben een verminderde immuniteit, en dus
een verminderd vermogen om kankercellen op te ruimen en dus een grotere
kans op kanker.
Daarnaast zal soms een aanpassen van
de dosis van de medicaties die nieraf-
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stoting tegengaan nodig zijn, wegens
bijwerkingen .
Soms zal er zelfs moeten veranderd worden van medicatie tegen afstoting.
Tenslotte als allerbelangrijkste moet het
duidelijk zijn dat de therapietrouw van
de getransplanteerde patiënt zeer sterk
mee bepaald hoe succesvol een transplantatie zal zijn, is en blijft: of hij correct de medicaties die werden voorgeschreven inneemt en hoe goed hij zich
aanpast aan de belangrijke wijzigingen in
dieet en dagelijks gedrag.
Dr. Verbanck Johan
Nefroloog AZ delta Roeselare

DE BOER EN ZIJN EZEL
Een pas getrouwde boer nodigde zijn schoonmoeder uit om de boerderij te komen
bekijken.
De boer probeerde oprecht vriendelijk te zijn tegenover zijn schoonmoeder, hopende
dat hij een vriendschappelijke relatie met haar zou kunnen opbouwen.
Bij elke gelegenheid die zich voordeed, zat ze zonder echte aanleiding te zeuren,
veranderingen voor te stellen, ongevraagde adviezen te geven en maakte ze van het
bezoek aan de boer en zijn bruid een ware hel.
Terwijl ze door de schuur liepen, sprong de ezel van de boer, ook moe van het zeurende wijf, plotseling naar voren en stootte de schoonmoeder zonder pardon om.
Deze viel ongelukkig met haar hoofd op een steen en ze was op slag dood.
Op de begrafenis een paar dagen later, stond de boer achteraan in de kerk naast de
kist en begroette de mensen die langsliepen.
De pastoor zag dat wanneer er een vrouw langs liep en die iets tegen de boer fluisterde, hij "ja" knikte en iets antwoordde.
Wanneer er een man langsliep en de boer iets toe fluisterde, schudde hij "nee" en
mompelde hij ook iets terug.
De pastoor, die dit toch wel een beetje merkwaardig vond, vroeg na afloop van de
dienst waarom hij bij de vrouwen telkens ja schudde en bij de mannen nee wanneer
deze hem iets toe fluisterden..
De boer antwoordde:
"De vrouwen zeiden: Wat een verschrikkelijk drama."
En ik knikte ja en zei: "Ja, dat is het zeker."
De mannen vroegen: "Kan ik jouw ezel eens lenen?"
En ik schudde nee en zei:
"Dat kan niet, hij is al voor twee jaar volgeboekt"...
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
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Reis naar KRETA - CHERSONISSOS

HOTEL ALBATROS ****

Van 24 september tem 4 oktober 2020
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DE WARMSTE DIALYSE

Beste allen,
De warmste week ligt ondertussen achter ons.
Dit fantastisch en wervelend initiatief van een groep verpleegkundigen werd met heel
veel enthousiasme door jullie allen overgenomen. Er werd bijzonder hard reclame
gemaakt, pakjes gemaakt, standjes bemand, verkocht, doorverkocht, gesponsord, …
Er werd voor meer dan 16.000 euro aan wijn (1300 flessen!) en zeepjes verkocht,
waarvan de winst zo’n 6500 euro bedroeg.
Op woensdag 18/12 trokken we met 37 naar de warmathon te Kortrijk (zie apart verslag in een volgend Krantje) en die activiteit bracht 1900 euro op.
Christine Bekaert (dialyseverpleegkundige) gaf een 5-tal voordrachten over preventie
van nierlijden, waarvan de opbrengst 350 euro bedroeg.
De vzw spellenclub Roeselare, die bordspelnamiddagen organiseert, heeft op 8/12 in
TRAX een namiddag georganiseerd tvv. de warmste dialyse die 150 euro opbracht.
In totaal werd al 8900 euro naar de Warmste Week overgeschreven. Zoveel winst
zijn we al zeker!
Hoeveel het geheel voor de VNR uiteindelijk zal opbrengen weten we pas als in Januari de definitieve uitbetaling gebeurt van de verschillende lokale en nationale acties. We laten dit zeker weten in de volgende editie van ’t Krantje.
Namens de VNR en dus ook namens alle patiënten heel veel dank aan iedereen die
zijn steentje bijdroeg!

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

INFO: 0475 49 63 00
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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VERSLAG JAARFEEST
De VNR- leden en hun families en vrienden, waren op zondag 24 oktober uitgenodigd voor het traditionele jaarfeest. Dit
feest ging opnieuw door in zaal Ter Maerel in Izegem.
Ruim een half uur op voorhand kwamen
de eerste gasten alweer de feestzaal binnen: als ’t om te feesten en te eten is
zijn we ‘r allemaal graag bij hé!
Dit jaar stond er bij het binnenkomen
een standje om zeepjes te verkopen voor
de warmste week én ten voordele van
onze vereniging én als eerbetoon aan de
dialyseverpleegkundigen die zich schuldig hebben gemaakt aan dit prachtige
initiatief. Winkeljuffrouwen van dienst
waren Stefaan en Marc. Martine, vrouw
van Marc verwelkomde de gasten.

tafel, en genoot van een lekker aperitief.
Sommigen gingen, na de eerste kennismaking met de tafelgenoten, even de
zaal rond om hier en daar een praatje te
slaan met oude bekenden of om kennis
te maken met nieuwe gezichten. In geen
tijd zat de sfeer er goed in.
Voorzitter Gino kon er dit jaar niet bij
zijn en dus was het Stefaan aan wie de
eer te beurt viel om een korte verwelkoming uit te spreken.

Hierna bracht het personeel van Ter
Maerel het voorgerecht rond. Naarmate
het kabeljauwhaasje met zuiderse gemarineerde groenten op meer tafels kwam,
verstomden de gesprekken. Een teken
dat er genoten werd van de kookkunsten
van de chef.

Iedereen zocht zich een plaatsje, al dan
niet aan een op voorhand gereserveerde

Hierna volgde het hoofdgerecht een gevuld kalfslapje met gedroogde ham, mozarella, groentjes en gratin dauphinois.
Ook nu werd het stil in de zaal en deed
iedereen deze lekkernij alle eer aan.
Vermoedelijk had menigeen, zeker na de
repasse, stiekem een knoop open gezet
of de riem een gaatje losser gemaakt
zodat ook het dessert van warme appelstrüdel, speculoosijs met vanillesaus en
koffie met versnaperingen niet onaangeroerd moest blijven.
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geraken om aandacht te vragen voor de
namiddaganimatie.

Bart Verhelle en Arnold Sercu kwamen
ons vergasten op liedjes uit de Lage Landen, met begeleiding op de piano van
Arnold. De zaal werd er zowaar even stil
van. Niet voor lang evenwel want de
grappen en grollen tussendoor brachten
iedereen aan het schaterlachen, en al
gauw werd er ook meegezongen en zelfs
tussendoor werd er even een dansje gedaan.

Even werd Ter Maerel weer gevuld met
gezellige drukte en geroezemoes. Het
kostte ondervoorzitter Jean-Paul enige
moeite om hier met zijn stem bovenuit te

Omstreeks halfvijf zat het optreden van
Bart en Arnold erop. De meeste gasten
vertrokken naar huis want het duister
begon snel in te vallen. Anderen dronken
nog iets en genoten nog wat na.
Het jaarfeest zat er weer op, hopelijk
heeft iedereen genoten en zien we iedereen gauw terug bij een volgende VNRactiviteit.
Maurice Debusschere
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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!

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
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Voorgeschiedenis van een patiënt - seizoen
Nabootsen - boom - op de wijze van
Noord-afrikaan - beroep - oude lengtemaat
Muzieknoot - droogoven - verlekkerd
Rouwsluier - georganiseerd politiek geweld
Antwerpse rivier - schoenhersteller - zangvogel
Speelgoed - hunkeren - loven
Vrouwelijke titel - kluns
Inwoner van een Baltische staat - voelt - dikke straal vloeistof
Laster - opening in een bos
Zuid-Amerikaans land - vet - knaagdier
Levens Einde Informatie Forum - ingenieur (afk) - Eerwaarde Heer - nam eten
tot zich
13 Heffen - begreep
14 Pers voornaamwoord - luxueuze taxis
15 Soort energie
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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VERTICAAL
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.

Ongeletterde - wereldberoemde haai
Clown - soort schoeisel
Salvatore … - kwetsuurtje
Beweeglijk - soepgroente
Nederlands Economisch Instituut - gerecht van gemengd groenten
Een zekere - ongewenste email - politieagent
Rondhout aan een mast - drukt fijn - soort mier
Loofboom - boerenbezit - de jongere (latijn)
Gebedskrans - Spaanse bevestiging
Hesp - vervelend wezen
Medelijden - korenhalmen
Roem - afgunst
Muzieknoot - akkervogel
Zwaar voorwerp verplaatsen met de hand - gemeente in Henegouwen bekend om
zijn jaarlijkse reuzenstoet
O. Babypoeder - spat

Tip voor het verborgen woord: Lopen voor het goede doel tvv de VNR, een actie van
de Warmste Week
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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SINTACTIE
Voor de sintactie van dit jaar hadden enkele bestuursleden en/of hun partners
opnieuw de bakkersmuts aangetrokken.
Er moesten immers vele honderden
koekjes gebakken en verpakt worden om
er de VNR-leden aan de dialyse mee te
verwennen.
Het ronddelen in de dialysezalen van AZ
Delta Roeselare gebeurde op 5 en 6 december opnieuw door incognitosinten en
dito pieten. Donderdag 5 december kweten Carlos Kesteloot (oud VNR voorzitter)
en Maurice zich van die taak. Vrijdag
was het de beurt aan Jean-Paul en Ann.
De koekjes voor de CAD’s werden lokaal
door de verpleegkundigen bedeeld.
Hopelijk hebben alle patiënten genoten
van deze kleine attentie.
Maurice Debusschere

http://www.nierpatientenroeselare.be/
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Wil je eens op een zondagochtend wat blijven liggen?
Of zie je het niet zitten om bij de bakker in de rij te staan?
Wil je eens niet nadenken wat je die middag zal koken?
Schuif je graag eens voetjes onder tafel?
Heb je zin in een babbel met vrienden van de VNR?
Wel….
Dan nodigen wij jullie uit op 15 maart 2020 op onze
1ste geweldige BRUNCH
Jullie kunnen tussen 10.30u en 14.00u smullen van zoete
en hartige lekkernijen en jullie te goed doen aan een
glaasje cava en warme en koude dranken.
Een reden te meer om te komen is dat op die dag ook het
nieuwe ziekenhuis zijn deuren opendoet en dat je met
vrienden kan afspreken om het samen een bezoekje te
Plaats: DE SCHOUW TE LICHTERVELDE
Prijs: nog te bepalen
Info volgt nog in brief maar hou al zeker deze datum vrij!
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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DE MOOISTE EN MEEST
BEDREIGDE OUDE
WEST-VLAAMSE WOORDEN
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.
36.
37.
38.

Afseit
Allee
Alaom
Alsan
Altemets
Altope
Anhouder
Antiddens
Antyn
Aokeweren
Avance
Bakdoe
Baladeuze
Barvoete
Bassen
Bassing
Battaklang
Bavette
Bazatse
Beier
Beschink
Betroapen
Bette
Blagoai
Bille
Blétekouse
Blinne
Bloelink
Boai
Boejeemers
Bollekette
Bordeure
Briekeljong
Brielpot
Buukepitje
Buzze
Caba
Caduc

buitenspel
overloop
werkgerief
altijd
soms
allemaal samen
minnaar
op tijd
niet te laat, tijdig
ruzie maken, tegendraads zijn
nut
jawel, toch wel
looplamp
blootvoets
blaffen
kuip
hebben en houden
slabbetje
draagtas
bes
receptie van een feest
besmetten
bazige vrouw
opschepper
stuk van fruit
iemand die snal huilt
blaar
bloedworst
trui
zigeuners
grote knikker
stoeprand
steengruis van bakstenen
iemand die onzorgvuldig is
navel
tas
tas
bouwvallig
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
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.

Calote
Cassine
Chambrang
Chepape
Chicong
Comeere
Cornisse
Deurejoagere
Dieren
Doendig
Dooddoen
Draprie
Eksevel
Elletuutje
Èren
Fenijn
Fernukkel
Fezeln
Fintig
Fluwine
Frak
Freubelskole
Frut
Futteren
Gabbe
Garde
Gedong
Gerten
Gesgeite
Getikketakt
Gildegoart
Gildig
Gravee
Grèten
Hankeren
Horten
Inkelgeld
Ipperst
Ipperste
Ipsulfern
Jakkedoe
Jeunen
Joenkheid
Jukte
Kakkernest
Kanasjère
Kappelen
Kanaar
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CD&V aanhanger (tjeef)
vensterbank
deurlijst
ventiel
witloof
roddelende vrouw
dakgoot
iemand die veel eet zonder dik te worden
duurder worden
druk bezig
uitschakelen (bvb licht)
gordijn
feeks van een vrouw
elleboog
verdragen
ongedierte of boosaardig persoon
klein ventje
fluisteren
verzorgd
kussensloop
jas
kleuterschool
chicorei
knutselen
open wonde
politieagent
stuur van een fiets
uit de weg gaan
vrouw waar men geen sympathie voor heeft
op hete kolen zitten om aan iets te beginnen
dik iemand
stevig/dik
grind
spotten
verlangen
luisteren
klein geld
wanneer iets je ‘ipperst’ ligt, ligt het op je lever
zolder
opdringen
jawel
zich amuseren/iemand iets gunnen
vrijgezel
jeuk
laatst geboren kind
boekentas
speelkaarten schudden/zure melk bekomen
dronken
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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DE VRIENDEN VAN BART
Zaterdag 30 november was er in café De
Klokke in Moorsele een receptie ter gelegenheid van de officiële verdeling van de
opbrengsten van het kubbtornooi van 14
september.
Dat kubbtornooi en het aansluitende eetfestijn gingen dit jaar voor de zesde keer
door. Het wordt elk jaar ingericht door
de familie en vrienden van Bart als een
hommage aan Bart Vandoorne. Bart
overleed in 2012 tijdens een hart- en
niertransplantatie. Hij was lid van de
VNR.
De opbrengsten worden telkens verdeeld
onder verschillende goede doelen, waaronder ook onze patiëntenvereniging. Behalve “De Vrienden van Bart” werd de
receptie bijgewoond door enkele leden
van het Wevelgemse gemeentebestuur
en door vertegenwoordigers van de gesteunde organisaties. De Vriendenkring
Nierpatiënten Roeselare werd dit jaar
vertegenwoordigd door ondervoorzitter
Jean-Paul Meersseman en bestuurslid
Maurice Debusschere met hun respectievelijke echtgenotes Astrid en Liliane.

In zijn verwelkomingwoord bedankte
Wim, broer van Bart en initiatiefnemer
van het tornooi, al de medewerkers persoonlijk voor hun inzet en voor de jarenlange aangename samenwerking en benadrukte dat het evenement er niet zou
kunnen zijn zonder hen.
In zes jaar tijd schonk “De Vrienden van
Bart” reeds meer dan 23.000 euro aan
lokale goede doelen. Dit jaar wordt er
een recordbedrag van 6.110 euro verdeeld onder de Vriendenkring Nierpatiënten Roeselare, de MS-Liga, WZC Andante, Nachtopvang Kortrijk, Make a Wish
en tenslotte Saying Goodbye, goed doel
gekozen door Ibe en Nika, de dochters
van Bart. Zij willen die vereniging steunen via De Warmste Week.
Onze VNR wordt ondersteund met 2.000
euro!! Daar zijn we zeer blij mee en dat
we dat bedrag zoals altijd ten gunste van
onze leden zullen aanwenden bij een van
onze talrijke activiteiten.
Tot slot werd een groepsfoto gemaakt
voor de pers (en voor ’t Krantje).
Maurice Debusschere

http://www.nierpatientenroeselare.be/
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FAMILIENIEUWS
HEMODIALYSE EN
PERITONEALE DIALYSE

en Freya. De tweeling is geboren op 9
juli 2019 om 8u23 en 8u25.
Freya woog 1,595 gr en was 43 cm klein,
Abel woog 1,790 gr en was 44 cm klein.
Beide kindjes hebben 5 weken op neonatologie doorgebracht en zijn op 13 augustus eindelijk naar huis mogen gaan.
Mama, papa en grote zus
Ella-Marie zijn super blij en
heel trots op de bubbels.
Van harte proficiat!
Charlotte Vansteenkiste

CAD MENEN
Op 13 dec 19 lag Guido Herman 10 jaar aan dialyse.
Waarvoor felicitaties!

Net op dezelfde dag lag recht voor hem ook Georges
Devos met een jubileum:13 jaar!
Ook aan Georges onze felicitaties!

Op 20 september was Claudine Desmarets op haar opperbest!
Haar zoon Michaël trad in
het huwelijksbootje met onze collega Stefanie Azou.
Van toeval gesproken …
Het was een prachtige dag
met een stralend koppel!
Een dag waar jullie lang
naar hebben uitgekeken!
Proficiat Stefanie, Claudine
en familie!
Op 26 oktober 2019 trad de
zoon van Vansteenkiste
Christophe in het huwelijksbootje. Proficiat Christophe
en familie!!
Hij hoopt natuurlijk nu snel
om een titel als opa erbij te
krijgen! Dus een tip voor
het jonge paar.

Kristoff Ghys en Charlotte Vansteenkiste
zijn de trotse ouders geworden van Abel
http://www.nierpatientenroeselare.be/

Veerle Calis
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OVERLIJDENSBERICHTEN
De familie heeft ons gevraagd om het overlijden te melden van:
24/09/2019
De Heer Daniël Lips (dialysepatiënt)
Echtgenoot van Mevrouw Marie Thérèse Lemaire
08/10/2019
Mevrouw Helena Lavens (dialysepatiënte)
Weduwe van de Heer Leon Meeuws ( 2005)
15/10/2019
De Heer Frans Wyseur (dialysepatiënt)
Echtgenoot van Mevrouw Marie-Jeanne Calis
06/11/2019
Mevrouw Claudine Verhaest (dialysepatiënte)
Echtgenote van de Heer Patrick Viaene
Wanneer een familielid overleden is kan dit in 't Krantje worden vermeld. Alleen de familie van de
overledene kan vragen of de naam van zijn/haar familielid in 't Krantje kan opgenomen worden.
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

DE MEIBLOEM NV autocars - reisbureau
Kasteelstraat 149 - 8700 Tielt

SOUBRY NV
Verbrandhofstraat 51 - 8800
Roeselare
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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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: warmathon.
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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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Industriepark Noord Zone D6
Szamotulystraat 18
8700 Tielt - België
 +32(0)51 40 45 36
 +32(0)51 40 39 64
 info@sovaplastics.com
http://www.nierpatientenroeselare.be/

