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Het is nog steeds regenachtig weer, buien teisteren nog altijd ons kleine
landje maar toch komt de
zon af en toe al eens piepen. Voortekenen dat de
lente op komst is. Goed
nieuws want dat betekent
dat onze eerste activiteit
er ook aankomt!
Voor de eerste maal organiseren we een Brunch.
We hopen op een grote
opkomst!!
Op het einde van vorig
jaar was er de Warmste
Week. Met een opbrengst
van bijna 9000 euro toch
wel een fantastisch resultaat!!! Graag wil ik iedereen die zijn steentje bijgedragen heeft, daar heel
erg voor bedanken.
Ondertussen hebben we
ook het schitterende
nieuws gekregen dat er
ook in 2020 opnieuw
wordt meegedaan met
de Warmste Week. We
kunnen daar alleen maar
supertevreden mee zijn.
Maar de verpleegkundigen zitten niet stil. Zij
hebben inmiddels terug
de paaseitjesverkoop op
gang geschoten! Meer
daarover in het middenblad van dit Krantje.
Ook de paaseierenverkoop is weer ten voordele
van onze vereniging. Dit

http://www.nierpatientenroeselare.be/

kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen.
Er staan natuurlijk ook
nog andere activiteiten op
de planning.
Zo is er in op 21 juni
eerstkomend de BBQ
waar Jean-Paul ons opnieuw zal verwennen met
een waar eetfestijn.
Daarna gaan we op 11/12
juli naar de Moezelstreek.
We bezoeken er onder
meer Trier, Saarburg en
het grootste private vliegtuigmuseum van Europa
enz…
Ik ben ervan overtuigd
dat het een heel tof
weekend zal worden met
hopelijk veel deelnemers.
In juli is er ook nog de H.
Mis ter ere van de H.
Margriet, patrones van de
nierpatiënten. Goed
nieuws, want er is dit jaar
opnieuw een receptie!
Meer daarover later.
Dit jaar is er ook opnieuw
een Elfdaagse reis. We
gaan voor de derde maal
naar Kreta. De inschrijvingen lopen al een tijdje
maar er kan nog steeds
ingeschreven worden,
want er zijn nog steeds
enkele plaatsjes beschikbaar.
Hopelijk tot dan!!!
Gino
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VNR FINANCIEN 2019
Naar goede gewoonte volgt hieronder een overzicht van al onze inkomsten en
uitgaven in het jaar 2019
INKOMSTEN
WINST
ADMINISTRATIE
ONKOSTEN
KRANTJE
DAGUITSTAP BRUSSEL
WEEKEND CHAMPAGNE
ELFDAAGSE
CONTACTNAMIDDAG
WARMSTE WEEK
JAARFEEST
STEUN
BARBECUE
SOCIAAL DIENSTBETOON
WEBSITE
VERKOOP PAASEITJES VERPLEEGKUNDIGEN
VOORDRACHTEN ORGAANDONATIE

UITGAVEN
VERLIES
24,99
1.837,51
926,46
1.189,77
1.409,60

1.279,70
181,11
81,92
1.110,00

2.509,00
412,89
655,02
181,10

2.794,40
6.583,10

116,76
8.127,13
VERLIES
-1.544,03

Zoals jullie kunnen zien hebben we het verlies kunnen beperken en dit was ook nodig.
Daar zijn enkele verklaringen voor, eerst en vooral was er vorig jaar geen elfdaagse,
dat scheelt al een hele slok op een borrel. Er staat een positief saldo voor elfdaagse
maar dat heeft te maken met het feit dat er uitzonderlijk al inschrijvingen waren in
2019. Ten tweede waren er 2 schitterende initiatieven van de verpleegkundigen. De
actie met de paaseitjes was een groot succes. Maar ook de Warmste Week was een
overdonderend succes, dat zie je niet in de cijfers, maar we weten nu al dat de opbrengst bijna 9000 euro is, werkelijk fantastisch nieuws voor onze kas. Zo ziet de
toekomst er meteen iets rooskleuriger uit.
Hopelijk kunnen we dan ook in de toekomst op ieders steun en medewerking blijven
rekenen zodat we al onze doelstellingen kunnen blijven waarmaken.
Daarvoor alvast bij voorbaat van harte dank.

Uw penningmeester Gino
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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INTERVIEW
RONALD BOÚÚAERT
André en ik waren deze keer te gast in
Tielt, in het appartement van Ronald
Boúúaert en echtgenote Brigitte. Ronald
is dialysepatiënt in CAD Tielt en is de
nieuwste aanwinst in ons VNR-bestuur.

trein zat werd opgepakt. De jonge man
zat 42 maanden in het concentratiekamp
van Büchenwald. Hij heeft de vele onmenselijke ontberingen overleefd en op
het einde van de oorlog ook een dodenmars van 300 km meegemaakt.

Ronald met zijn vader.
Onze gastheer werd op 5 december
1949 geboren in Brugge. Na hem werd
nog een 5 jaar jongere broer geboren.

Ronald Boúúaert, ons nieuwste lid van
het VNR-bestuur
Ronald’s ouders waren beiden Bruggelingen. Zijn moeder leerde zijn vader kennen toen hij in de toenmalige gevangenis
’t Pandreitje zat. Tijdens de tweede wereldoorlog werden mensen daar opgesloten in afwachting van hun deportatie
naar de naziconcentratiekampen. Tijdens
een treinrit naar Oostende waar hij studeerde voor zeevaartkapitein werden
pamfletten met de beeltenis van Hitler
besmeurd met uitwerpselen en uit het
venster gehangen. Iedereen die op die

Op skivakantie in Alpe d'Huez
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Begin jaren 50 van vorige eeuw, verhuisde het gezin naar Lendelede waar vader
Boúúaert postmeester was. Ronald ging
daar naar de kleuterschool en volgde er
het 1ste leerjaar. Omdat de onderwijzer
wat te gretig met zijn regel sloeg stuurde
vader zijn zoon naar een andere school.
Ronald vervolgde zijn basisschool in het
rijksonderwijs in Izegem. Daarna ging hij
naar de middelbare school van Blankenberge en dan ,ook in Blankenberge, naar
de normaalschool. Hij was er intern en
mocht maar om de drie weken naar huis.
“Ik was een te grote speelvogel” lacht
Ronald, “ik was werkelijk in alles!”
Lid van allerhande verenigingen, speelde
hij ook voetbal, tennis en volleybal en
trommelde hij bij de fanfare. In de vakanties reisde hij met de trein naar Brugge, stapte de 5 km met zijn zware valies
tot bij zijn grootouders en werd daar opgehaald door zijn vader.
Na het 2de jaar normaalschool hield hij
het voor bekeken en ging hij als postbediende bij de post werken. Zijn eerste
standplaats was in Zwevegem, van thuis
17 km met de fiets en evenveel terug. In
het begin werkte hij maar 4 uren per
dag. Om zijn wedde aan te vullen werkte
hij een aantal bijkomende uren in het
sorteercentrum Kortrijk x. Op donderdagen en vrijdagen werkte hij ’s nachts in
Kortrijk, sliep dan enkele uren op een
luchtmatras bovenop de sorteerkast (!)
en spoedde zich dan per fiets naar Zwevegem voor zijn dagtaak. De zaterdagnacht moest hij wachten op de vrachtwagen met postzakken en als die gelost
was haastte hij zich naar Lendelede om
enkele uren te slapen, te baden en dan
uit te gaan.
In 1969 volbracht Ronald zijn legerdienst
bij de Zeemacht. Hij was bij het varend
personeel en maakte verschillende reizen
mee. Bijna was hij meegevaren naar
Amerika met de M.903 Dufour maar wegens een defecte motor, waardoor het

Januari - Februari - Maart 2020
schip moeilijk bestuurbaar was, zijn ze
moeten terugkeren. Daarna werd hij gemuteerd op de M.935 Veurne, een mijnenveger met 45-koppige bemanning.
Tijdens een 4 uur durende wachtbeurt
aan dek ging hij verkleumd even naar
beneden, is even op bed gaan liggen en
in slaap gevallen: De volgende wacht
werd niet gewekt, de kok evenmin en de
koffie werd niet gezet.

Legerdienst bij de Marine, daar hoort de
"corvée patates" onlosmakelijk bij!
Ronald ‘zit’ op de achtergrond

http://www.nierpatientenroeselare.be/
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Gevolg: 30 dagen “ballen”, militair jargon
voor kwartierarrest. Dat betekende uitgaansverbod en een resem verplichte
karweien zoals patattenjas, poetsen, afwassen, ... In die strafperiode viel ook
een “Chinese schotel” met extra veel afwas “van 45 bemanningsleden” benadrukt Ronald. “Goed om weten dat ge
dat goed kunt, afwassen voor zoveel
mensen” lacht Brigitte.
“Al bij al was ik er graag bij gebleven
maar vader was niet akkoord en vaders
wil was wet in die tijd hé” zegt Ronald.
Na zijn legerdienst keerde hij terug naar
de post in Zwevegem. Een tijd later
kreeg hij overplaatsing naar Izegem
maar hij werd gedetacheerd naar Lendelede, waar zijn vader postmeester was
en waar het gezin in het postgebouw
woonde. Hij werkte er aan het loket en
regelde de abonnementen van kranten
en tijdschriften. De vernieuwing van de
abonnementen in de Nieuwjaarsperiode
moest allemaal met de hand geschreven
worden. Dat was al snel een 500-tal gazetten. “Duifke Lach”, het blad van de
duivenmelkers was goed voor een 200tal en ook “Avibo” van de vinkeniers. Het
liep al snel op tot een duizendtal te
schrijven etiketten waarvan ook nog de
betalingen moesten nagezien worden.
Die dienst stond officieel nog niet open
en door daar te kunnen werken werd Ronald veel kilometers fietsen bespaard.
Later werd die dienst wel officieel en
werd door iemand anders ingenomen.
Toen moest Ronald naar zijn eigenlijke
standplaats Izegem. Later werkte hij in
Koolskamp. Daar kreeg hij op een hele
dag soms amper 5 mensen over de vloer
en vroeg al snel overplaatsing naar
Kachtem waar hij kantoorhouder werd
en waar hij 10 jaar bleef. Hij vertelt over
Marie-Louise, vrouw met een gouden
hart en echtgenote van de koster die samen met haar kat een druk beklant krantenwinkeltje had tegenover de post van
Kachtem.
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Hierna werd hij overgeplaatst naar Emelgem en keerde uiteindelijk terug naar
Izegem waar hij tot aan zijn pensioen
bleef. De laatste 15 jaar van zijn loopbaan was het bij de post altijd maar
meer besparen betreurt Ronald.
Zes jaar geleden ging Ronald op pensioen, met 42 jaar dienst bij b-post. In
hetzelfde jaar overleed zijn eerste vrouw
na een lang aanslepende ziekte. Katrien
was pas 57 jaar. Naast zijn job bij de
post hadden Katrien en Ronald een krantenwinkel met Lotto, Tiercé, schoolgerief, lederwaren, speelgoed ... alles wat
erbij hoorde. Die winkel heeft Ronald na
de dood van Katrien verder uitgebaat tot
1 mei 2019. Ronald vindt zelf dat hij er
beter 3 jaar vroeger mee gestopt was
maar hij deed het graag, zat tussen de
mensen.

Ronald en Katrien.
Hoe heeft hij Katrien leren kennen? Op
zeker ogenblik moest zijn vader op zoek
naar een groter gebouw om de post van
Lendelede in onder te brengen. Ze vonden een geschikt gebouw en kwamen bij
de eigenaar, een zekere beenhouwer De
Bruyne. Daar ontmoette Ronald een
meisje dat Katrien heette en de dochter
van de beenhouwer bleek te zijn. Er
bloeide iets moois uit deze ontmoeting.
Later gingen ze samen uit, in het begin
in gezelschap van Katrien’s broer als
chaperon. Op 12 september 1975 zijn
Ronald en Katrien getrouwd.

http://www.nierpatientenroeselare.be/
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gedronken. Nadat Ronald haar tijdens
een wandeling met een kus verraste op
een pittoresk brugje nabij de Onze-Lieve
-Vrouwekerk - de Bonifaciusbrug is in
Brugge beter bekend als de liefdesbrug laten de gevolgen zich raden.

Jonge Ronald en Katrien
zonder chaperon
Voor ze de winkel hadden werkte het
jonge koppel in de weekends soms in de
horeca aan zee. Katrien had horecamanagement gestudeerd en werkte bij Zon
en Zee. Ze hadden een appartement in
Oostende. Ronald kon er aan de slag als
barman in het restaurant van Zon en
Zee. Het betaalde goed in die tijd. Daarmee hebben ze de krantenwinkel opgestart.
Als bijverdienste heeft Ronald ook nog
een tijd films afgespeeld.
Later, na het overlijden van Katrien ondervond Ronald hoe eenzaam de avonden op een appartement kunnen zijn. De
vrouw die toen poetste in het appartement van Ronald vertelde hem over haar
zus die in Brugge woonde en er werkte
als kapster. Onze gastheer bracht een
bezoek aan zijn geboortestad en liet er
zijn haar knippen. En Ronald kwam hoe
langer hoe vaker in zijn geboortestad en
liet er zijn haar knippen en ... er werd al
eens samen met Brigitte een koffietje

De eerste klachten over zijn nieren staken een tweetal jaren geleden de kop
op. Ronald was al met pensioen bij bpost maar hield de krantenwinkel nog
open. Omdat hij zich steeds vaker vermoeid voelde liet hij zich onderzoeken
door zijn huisdokter en werd hij meteen
doorverwezen naar nefrologie. Toen hij
voor de keuze werd gesteld tussen peritoneaal- en hemodialyse gaf Ronald de
voorkeur aan het laatste wegens de omvang en zwaarte van de cycler en van de
grote voorraad dialysaat. Tijdens de
weekends verblijven Ronald en Brigitte
graag in Oostende en ziet hij op tegen
de rompslomp die buikspoeling zou meebrengen. Er werd dus meteen een fistel
aangemaakt en op 11 februari 2019
kwam hij voor het eerst aan de dialyse,
eerst in Roeselare, later in Tielt. Er zijn
wat problemen bij het aanprikken waardoor voorlopig gebruik gemaakt wordt
van zowel zijn fistel als een katheter.

Ronald en Brigitte
Ronalds vijf jaar jongere broer wilde een
nier afstaan maar Ronald weigerde dat
om voor de hand liggende redenen. Zijn
broer is tandarts in Hulste en heeft twee
kinderen.

http://www.nierpatientenroeselare.be/
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Ronald heeft intussen de meeste
pretransplantonderzoeken ondergaan en
heeft ook al het pretransplantgesprek
achter de rug. Hij hoopt uiteraard in aanmerking te komen en binnen afzienbare
tijd opgeroepen te worden voor transplantatie.

Ronald Boúúaert heeft een (tot nu) verborgen talent: aan de koekenbak voor de
VNR-sintactie 2019.
Hoe Ronald de VNR leerde kennen,
vraagt André. Op zaal, toen nog in Roeselare, maakten verpleegkundigen hem
vorig jaar attent op de mogelijkheid om
in te schrijven voor het VNR-weekend
naar Reims en de champagnestreek. Ronald en Brigitte gingen mee en waren
enthousiast over het feit dat onze vereniging de mogelijkheid biedt aan patiënten

Januari - Februari - Maart 2020
om deel te nemen aan een aantal activiteiten. Zij genoten volop van de trip en
ook Brigitte genoot van de contacten
met de partners van patiënten. Ronald
schreef toen een brief aan voorzitter Gino die hem vrijblijvend uitnodigde om
zich bij het bestuur aan te sluiten. Voor
onze patiëntenvereniging is het belangrijk om mensen in het bestuur te hebben
die dicht bij de realiteit staan van onze
voornaamste doelgroep: de dialysepatiënten. En zo werd Ronald Boúúaert vorig
jaar ons tiende bestuurslid. Momenteel
heeft hij soms nog wat moeite om tijdens vergaderingen te volgen wanneer
er zaken besproken worden die vroeger
aan bod gekomen zijn.
Zijn andere hobby’s zijn een modelspoorbaan waar hij deze zomer wil aan verder
werken. Hij volgt ook het voetbal van
Club Brugge, tegenwoordig meer op TV.
Ronald is ook een fervent lezer en verzamelaar van stripverhalen waarvan hij in
de verste verte niet weet hoeveel hij er
heeft.
Hij toont ons ook een lijvig boek over de
geschiedenis van de familie Boúúaert dat
teruggaat tot in de 15de eeuw. Dat monnikenwerk is de verdienste van zijn broer
die al sedert zijn 16 jaar met veel volharding en grenzeloos geduld bezig is met
opzoekingwerk terzake. De naam
Boúúaert komt zelfs voor op het schrijn
van het heilig bloed vertelt Ronald ons
met enige trots.
Hiermee is de namiddag voorbijgevlogen
en is het tijd om onze gastheer en gastvrouw te bedanken voor de gezellige
babbel en om afscheid van hen te nemen.
André Segaert en Maurice Debusschere

Twee gepensioneerden zitten op een bank in het park.
Zegt de ene tegen de andere: "Ik heb een nieuw gehoorapparaat en ‘t is een heel
goed, want ik hoor nu alles weer duidelijk." "Prachtig toch!" zegt de andere "En wat
heeft het je gekost?"
"Half vier!”
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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DE MOOISTE EN MEEST
BEDREIGDE OUDE
WEST-VLAAMSE WOORDEN
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124.

Kattelam
“Katje mi katje were”
Kêirepap
Kerjeuzeneuze
Keunekruttels
Kieszak
Kiezig
Kifkif
Klappmansje
Kloitterieë
Koeveirs
Koolkitte
Klunten
Klutsre
Klutters
Knoesel
Kobbejoager
Koeten
Koetnansie
Kommeern
Kommissies
Koolkitte
Kozintjes
Kroizen
Krotte
Kuimen
Kurremul
Kuspuuste
Kwyllap
Lampadeir
Lanse
Lattestorzen
Leegoard
Letter
Lezen
Lochtink
Lukke
Luzegoard

doodmoe
oog om oog, tand om tand
karnemelkpap
iemand die zeer nieuwsgierig is
uitwerpselen van een konijn
walgelijk persoon
vies
gelijk
babbeltje slaan
plagerij
bestek
kolenemmer
dommerik
onhandig persoon
kleingeld
enkel
lange borstel/ vrouw met wild kapsel
babbelen
gebabbel
roddelen
boodschappen
kolenemmer
jicht
interest
armoede
geen klank geven, niet zeggen
gruis
koortsblaar
speeksel uit mond lopende
luster
tuinslang
rolluiken
luierik
weinig
bidden
tuin
boterwafel
luierik
http://www.nierpatientenroeselare.be/

't Krantje
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.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.

Marbels
Meirloare
Mermiette
Messienk
Moarte
Moor
Moze
Muul
Muuletrekker
Muutte
Muzestront
Naffel
Nondedjuu
Oakre
Oalkarre
Oillekaort
Ofgank
Oore
Paltoo
Paravang
Pêirdevroed
Pekkels
Pekken
Perluut
Pezewevre
Pèrdoge
Persjène
Pertank
Pilleboutrechte
Pissebloeme
Plong
Piosse
Pisseule
Plaffeteuren
Plankier
Poane
Poeppers
Poer
Poesjette
Positie
Potteeten
Proobaosche
Profezoor
Pulle
Pupezak
Ram
Reize
Renong
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knikkers
merel
koperen ronde ketel
mesthoop
dienstmeid
warmwaterketel
modder
geen troef bij het manillen
zuurtje
vogelkooi
chocoladehagelslag
navel
vloek (Au nom de Dieu)
emmer
beerwagen
domme jongen
diarree
handvat/handgreep
mantel
kamerscherm
heel boos
bikkels (speelgoed)
lang blijven
onbenullig persoon/penis
muggezifter
spiegelei
rolluik
nochtans
kaarsrecht
paardenbloem
zekering
pikhouweel
nachtemmer
luiken
troittoir/terras
fluweel
bang zijn
pit
pennenzak
zwanger zijn
warme maaltijd
poging, iets proberen
voorlopig
bidon
borstzakje
plots vermoeid zijn
op gelijke hoogte
kaartsoort waar je er geen van hebt (bv bij manillen)
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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Bestelformulier Paaseitjes ‘Van Parijs’
(mengeling van Paaseitjes)
t.v.v. Vriendenkring Nierpatiënten Roeselare v.z.w.

Naam: ………………………………………………………………………………………….
Aantal zakjes (200gr)

Prijs/stuk

Totaalbedrag

€6
Gelieve aan te duiden wat van toepassing is:

□ Betaalt cash (graag in een gesloten enveloppe)
□ Betaalt via overschrijving
BE89 4675 0322 6185
Graag vermelden van naam en aantal zakjes.
Bestellingen kunnen ook via mail doorgegeven worden:
delphine.delforce@azdelta.be

Bestelformulier Paaseitjes ‘Van Parijs’
(mengeling van Paaseitjes)

t.v.v. Vriendenkring Nierpatiënten Roeselare v.z.w.

Naam: ………………………………………………………………………………………….
Aantal zakjes (200gr)

Prijs/stuk
€6

Gelieve aan te duiden wat van toepassing is:

□ Betaalt cash (graag in een gesloten enveloppe)
□ Betaalt via overschrijving
BE89 4675 0322 6185
Graag vermelden van naam en aantal zakjes.
Bestellingen kunnen ook via mail doorgegeven worden:
delphine.delforce@azdelta.be
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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CHOCOLATERIE
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ALBUMINURIE
Albuminurie (eiwitten in de urine)
behandelen: even belangrijk als
hoog cholesterol behandelen ter
voorkoming van hart- en vaatziekten.
Dr. J. Verbanck
1. Twee soorten eiwitten in de urine:
Men spreekt van microalbuminurie wanneer er tussen 30 en 300 mg per 24 uur
urine albumine wordt uitgescheiden. Dit
kan men niet detecteren met een klassiekeurinestix. Toch is de aanwezigheid
van microalbuminurie in de urine een onafhankelijke risicofactor voor hart- en
vaatziekten.
Wanneer de albuminurie meer dan 300
mg per 24-uurs urine bedraagt spreekt
men van macroalbuminurie. Hoe hoger
dit cijfer hoe hoger risicofactor voor harten vaatziekten.

2. Wat is het verband tussen albuminurie
en een verhoogd risico van hart- en
vaatziekten?
Hoe komt dit?
Albuminurie is een teken van schade aan
de glomerulaire basale membraan, het is
te zeggen de scheidingswand tussen
bloed en de urine in de nieren. Vooral de
“tapisplein” van de kleine bloedvaatjes in
de nier, de zogenaamde capillairen in de
glomeruli, is een belangrijke oorzaak van
albuminurie. Men denkt dat deze tapisplein van de bloedvaatjes beschadigd
wordt door een stimulering van bepaalde
stoffen die circuleren in het bloed, vaak

hormonen die schadelijk zijn voor de
bloedvaten. Het gaat hier over het klassieke renine - angiotensine - aldosterone
- systeem (RAAS).
Wanneer het RAAS-systeem wordt geactiveerd, treedt er celschade op thv de
tapis- plein van de kleine bloedvaten en
ook van de nier.
Men kan deze celschade opmeten door
vaststelling van een verhoogde productie
van schadelijke stoffen zoals vrije zuurstof radicalen, bepaalde cytokines zoals
interleukine 6, bepaalde adhesiemolecules zoals Ikam 1, enz. Ook een verhoogd
CRP, een verhoogd fibrinogeen, een verhoogde factor VIII en verhoogde Ddimeren hoeveelheid in het bloed, zijn
een maatstaf voor “endotheelceldysfunctie” en wijzen op een gestoorde
“tapisplein van de bloedvaten”.
3. Wat is de evidentie in de literatuur
dat het behandelen van microalbuminurie inderdaad gepaard gaat met een langere overleving, minder hart- en vaatziekten en minder achteruitgang van de
nierfunctie?
Deze evidentie is reeds groot.
Tot nog toe verschenen zeven “gerandomiseerde gecontroleerde studies” (het is
te zeggen 7 wetenschappelijk volledig
verantwoorde studies) die allen, dus 7
op 7, hebben aangetoond dat het risico
op snelle achteruitgang van de nierfunctie belangrijk wordt verminderd, wanneer er een belangrijke daling kan worden verkregen van de albuminurie door
medicamenten.
De eerste keuze medicamenten zijn momenteel de angiotensine converting enzyme inhibitoren (ACEi) en ook de angiotensine- 2-receptorblokkers (ARB’s).

http://www.nierpatientenroeselare.be/
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Zeker bij diabetespatiënten heeft men in
grote studies aangetoond dat een behandeling met medicamenten die het
RAAS systeem blokkeren, resulteert in
een daling van het cardiovasculair risico
onafhankelijk van de daling van de
bloeddruk en ook een daling van de microalbuminerie.
Er zijn bovendien reeds studies die hebben aangetoond dat de combinatie van
ACE-inhibitoren en angiotensine receptorblokkers (ACEi + ARB’s) nog beter is
voor een daling van het cardiovasculair
risico en de microalbuminurie, dan 1 van
beide medicaties afzonderlijk.
Daarenboven zijn er reeds studies die
hebben aangetoond dat het verdubbelen
of zelfs verdriedubbelen van de dosis van
sommige van deze medicamenten
(weliswaar zeer geleidelijk om lage
bloeddruk te voorkomen) ook reeds
heeft geresulteerd in een beter cardiovasculair risico, dan lage dosis van deze
medicaties.
Niet alleen bij diabetes maar ook in de
gewone populatie zonder gekend risico,
is er een duidelijke associatie tussen een
verhoogde microalbuminurie en een verhoogd cardiovasculair risico.
Onder parameters van een verhoogd
cardiovasculair risico verstaat men: een
verdikking van de linker ventrikelmassa
van het hart; een aantal vaatafwijkingen
in het netvlies van het oog die een weerspiegeling zijn van de vaatafwijkingen in
gans het lichaam, een verdikking van de
tapisplein van de halsslagader (carotis
intima verdikking), een toegenomen stijfheid van de abdominale aorta, enz.
Al die parameters blijken geassocieerd te
zijn met een verhoogde albuminurie, waarvan men in de gewone populatie heeft
aangetoond dat een verhoogde microalbuminurie een even belangrijke risicofactor is
als een verhoogd LDLcholesterol!
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Men heeft dit aangetoond onder andere
bij 20.911 mensen in Norfolk (Journal of
Internal Medicin 2004); bij 2.762 mensen
in een Kopenhagenstudie (Circulation
2004); en bij 40.856 mensen in Nederland
(Kidney International 2004).
4. Wat zijn nu de praktische
richtlijnen:

1.

Men moet bij alle mensen die hoge
bloeddruk hebben, alle mensen met
diabetes of suikerziekte, en altijd
wanneer men ook een cholesterol
bepaalt om het cardiovasculair risico in te schatten, steeds ook de microalbuminurie gaan opsporen met
speciale “Micro-albustix (bv Bayer)“ (microalbuminurie = 30 tot 300
mg albumine per 24-uurs urine).

2.

Zodra er microalbuminurie wordt
vastgesteld, zijn de eerste keuze
medicaties: ACEi (ACE-inhibitoren)
en/of ARB’s (Angiotensine-2- receptorblokkers). Men moet de dosis
optitreren naar boven zolang er effect is op de microalbuminurie.

3.

Wanneer er na het bereiken van de
maximale tolereerbare of maximale
nodige dosis van de ACE-inhibitor
en/of de ARB’s, nog altijd hoge
bloeddruk zou blijven bestaan,
moet men andere bloeddrukverlangende middelen associëren, zodat
het doel wordt bereikt: een bloeddruk van 130/80 mmHg, niet hoger.
Daarnaast kan men in een aantal
gevallen ook associëren aan bovenstaande behandeling: de statines:

4.

http://www.nierpatientenroeselare.be/
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dit zijn LDL-cholesterol verlagende
middelen die niet alleen het cholesterol verlagen, doch die ook zorgen
voor een betere functie van de” tapis-plein” van de kleine bloedvaten
(een betere endotheelcelfunctie) en
bovendien heeft men aangetoond
dat statines ook de albuminurie
doen dalen.
5.

Men heeft reeds een 4-tal medicaties in voorbereiding , die het cardiovasculair risico bij microalbuminurie mogelijks nog zullen kunnen
doen verlagen in de toekomst:
a/ Glucosamineglicanen zoals bv.
Sulodexide zijn reeds preliminair
instudies bestudeerd en doen de
proteïnurie verder dalen.
b/ Een tromboxane antagonist namelijk picodamide zorgt ook voor
een verminderde endotheelceldysfunctie en lagere proteïnurie.
c/ De zogenaamde renine antagonisten zoals reeds werden uitgetest
in de kliniek preliminair (zoals het
aliskireen ), zijn ook effectieve
bloeddrukdalers en ze blokkeren
ook het renine angiotensine aldosteron systeem op een andere wijze
dan ACE-inhibitoren of angiotensine
receptorblokkeerders.
d/ Tenslotte hebben bepaalde aldosterone antagonisten zoals Eplerenone een antiproteïnurisch effect
(hier echter opletten voor kaliumstijgingen wanneer er reeds nierinsufficientie bestaat).
Algemeen besluit:

1/ Microalbuminurie kan men niet opsporen met een gewone urinestix.
Het moet speciaal in het labo worden
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aangevraagd. Of men moet speciale stix
gebruiken zoals de Micro Albustix van
Bayer.
2/ Men moet microalbuminurie aanvragen in het vroegtijdig stadium van harten vaatziekten en aantasting en zeker bij
alle patiënten met hoge bloeddruk, alle
mensen met suikerziekte, altijd wanneer
men ook cholesterol aanvraagt om het
cardiovasculair risico te helpen bepalen.
3/ Hoe lager de albuminurie met medicaties kan gebracht worden, hoe lager het
cardiovasculair risico.
4/ Er bestaan reeds een aantal veilige
medicaties om dit te bewerkstelligen. In
de toekomst zullen er nog een aantal andere medicatieklasses op de markt komen, die het cardiovasculair risico nog
zullen doen dalen.
Te noteren valt dat momenteel het toedienen van angiotensine converting enzyme inhibitoren en/of angiotensine 2
receptorblokkers (de zogenaamde ACEi
en ARB’s) reeds effectieve medicaties
zijn.
5/ Te noteren valt dat even belangrijk als
het albumine behandelen in de urine, de
bloeddruk behandelen is. Wanneer na
het toedienen van een maximale dosis
van een ACE-inhibitor en/of een Angiotensine receptorblokker, er een hoge
bloeddruk blijft (meer dan 130/80
mmHg), dan moet men andere bloeddrukverlagende middelen toedienen.
6/ Te noteren valt tevens dat statines
(de klassieke medicamenten die de cholesterol doen dalen) tegelijkertijd ook de
albumine uitscheiding in de urine doen
verminderen, wat deels verantwoordelijk
is voor hun bewezen gunstig effect op
het cardiovasculair risico. Deze medicamenten doen dus de mensen langer leven.

http://www.nierpatientenroeselare.be/
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OPRUIMEN INBOEDEL
na overlijden : : opname rusthuis : : verhuis : :
Verkoop woning : : boerderij : : bedrijf : : enz …
Vrijblijvende prijsovereenkomst na bezoek!

INFO: 0475 49 63 00
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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
HORIZONTAAL
1. Het opgenomen zijn in een ziekenhuis
2. Thuiswacht - alles kwijt zijn
3. Evenmens - fotografische term - woordgebruik
4. Nam eten tot zich - kluis - autokenteken van Ierland
5. Rivier in Spanje - identiteit - gewas afdoen
6. Niet na - Baskische verzetsbeweging - boom
7. Ginds
8. Stiekem verstoppen
9. Alert - ‘groen’ in het Engels
10. Meisjesnaam - vorm van ‘zijn” - voegwoord - streefgewicht (afk.)
11. Paasbloem - toer
12. Voorzetsel - opbergmeubel
13. Nog een voorzetsel - land dat volledig omringd is door water – automerk
14. Gevaarlijk reptiel - deskundige
15. Neemt iets stiekem weg - niet tam - verbrande resten
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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VERTICAAL
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

Getal van drie cijfers
Grootvader - meisjesnaam - uniek
Geen echt varken - muzieknoot
Geestelijke - jeugdbeweging - loofboom
Kroatisch eiland - persoonlijk voornaamwoord - wisselt om
Boom - mansnaam - muzieknoot
Voorzetsel - uitroep van pijn - ploeg - merk van wasverzachter
Leste de dorst - milligram - Frans bloed
Vrouwennaam - oude Noorse munt - De Dato
Bladgroente - slapen - Koninklijk Instituut
Alles in (afk.) - gebalk - chemisch element - alleen
Viervoudig - verlangen - klein mensje
Zuiders land - gewas
Aangeboren - terreurorganisatie - en andere (afk.)
Zijkant - visetende roofdiertjes

Tip voor het verborgen woord: Onder andere via deze weg wordt de VNR kas gespijzigd
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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DE MOPPENTROMMEL
Een beroemde prof in de geneeskunde loopt door de zalen van zijn kliniek, gevolgd
door een groep studenten. Hij staat stil aan het bed van een zieke.
- Mijn heren, ziehier een zeer interessant geval. Deze patiënt lijdt aan mondontsteking.
Hij wendt zich tot de patiënt en zegt: “U bent zeker een muzikant?”
- “Ja’k”, zegt de man vol verbazing.
- “En ge speelt zeker op een koperinstrument?”
- “Ja’k”, zegt de man, nog meer verbaasd.
- “Voila”, zegt de prof, stralend van genoegen. “Ziet ge, mijne heren, dat correspondeert perfect met de theorie die ik u heb uiteengezet, de theorie nopens de invloed der metalen inzonderheid het koper voor wat betreft de mondaandoeningen.”
- “À propos”, zegt hij tot de patiënt, “wat voor een instrument bespeelt u?”
- “Cimbalen”, professor.
Een vrouw merkt dat haar buik dikker wordt, ze is er niet gerust op en gaat naar de
dokter. Als hij haar onderzocht heeft, zegt de dokter dat ze zich geen zorgen hoeft te
maken. "Mevrouwtje", zegt hij, "het is een ophoping van gas in uw buik. Dat gaat
vanzelf weer over."
Maar de buik van de vrouw wordt alleen maar dikker en ze gaat weer naar de dokter. "Nee mevrouw, u bent niet zwanger", zegt de dokter, "het is echt alleen maar
lucht, alleen maar lucht."
Gerustgesteld gaat de vrouw naar huis, maar de kwaal gaat niet over haar buik
wordt steeds dikker. Ook bij het derde bezoek aan de dokter krijgt zij te horen:
"Mevrouwtje, het is alleen maar lucht, alleen maar lucht." Hierna krijgt de dokter de
vrouw niet meer op bezoek.
Als de dokter enkele maanden later door een drukke winkelstraat loopt, ziet hij ineens de vrouw achter een kinderwagen lopen. Hij loopt naar de vrouw toe, kijkt in de
kinderwagen en ziet een tweeling liggen. Dan vraagt de dokter aan de vrouw: "Wat
is dat nou?" "O gewoon", zegt de vrouw, "twee scheten met een pet op."
'Dokter, ik ben de laatste tijd zo moe als een hond, maar toch heb ik honger als een
paard en eet ik als een varken.' 'Tja, dan kan ik u alleen maar doorverwijzen naar
een dierenarts.'

DE MEIBLOEM NV autocars - reisbureau
Kasteelstraat 149 - 8700 Tielt

http://www.nierpatientenroeselare.be/
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Reis naar KRETA - CHERSONISSOS

HOTEL ALBATROS ****

Van 24 september tem 4 oktober 2020

http://www.nierpatientenroeselare.be/
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FAMILIENIEUWS
CAD MENEN

Frans, we wensen je nog vele mooie jaren toe!

Op 12 november werd Louwie geboren.
Het 3de zoontje in de rij van onze collega
Deborah Dewitte. Proficiat Deborah en
Peter!! Geniet van jullie kleine spruit!
Myriam Vandamme is ‘onze voice’ van
CAD Menen, nog nooit eerder gehad.
Myriam laat haar engelenstem graag
eens horen tijdens dialyse. Tot nu toe
hebben we dit live mogen beleven met
St -Maarten en Kerst. Ook Johnny Soen
kan er wel weg mee. Misschien nog ooit
een duo!!

Op 15 maart trad de zoon van Gaaloul
Aïcha in het huwelijksbootje. Geniet van
deze dag Aïcha en een dikke proficiat !!
Mvg, Veerle Calis

VLEESWAREN
Myriam Vandamme, op de foto niet aan
het zingen maar in stilte aan het lezen

HAVA

Frans Dejonghe is op 17 december 80
jaar geworden. Fier als een gieter kwam
hij aan met zijn traktaat !! We zien Frans
hier als een heel dankbare en respectvolle man in ons midden!

ZWAAIKOMSTRAAT 70
8800 ROESELARE
Tel. 051/ 20 19 39
Fax 051/ 20 91 07

http://www.nierpatientenroeselare.be/
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OVERLIJDENSBERICHTEN
De familie heeft ons gevraagd om het overlijden te melden van:
08/01/2020
De Heer Marcel Vandenberghe (dialysepatiënt)
Echtgenoot van Mevrouw Annie Pape
15/01/2020
De Heer Georges Laleman (dialysepatiënt)
Echtgenoot van Mevrouw Jacqueline Crevits
27/01/2020
Mevrouw Marina Verpoort (dialysepatiënte)
Echtgenote van wijlen de Heer Roger Vanhaecke
10/02/2020
De Heer André Verstraete (dialysepatiënt)
Weduwnaar van Mevrouw Leona Depla ( 1976)
Echtgenoot van Mevrouw Ivonne Reyniers
16/02/2020
De Heer Marc De Laere (getransplanteerde)
Echtgenoot van Marie-Louise Vandeweghe
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

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: PAASEIERENACTIE

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

H

O

S

P

I

T

A

L

I

S

A

T

I

E

2

O

P

P

A

S

F

A

L

L

I

E

T

3

N

A

A

S

T

A

S

A

T

A

4

D

A

T

A

F

E

I

R

L

5

E

R

O

I

D

A

A

I

E

N

6

R

V

O

E

I

K

7

D

A

R

8

T

9

W

A

K

K

10

I

N

E

S

11

N

N

A

12

T

E

13

I

N

14

G

I
G

15

B

A

R

E
S

O

R

E

M
T

E
W

E

E

R

R

G

F

W

F
A

G

O

F

F

E

L

E

G

R

E

E

N

E

N

E

N

S

G

S

C

I

S

L

A

D
D

E

I

L

A

N

F

S

L

A

N

G

A

P

T

E

W

E

L
A

M

I

U

A

O

N

O

R

I

T

S

T

N

K

A

K

I

A

K

E

N

N

I

L

D

E
E

R

A

S

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/

't Krantje

- 28 -

Januari - Februari - Maart 2020

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/

