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Hopelijk hebben jullie allen de voorbije coronaperiode goed doorstaan
en zijn jullie allen nog in
goede gezondheid!!!
We stonden op het punt
om op 15 maart 2020,
voor de eerste maal een
brunch te organiseren.
Met meer dan 100 inschrijvingen was dit dan
ook meteen een echte
voltreffer! Jammer genoeg gooide corona roet
in het eten. Maar we kijken er naar uit om dit
volgend jaar terug op onze activiteitenkalender te
zetten.
Ook het weekend, met
een mooie bezetting,
dienden we om dezelfde
reden te annuleren. Er
waren trouwens maar 6
inschrijvingen binnengekomen. Toen woedde het
corona virus echter al volop en dat zal zeker zijn
invloed gehad hebben.
Hetzelfde programma
staat volgend jaar opnieuw op onze to do lijst,
hopelijk met iets meer inschrijvingen.
Ook de BBQ hebben we
noodgedwongen moeten
annuleren. Jullie hadden
daar trouwens nog geen
uitnodiging voor ontvangen.
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Maar waar we het meeste
hartenpijn van hadden
was ongetwijfeld de annulering van de Elfdaagse
naar Kreta. We hebben
daar heel goed over nagedacht, maar we konden
echt het risico niet nemen
om deze te laten doorgaan. We mochten er niet
aan denken dat er een
tweede golf van corona
zou uitbreken terwijl we
zo ver van huis zouden
zijn. Hopelijk hebben jullie daar alle begrip voor.
Normaal gezien proberen
we het volgend jaar opnieuw!!!
Vandaag ben ik voor de
eerste maal naar het
nieuwe ziekenhuis geweest. Ik moet zeggen,
het heeft toch wel indruk
op mij gemaakt! Er zijn
hier en daar natuurlijk
wel wat kinderziektes,
maar ik ben ervan overtuigd dat deze wel opgelost geraken.
Het ziet er dus naar uit
dat we mekaar dit jaar
niet zullen zien. Misschien
dat een jaarfeest nog mogelijk is, maar ik hoop in
ieder geval dat we mekaar volgend jaar in goede gezondheid terug kunnen zien, we hebben immers allemaal heel veel
bij te praten.
Tot dan, Gino
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NIEUW BESTUURSLID
ANN CORNEILLIE
INTERVIEWT ZICHZELF
De voorbereiding van ‘t Krantje nummer
2 begon al halfweg februari van dit jaar.
Op de vergadering van 11/02/2020 werd
dit interview min of meer vastgelegd. Er
moest alleen nog een datum afgesproken worden waarop oudgedienden interviewers, Maurice en André, zouden langs
gaan bij Ann Corneillie. Zoals zoveel zaken dit jaar, besliste de coronapandemie,
daar anders over.
Vanaf nu laten we Ann aan het woord.
Ik ben Ann Corneillie, geboren op 4 april
1970 in het gezin van Herman Corneillie
en Rika Vermandere. In het kleine dorpje
Beveren (bij Roeselare), waar iedereen
iedereen kende, begon alles voor mij. Ik
had een heel goeie jeugd en liep school
in de meisjesschool van Beveren in de
Schoolstraat. Ik was een vrij braaf meisje en haalde goeie punten.
Toen ik zes jaar was, werd mijn broer
David geboren. Daarmee was ons gezinnetje compleet.

Ann met haar broer, David

Het ganse gezin samen op Ann’s eerste
Communie. Herman, Rika, Ann en David
Het doopfeest van Ann

Vanaf het middelbaar ging ik naar Barnum in Roeselare waar ik de weten-
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Voor de kerk bij het H. Vormsel
schappelijke B volgde. Het was een
goeie, maar lastige tijd waarin ik veel
moest studeren omdat niet alle vakken
mij even goed lagen. Ik had er wel veel
leuke vriendinnen.
Naast de studies was ik ook actief in het
toneel, volgde muziekles, zong in een
koor en was ook nog een tijdje in de Chiro. Ik ging graag mee eerst als lid en later als moni bij Jeugd en gezondheid,
het huidige Kazou.
Vrijwilligerswerk is iets wat ik altijd wel
gedaan heb en nog steeds doe. Het is

Het gehele gezin op wandel op vakantie
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voor mij namelijk heel belangrijk mij in
te zetten voor anderen en het geeft mij
een zekere voldoening. Zo organiseer ik
ook jaarlijks een inleefreis voor studenten naar Marokko.
Tot mijn achttiende ben ik alleen maar
naar een meisjesschool geweest. Dat liet
toch wel zijn sporen na. Moeke en vake
zullen dat wel niet altijd beamen maar ik
was wel een heel braaf meisje. Toch wil
ik jullie deze anekdote niet verzwijgen.
Veel weggaan zat er niet in.( mijn ouders
waren nogal bezorgd) en dus verzon ik
op een zeldzame keer een smoesje om
toch maar weg te geraken. Ik zei thuis
dat ik naar het toneel moest. Maar in
mijn haast was ik mijn map van toneel
vergeten. Toen vake naar toneel ging om
mij mijn map te geven vond hij zijn
dochter daar natuurlijk niet! Mijn ouders
hadden op dat moment misschien wel
een vermoeden waar ik wel was, maar
zeker wisten ze het niet. Toen ik de volgende morgen geconfronteerd werd met
het feit dat ik niet op toneel was, viel ik
gewoon van mijne sus!
Daarna ging ik in Leuven studeren en
opende zich een heel andere wereld.
Weer kwam ik terecht bij allemaal meisjes want ik verbleef in een meisjespeda.
Maar in een studentenstad als Leuven
lopen natuurlijk niet alleen maar meisjes
rond! Ik had plots ook een totale vrijheid, wat voordien nooit het geval was
geweest. En soms gebeuren dan dingen
die niet altijd zo koosjer zijn...
Ik koos er voor om godsdienstwetenschappen te studeren met het idee dat ik
later ontwikkelingssamenwerking zou
doen enerzijds en ook anderzijds omdat
ik er als kind van droomde om voor de
klas te staan: ik speelde toen heel vaak
schooltje en was toen al sociaal geëngageerd.
Helaas voor mij bleek dat ik op het einde
van mijn eerste jaar als universiteitsstudente niet bijster goed gepresteerd had.
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Ik was jammer genoeg gewoon gebuisd,
gezakt oftewel gewoonweg niet geslaagd! Dat kwam waarschijnlijk wel
doordat ik in dat jaar meer andere ruimtes had gezien dan de aula van de unief.
Ik ging dus herexamen doen. Helaas
mislukte dat ook en na thuis lang te
moeten vragen en zagen heb ik uiteindelijk mijn eerste jaar mogen overdoen.
De volgende jaren heb ik mij echt gesmeten en uiteindelijk behaalde ik mijn
diploma godsdienstwetenschappen zelfs
met een graad! In het laatste jaar kreeg
ik al een beurs aangeboden om in Nederland te gaan studeren. Toen al wilde
ik mijn thesis maken rond de wetgeving
van orgaandonatie. Vooral de vraag wat
de ethische en juridische impact was tussen het verschillend wetsysteem in België en Nederland, hield me bezig. Dit
kwam omdat ik in die tijd al fel geconfronteerd werd met orgaandonatie omdat mijn vader, Herman, toen al een tijdje aan dialyse was. Hij stond dan ook al
op de transplantatielijst.
Ik zou dus in Nijmegen gaan studeren.
Alles stond klaar om te vertrekken, toen
op vrijdagavond kwart voor vijf de telefoon rinkelde thuis. Ik nam op en net
toen werd mijn papa opgeroepen om
een niertransplantatie te ondergaan in
UZ Leuven. Dit was een heel hevig,
spannend en tegelijkertijd tof moment.
Alles werd inderhaast uit de auto geladen zodat we konden vertrekken. Papa
zat op de achterbank want hij mocht niet
zelf naar Leuven rijden. Ik weet dat de
rit extra lang duurde en we misschien
maar 5 woorden hebben gewisseld met
elkaar. We hebben daar spannende dagen meegemaakt, moeke en ikzelf op
mijn kot en vake evengoed, maar gelukkig is alles goed verlopen. Ondertussen
is vake al ongeveer 27 jaar getransplanteerd en 77 jaar oud.
Hij is zeer nog altijd zeer zorgzaam en
dankbaar voor zijn getransplanteerde
nier.
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Ondertussen stond de tijd voor mij natuurlijk ook niet stil en moest ik verder
mijn studies af maken. Dat is me goed
gelukt maar eens student eeuwig student. Ik wou eigenlijk nog een beetje
blijven hangen in Leuven en haalde later
nog mijn licentie familiale en sexuologische wetenschappen. Een hele ommezwaai qua studierichting en menig prof
keek raar op toen ze wisten dat ik eerst
godsdienstwetenschappen gestudeerd
had. De achterliggende reden van mijn
verdere studies was nog steeds het helpen van mensen. Was het niet via ontwikkelingssamenwerking dan zou het als
therapeute zijn.
In mijn laatste jaar als studente werkte
ik ook al. Ik gaf les in Paridaens en het
H. Hartinstituut in Leuven. Daardoor verbleef ik quasi het ganse jaar in Leuven.
Na het behalen van mijn diploma familiale en sexuologische wetenschappen, kon
ik echter niet zomaar gaan werken als
therapeute. Dus zat er niets anders op
dan nog 3 jaar les te volgen om uiteindelijk ook af te studeren als therapeute.
Ondertussen werkte ik verder als interim
-leerkracht in verschillende scholen in
Leuven
Uiteindelijk was de tijd gekomen om terug te keren naar de heimat en als 27jarige terug bij hotel mama te verblijven.
Het werd een leuke tijd terug thuis en
ondertussen gaf ik ook les in Ter Groene
Poorte in de bakkerijafdeling te Brugge.
Ik gaf er les aan de 6de jaars . Veel godsdienst werd er daar niet gegeven en de
maandag ging het op school steeds over
hoe de leerlingen hun weekend beleefd
hadden en hoe ze hun auto getunede
hadden. Het was echt een zalige periode
met die gasten.
Eens toen ik terug bij mijn ouders woonde was dat wel een leuke tijd, maar anderzijds toch niet de makkelijkste tijd
want uiteindelijk wil iedereen toch zijn
eigen leven leiden zeker als je al zo lan-
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ge tijd zelfstandig leefde.
In die periode speelde ik nog steeds toneel en soms gingen we na de repetitie
al eens iets drinken. Op één van die
drinks na toneel, leerde ik mijn toekomstige man, Dries, kennen. Eerst woonden
we nog een tijdje samen in Roeselare.
Op mijn 32ste stapte ik in het huwelijksbootje en gingen we ons settelen te
Lichtervelde. Samen kregen we 3 schatten van kinderen: Alien werd geboren in
2003; Michiel in 2005 en Florien in 2008.

Alien, Florien, Ann en Michiel
De kinderen kwamen allemaal vrij kort
op elkaar, maar dat kwam onder meer
omdat ik mijn leeftijd niet mee had om
nog lang met kinderen te wachten. We
gingen in Lichtervelde wonen onder
meer omdat mijn man daar een praktijk
had en daar zijn cliënten ontving. Samen
reisden we heel veel en zagen we veel
van de wereld. Dit in de periode van
toen we nog kinderloos waren als dat er
wel kinderen waren .
Ik wist al eerder dat ik dezelfde ziekte
als mijn vake had.(nvdr: polycystische
nieren zijn erfelijk). Ik moest dus voorzichtig zijn met mijn gezondheid. In de
eerste jaren van mijn huwelijk hebben
we wel heel erg getwijfeld of we wel kinderen zouden nemen. Om de reden van
die polycystische nieren dus. Daarom zijn
we verschillende keren gaan praten met
Dr. Marc Segaert (de eerste nefroloog in
AZ Delta) en zijn we uiteindelijk overstag
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gegaan. Door mijn 3 zwangerschappen is
mijn nierfunctie wel ietwat teruggevallen. Ik moest vooral opletten voor hoge
bloeddruk.
Mijn oudste dochter Alien, begint zich
toch ook wel wat vragen te stellen
rondom de vraag of zij polycystische nieren heeft. Maar ethisch gezien gaat men
een jonge persoon voor z’n achttiende
niet voor dergelijke zaken onderzoeken.
Ikzelf geef momenteel dus nog steeds
les in het vroegere Sint-Jozefscollege te
Izegem. Tegenwoordig heet dat het Prizma College. Ik geef daar les godsdienst.
Daarnaast heb ik een zelfstandige praktijk en ben ik werkzaam als psychotherapeut en erkend familiaal bemiddelaar
(bemiddelaar bij echtelijke conflicten of
echtscheidingen). Wat mijn gezondheid
betrof, moest ik eerst jaarlijks op controle, later werd dat halfjaarlijks. Dit omdat
mijn bloeddruk niet echt onder controle
was. Omdat Dr. Bart Maes mij adviseerde om toch wel vaker op controle te komen deed ik dat uiteindelijk ook. Ik had
ook nog de pech dat ik enkele keren een
nierontsteking kreeg. Zeker geen pretje
want een nierontsteking is heel erg pijnlijk.
Ik deed wat sport en lette heel erg goed
op mijn voeding. Ik had Dr. Maes ook
verteld dat ik niet wilde weten of mijn
waarden dan wel goed of slecht waren.
Hij moest het mij maar gewoon meedelen als het zover was om aan dialyse te
beginnen. In februari 2017 was het uiteindelijk niet meer uit te stellen, hoewel
zowel ik als de dokters er alles aan hadden gedaan.
Omdat ik zoveel schrik had van naalden
en spuitjes koos ik uiteindelijk voor peritoneale dialyse. Een anekdote daaromtrent: toen ik nog in Leuven studeerde
ging ik soms op zaterdag ons vake halen
na dialyse. Maar de 3 musketiers (vake,
Gino Matthys en Robert Vanneste) hadden er niet beter op gevonden om mij
schrik aan te jagen (niet bewust natuur-
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lijk) door niet goed af te drukken na de
dialyse en zo een bloedfonteintje voor
mij te creëren.
Voor ik begon aan de PD (peritoneale
dialyse) kreeg ik natuurlijk nog een buikkatheter. De PD heb ik als vrij positief
ervaren want ik kon nog vrijwel alles
doen wat ik wou: ik gaf nog halftijds les,
had nog mijn eigen praktijk en kon nog
op reis gaan. Je bent uiteraard wel wat
meer moe, maar je moet niet tijdens de
dag ‘k weet niet hoeveel uren aan die
machine liggen.
Wat het op reis gaan betreft: hier moet
ik ook een compliment geven aan de firma Baxter want zij zorgen dat alles voor
je geregeld is, zodat al het materiaal dat
je nodig hebt op tijd ter plaatse is.
Anderzijds zijn er natuurlijk ook wat nadelen: je kan bvb niet in bad gaan of
gaan zwemmen, je kan niet naar de sauna(2 zaken die ik heel erg graag deed).
Je hebt soms wat pijn, het alarm van je
machine gaat ook wel eens af ‘s nachts,
die katheter die daar altijd zit enz.
Zelf heb ik niet zo lang PD gekregen,
want na 13 maanden was er al een
transplantnier voor mij. Het was op 9
april 2018, om 3 uur ‘s nachts dat ik zogezegd telefoon kreeg. Helaas stond
noch mijn GSM nog die van Dries op.
Opeens rinkelde de bel. Bleek dat de politie aan de deur stond om mij te melden
dat ik heel snel naar Gent moest. Ik belde mijn ouders op met de vraag om mij
naar Gent te brengen, want de kinderen
waren thuis en er moest toch ook voor
hen gezorgd worden. Het waren voor mij
en m’n ouders de langste uren die er waren. Ik had ongelooflijk veel dorst van de
zenuwen, maar ik mocht niets drinken en
niets eten. Ik had wel zo een klein busje
mondspay en om de 30 seconden heb ik
m’n mond natgemaakt! Dit tot frustratie
van vake(nu leuke anekdote). Rond 14
uur kwamen ze mij vertellen dat als de
transplantatie zou doorgaan, eerst mijn
linkernier eruit moest omdat ik 2 weken
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voordien een nierbloeding had gehad en
men niet zeker wist of die nier al volledig
hersteld was. Rond 19.00u kreeg ik
groen licht voor de transplantatie. Van
de eerste dagen na m’n transplantatie
weet ik niet veel meer. Alleen herinner ik
me dat er gezegd werd dat de nier traag
op gang kwam. Maar alles kwam goed
en na 10 dagen mocht ik de kliniek verlaten. Ik voelde me wel erg zwak want ik
had niet alleen tijdens de operatie nogal
wat bloed verloren, maar voordien was
dat ook al zo met die nierbloedingen.
In mijn privéleven was er ook heel wat
gebeurd waardoor ik 1 maand bij m’n
ouders woonde. Op 1 mei nam ik een
totaal nieuwe start in m’n leven en dit
zowel op emotioneel als op gezondheidsvlak.
De eerste maanden waren heel vreemd
en moeilijk voor mij. Ik had een vreemde
nier in mij en daar heb ik het emotioneel
echt wel heel moeilijk mee gehad. In die
periode heb ik ook een brief geschreven
naar de familie van mijn overleden donor. Jammer genoeg voor mij, kreeg ik
daar geen antwoord op. Ik kan dat wel
plaatsen en begrijpen maar het gevoel
dat er ergens in de wereld mensen verdriet hebben omwille het verlies van hun
naaste familielid dat nu verder leeft in
mijn lichaam, heeft me toch wel een hele
tijd parten gespeeld. Anderzijds ben ik
super– super– dankbaar, want mijn leven is nu totaal anders. Ik ga en ik sta
waar ik wil; ik moet niet meer op tijd
thuis zijn omdat ik moet aangesloten
worden voor mijn peritoneale dialyse
enz. Alles gaat nu goed met mij. Ik ben
supercontent, ik ben superblij! Ik heb
mijn leven voor een groot deel terug op
de rails. Hopelijk worden de laatste obstakels in de toekomst ook weggewerkt.
Ik ben heel blij en heel dankbaar dat m’n
donor zich heeft opgegeven om kandidaat-donor te zijn. Mijn nier komt immers uit Duitsland en daar is de wetgeving zo, dat men zich expliciet kandidaat
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Drie generaties bijeen, ergens op uitstap te Middelkerke
moet stellen.
Mijn laatste woord van dank gaat uit
naar de mensen van PD die elk moment
van de dag en de nacht voor mij klaar
stonden mocht er iets gebeuren met mij.
Ook dokter Maes krijgt van mij een fijne
vermelding en dank je wel… (volgens
hem eentje om nooit te vergeten). Ik
heb heel veel dank voor zijn steun en
begeleiding nog altijd.
Onlangs leerde ik de VNR beter kennen.
Vooral door Gino Matthys die ik al heel
lang ken. Gino was namelijk vriend aan
huis van m’n vake. Gino was ook steeds
aanwezig als fotograaf bij belangrijke
gebeurtenissen in mijn leven , zo was hij
aanwezig op m’n huwelijk, bij de doop
van m’n kinderen enz.
Een tijd geleden vroeg hij me of ik geen
interesse had om VNR-bestuurslid te
worden. Ik heb dat met heel veel plezier
aangenomen en vind het supertof. Ze
zochten wat nieuw en jonger bloed, hoewel ik mezelf niet meer zo jong vind en

misschien toch ook wel vrouwelijke versterking -)
Ik kwam zo met het vernieuwende idee
om voor het eerst een brunch te organiseren. Helaas voor iedereen strooide het
covid-19 virus daar roet in het eten.
Maar die brunch komt er zeker en vast
wel. Is het niet dit jaar, dan volgend
jaar.
Ik vind de VNR enorm belangrijk voor
alle dialysepatiënten, getransplanteerden
enz, want eigenlijk brengt dat toch al die
mensen samen en is dit de bedoeling
van een vriendengroep!!! Dus ook aan
iedereen die dit leest maar twijfelt om
eens naar activiteiten te komen: doen!!!
Ook voor PD’ers kan het fijn zijn om
mensen in dezelfde situatie eens te ontmoeten want ook wij (ik had) hebben
nood om eens te ventileren… Ik ben ook
steeds bereid voor een babbeltje. Graag
zelfs.
Ann Corneillie en André Segaert
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EEN VLEUGJE GESCHIEDENIS
DEEL I
Mijn ouderlijk huis lag in de Moeskroenstraat in Menen. Aan de overkant van de
straat lag Frankrijk. De dichtste lagere
school - samen met de terechte ouderlijke overtuiging dat kennis van het Frans
een noodzaak was - maakten dat ik mijn
eerste vier leerjaren op de schoolbanken
van de école laïque Michelet in Halluin
doorbracht. Vanaf het tweede leerjaar
stond daar het vak geschiedenis op het
programma. Later, toen ik vanaf het vijfde leerjaar op Belgische schoolbanken
zat, werd snel duidelijk dat onze eigen
geschiedenis onlosmakelijk verbonden is
met die van onze zuiderburen ... al blijkt
het Belgische verhaal hier en daar wel
wat af te wijken van het Franse.

Ajaccio (Corsica). Hij was de tweede
zoon in een verarmde adellijke familie.
Zijn vader was een advocaat en stamde
uit de Genuese adel. Hij stuurde Napoleon op zijn negende naar een college in
het Franse Autun. Daarna volgde de jongen een opleiding aan de militaire school
in Brienne. Hij werd vaak door zijn medeleerlingen bespot omwille van zijn
Frans met een sterk Corsicaans accent.
Hij had geen aanleg voor talen, wel voor
wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis
en litteratuur. Zijn favoriete auteurs waren Plutarchus, Caesar, Corneille, Voltaire, Rousseau en von Goethe. Hij werd er
als staatshoofd en als legerleider sterk
door beïnvloed.

Een van de markantste figuren uit die
geschiedenis, voor wie ik altijd een zekere bewondering heb gehad, is Napoleon
Bonaparte.
De Engelsen, doorheen de hele geschiedenis gezworen vijanden van Frankrijk en ook nu nog steeds geen dikke vrienden - omschreven de Franse keizer als
klein van gestalte. Naarmate ze veldslagen verloren gaven ze hem de spotnaam
Little Boney. Napoleon mat bijna 1,70
meter, in die tijd de gemiddelde lengte
bij mannen. Wel was hij vaak omringd
door zijn lijfwachten die minstens 1,80
meter groot waren. In die tijd werd gemeten in voet en was de Engelse voet 2
cm korter dan de Franse. Dat leidde tot
een omrekenfout die de Engelsen goed
uit kwam in hun oorlogspropaganda.
Napoleon werd als Napoleone di Buonaparte geboren op 15 augustus 1769 in

Jonge Napoleon Bonaparte
(onbekende kunstenaar)
In 1784 ging Napoleon naar de École Mi-
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litaire in Parijs, deed er vervroegd examen, slaagde en werd op zijn zestiende
onderluitenant bij een regiment in Valence. In 1786 werd hij overgeplaatst naar
Auxonne bij Dijon.
Op 14 juli 1789 brak de Franse Revolutie
uit. Een groot deel van het Franse leger,
ook Napoleon Bonaparte, sloot zich daarbij aan. Frankrijk kwam terecht in een
jarenlang steeds hardvochtiger schrikbewind.
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gesteund werden door de Engelsen, de
Spanjaarden en Franse royalistische troepen. Op 1 oktober bezetten de royalisten
de Zuid-Franse havenstad Toulon met de
hulp van 13.000 Engelse, Spaanse, Napolitaanse en Piedmontese troepen. Zij
riepen Lodewijk XVII uit tot koning van
Frankrijk.
Napoleon Bonaparte was inmiddels Artilleriekapitein. Hij was een uitstekend
kaartlezer en werd intussen geroemd als
een sterk strateeg. Napoleon ging geregeld te paard de plaatsen die hij strategisch belangrijk achtte verkennen en bestuderen. De meeste van zijn latere militaire overwinningen zou hij danken aan
het feit dat hij erin slaagde zelf het slagveld te kiezen op door hem gekend terrein.

Bestorming v/d Bastille tijdens de Franse
Revolutie (prent Jean-Pierre Houël)
Tussen 1792 en 1797 woedde de Eerste
Coalitieoorlog, een militair conflict tussen
revolutionair Frankrijk en wat later de
eerste coalitie genoemd werd, een bondgenootschap van Oostenrijk, Pruisen, de
Nederlandse Republiek, Groot-Brittannië,
Spanje, Portugal, Napels-Sicilië, PiëmontSardinië en enkele kleinere staten.
Door de Franse Revolutie werden de adel
en de clerus alle macht ontnomen. Vooral het volk op het platteland en de arbeidende klasse kregen een beter leven dan
de lijfeigenschap waarin ze tot nu geleefd hadden onder het juk van kerk en
adel.
In januari 1793 werd koning Lodewijk
XVI onthoofd in Parijs. In enkele grote
Zuid-Franse steden braken rellen uit die

Paul Barras (gravure Hilaire le Dru)
Hij werd opgemerkt door Paul Barras,
één van de machtigste mannen van de
Franse Revolutie. Barras leidde de revolutionaire troepen die Toulon moesten
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ontzetten. Bonaparte bedacht het plan
om enkele forten in te nemen waardoor
hij de aanvoer van goederen naar de bezetters van Toulon afsneed. Hij bracht
vervolgens alle kanonnen uit het omliggende samen voor de beslissende slag
waarbij de bezetters verdreven werden.
Napoleon werd bevorderd tot Brigadegeneraal.
Paul Barras werd het langstzittende lid
van de vijfkoppige Directoire die Frankrijk bestuurde na de revolutie. Hij besliste mee voor de terechtstelling van Lodewijk XVI. Tot zijn verdiensten hoort dat
hij, samen met Jean-Lambert Tallien,
medelid Directoire en politiechef Joseph
Fouché, een einde maakte aan het
schrikbewind door de arrestatie van Robespierre. Via politiek gekonkel werd hij
de machtigste man van Frankrijk maar
werd later, met hulp van Napoleon, aan
de kant gezet door Talleyrand. Barras
zou ooit over Napoleon Bonaparte gezegd hebben: “Promoveer deze man, anders zal hij zichzelf promoveren zonder
jullie”. Een profetie zou later blijken.

mière volgens de revolutionaire kalender,
zetten de royalisten de aanval in. Bonaparte liet de artillerie op de menigte vuren met kartetsen (shrapnels). Zelf stond
hij vooraan. Zijn paard werd onder hem
neergeschoten door de rebellen maar
hijzelf bleef ongedeerd. Onder het vuur
van artilleristen en infanteristen stoven
de opstandelingen uiteen en werden
achternagezeten door de cavalerie. Meer
dan 300 opstandelingen kwamen om
maar ... De Franse Revolutie was gered,
Napoleon was een nationale held en
werd bevorderd tot divisiegeneraal.

De antikerkelijke houding van het Directoire leidde in de Vendée tot gewapende
opstanden van katholieken en royalisten.
Met de steun van de graaf van Artois
(later koning Charles X) en een leger van
2.000 Engelsen en 1.000
“émigrés” (uitgeweken Franse adel) trokken ze begin oktober 1795 naar Parijs.
Hierop brak ook in Parijs een opstand uit.
De Nationale Conventie, het revolutionair
parlement stuurde een 5.000 man sterk
leger dat zich geconfronteerd zag met
een overmacht van meer dan 30.000 opstandelingen. Hierop werd brigadegeneraal Bonaparte ter hulp geroepen. Hij
nam het bevel over en in de nacht van 4
op 5 oktober liet hij de cavalerie buiten
Parijs 40 kanonnen ophalen die hij strategisch liet opstellen.

Napoleon laat de opstandelingen beschieten met kartetsen
(ets van P.G.Berthault)

In de ochtend van 5 oktober, 13 Vendé-

Hij huwde met Joséphine de Beauharnais, een ex-maîtresse van Barras. Zij
was Napoleons grote liefde, anderzijds
had zij veel voor hem nuttige connecties
in de Parijse salons.

Napoleon en Joséphine
(afbeelding Harold Piffard)
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Napoleon kreeg, mede op voorspraak
van Barras het bevel over de Armée d’
Italie . Dat leger was verwaarloosd, de
soldaten waren slecht gevoed, slecht getraind en hadden in maanden geen soldij
ontvangen. Napoleon herstelde de discipline en stak er de Alpen mee over. Op
10 mei 1796 versloeg hij de Oostenrijkers in de Slag bij Lodi, trok op naar Milaan en won de Slag bij de brug van Arcole en de Slag bij Rivoli. Vervolgens kon
hij doordringen tot op 120 km van Wenen. Hiermee kon Frankrijk in 1797 zijn
vijanden tot vrede dwingen en de Eerste
Coalitieoorlog beëindigen.
Frankrijk had nu de macht in handen in
een groot deel van het Europese vasteland, o.a. de Nederlanden en het Rijnland. Nu richtte Napoleon zijn pijlen op
eeuwige vijand Groot-Brittanië. Met name wilde hij hun overheersing in het
Middellandse Zeegebied breken en vervolgens Egypte veroveren en de weg
naar Brits India afsluiten. Hiermee kon
hij de Britse economie platleggen. Het
Directoire hechtte weinig geloof aan het
welslagen van dit plan maar zag snel rijzende ster Bonaparte liefst ver van Parijs.
In mei 1798 vertrok Napoleon uit de haven van Toulon met een expeditieleger
van 40.000 man en honderden schepen.
Een meer bescheiden Engelse vloot onder leiding van admiraal Horatio Nelson
zette de achtervolging in maar liep vertraging op ten opzichte van de Fransen.
Napoleon zette koers naar Malta en bezette het eiland dat geregeerd werd door
de Orde van Sint-Jan (Johannieters,
Tempeliers, Hospitaalridders).
Nelson begreep waar Napoleon naartoe
wilde en zette koers naar de Egyptische
havenstad Alexandrië. In volle zee voer
de Engelse vloot de Franse voorbij zonder dat noch de een noch de ander er
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erg in had en bereikte Alexandrië als eerste. Omdat hij Napoleon niet vond keerde Nelson terug naar volle zee en bereikte Sicilië. De Franse vloot bereikte
Alexandrië, Napoleon veroverde de stad
en trok het binnenland in op weg naar
Caïro. Zijn leger had echter geen ervaring met het Afrikaanse klimaat en kreeg
algauw af te rekenen met hitte, droogte
en ziekte. Er kwamen meer soldaten om
door ontbering dan door de veldslagen.
Napoleon overwon de Mammelukken in
de slag bij de piramiden maar kreeg hierdoor de sultan van het Ottomaanse Rijk
tegen zich. Hij rukte op naar Syrië maar
besloot uiteindelijk zijn troepen terug te
trekken naar Caïro.

Napoleon Bonaparte in Egypte
(schilderij van J-L Gérôme)
Intussen waren de Franse schepen voor
anker gegaan in de Baai van Aboukir. Via
spionnen bereikte dat nieuws admiraal
Nelson die ook de steven naar het oosten wendde en op 1 augustus onmiddellijk de Franse vloot aanviel in wat later
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de slag bij de Nijl werd genoemd. De
Fransen waren niet voorbereid op deze
verrassingsaanval, werden omsingeld en
veel schepen, waaronder het vlaggenschip de Orient, werden tot zinken gebracht. Dit was een zware tegenslag
voor Bonaparte. Overigens verloren niet
alleen de Fransen schepen, ook een deel
van de Engelse vloot ging ten onder.
Maar Frankrijk was hiermee opnieuw het
overwicht in het Middellandse Zeegebied
kwijt. Het zette bovendien veel landen
ertoe aan om deel te nemen aan de
Tweede Coalitieoorlog. Portugal, het Koninkrijk Napels, het Russische Keizerrijk
en het Ottomaanse Rijk verenigden hun
legers tegen Frankrijk. De Russen en de
Turken trokken naar Egypte en opereerden in de Adriatische Zee terwijl de Portugezen deelnamen aan de blokkade van
Malta. Nelson, gewond in de slag bij de
Nijl, leidde de operaties vanuit Napels.
Napoleon keerde terug naar Parijs. In
1799 moest het Directoire het hoofd bieden aan grote binnenlandse problemen.
Het land werd bedreigd door de troepen
van de Tweede Coalitie. Inflatie, enorme
staatsleningen, grote armoede, slecht
functionerende ambtenarij en corruptie
teisterden Frankrijk. Emmanuel Joseph
Sieyès, lid van het Directoire, wilde de
regering omver werpen en vroeg de populaire Napoleon om militaire steun bij
een staatsgreep. Sieyès wilde na de
staatsgreep van 18 Brumaire (9 november 1799) zichzelf president van Frankrijk
maken maar Bonaparte wees dit af. Er
kwam een Consulaat met drie voor drie
jaar benoemde consuls aan het hoofd
van de regering. Bonaparte, die de militaire macht had en heel populair was
schoof zichzelf naar voren als eerste consul. De eerste Franse republiek kreeg
een Tribunaat en een Raad van State als
wetgevende en controlerende organen.
Zowel bij de voorbereidingen als bij de
uitvoering van de staatsgreep speelde
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Talleyrand een beslissende rol. Hij werd
minister van Buitenlandse Zaken en was
de tweede man van het regime met
meer macht dan de tweede en derde
consuls. Hij werkte Barras weg uit de politiek. Fouché werd minister van Politie.
Op 19 februari 1800 nam eerste consul
Bonaparte zijn intrek in het Palais des
Tuileries.

Napoleon Bonaparte als eerste consul
(schilderij van François Gérard)
Profiterend van zijn populariteit verlengde Napoleon via een volksraadpleging
zijn mandaat tot levenslang. In de kortste tijd schakelde hij zijn tegenstanders
een voor een uit en trok alle macht naar
zich toe. Na een mislukte royalistische
aanslag op zijn leven op 24 december
1800 beschuldigde en liet hij 130 prominente Jakobijnen naar de strafkolonie
Frans-Guyana deporteren. Hij ontnam de
gekozen Assemblée alle wetgevende
macht. De senaat, door hem zelf benoemd, behield die macht. In het jaar
1801 sloot hij vrede met de Paus en nam
zo de monarchisten alle wind uit de zeilen.
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Waarom zoveel landen Frankrijk onder
de duim wilden krijgen laat zich raden.
De Franse Revolutie had de kerk en de
adel alle macht ontnomen en het gewone volk een beter bestaan gegeven. Ook
in de door Frankrijk bezette landen golden die betere leefomstandigheden en
de adel en de kerk in de andere Europese landen vreesden dat hun eigen lijfeigenenbevolking ook in opstand zouden
komen naar Frans voorbeeld. Overigens
was een in vrede verenigd Europa de
natte droom van Napoleon Bonaparte.
Napoleon wordt weleens, volgens mij ten
onrechte, in één adem genoemd met
Hitler, Stalin, en ... de grote massamoordenaars uit de geschiedenis. Een groot
deel van wat de napoleontische oorlogen
worden genoemd moest Napoleon voeren om zijn land, Frankrijk en de revolutionaire principes van Liberté, Egalité,
Fraternité te verdedigen tegen de vijandelijke coalities die het belaagden. Zeker,
die oorlogen hebben een hoge tol aan
mensenlevens geëist, naar schatting 7 à
7,5 miljoen soldaten en ca. een half miljoen burgers, o.a. door hongersnoden.
Desondanks werd Napoleon gerespecteerd en op handen gedragen door zijn
soldaten, ook die uit door Frankrijk geannexeerde landen, waaronder Belgen.
Behalve oorlog voeren heeft Napoleon
Bonaparte trouwens ook een aantal opmerkelijke dingen verwezenlijkt waar een
groot deel van de wereld wel bij gevaren
is. Een ervan is dat hij het metriek stelsel
- het matenstelsel met de meter, liter en
kilogram als basis - gevestigd heeft in
het geheel van wat ooit het Napoleontische Rijk was, praktisch geheel het Europese vasteland.
In 1800 gaf eerste consul Napoleon aan
een commissie van vier eminente Franse
juristen de opdracht om een code civil,
een burgerlijk wetboek op te stellen. De
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Code Napoleon vormt ook nog steeds de
basis van ons Belgisch Burgerlijk Wetboek. De Code was gestoeld op het Parijse en Bretoense gewoonterecht en op
het Romeins recht. Behalve een Burgerlijk Wetboek liet hij ook een code van
civiele procedure, een code van handel,
een code van strafrecht en een code van
crimineel onderzoek opstellen.

Napoleon in Oostende
(onbekende kunstenaar)
Bonaparte bezocht de Zuidelijke Nederlanden. Hij kwam naar Oostende, Brugge, Gent, Antwerpen, Brussel, Leuven,
Maastricht, Luik en Namen. In Antwerpen liet hij het Bonapartedok en het Willemdok graven en maakte van Antwerpen een oorlogshaven in functie van de
oorlog tegen de Engelsen.
Napoleon Bonaparte had nu alle macht
in handen en regeerde als een dictator.
Op 18 mei 1804 verleende de (door hem
benoemde) senaat hem de titel van keizer en op 2 december kroonde hij zichzelf tot Napoleon I, keizer der Fransen in
de Notre-Dame van Parijs, in aanwezigheid van de paus. Het keizerrijk had eigen symbolen. De adelaar verwees naar
de Romeinse legioenen, maar ook naar
Karel de Grote. De rode mantel verwees
naar het purper van het Romeinse imperium. Napoleon toonde zichzelf aan de
wereld als erfgenaam van de Romeinse
keizers en van Karel de Grote. Een
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vleugje narcisme en ijdelheid waren de
nieuwe Franse keizer niet vreemd.

Napoleon kroont zichzelf tot keizer van
Frankrijk in aanwezigheid van de Paus
(schilderij Jacques-Louis David)
Gedurende zijn hele regeerperiode, eerst
als eerste consul, daarna als keizer
moest Napoleon oorlog voeren tegen coalities met Engeland die Frankrijk bedreigden. De Tweede Coalitieoorlog van
Britten, Oostenrijkers en Russen eindigde
met de tweede overwinning van Napoleon op de Oostenrijkers in de Slag van
Marengo. De Oostenrijkers moesten opnieuw vrede sluiten, België en Luxemburg afstaan aan Frankrijk en in 1802
moest zelfs Engeland vrede sluiten en
het Franse Keizerrijk erkennen. Deze
vrede zou maar een jaar stand houden.

Bivak op de vooravond van de slag bij
Austerlitz (schilderij Baron L-F Lejeune)
In 1803 verklaarde Engeland opnieuw de
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oorlog aan Frankrijk en in 1805 begon de
Derde Coalitieoorlog met Engeland, Oostenrijk, Rusland, Napels en Zweden aan
de ene kant en Frankrijk, het Bataafs Gemenebest (de Nederlanden), Spanje,
Beieren en koninkrijk Italië aan de andere kant. In hetzelfde jaar nog eindigde
deze oorlog na de verpletterende overwinning van Napoleon bij de slag van
Austerlitz, zijn grootste militaire overwinning. Frankrijk bezette Wenen, de hoofdstad van Oostenrijk. De Oostenrijkers
moesten gebied afstaan aan het koninkrijk Italië waar Napoleon koning van
was, aan de Fransgeallieerde Duitse staten en 40 miljoen francs herstelbelastingen betalen aan Frankrijk.
Rusland, Groot-Brittannië en Zweden
bleven in oorlog, in 1806 zou Pruisen
zich aansluiten om de Vierde Coalitie tegen Frankrijk te vormen. In datzelfde
jaar vormde Napoleon de Rijnbond en
kwam bijna heel Duitsland onder Franse
controle.

Portret van Napoleon (gekleurde
tekening van Hippolyte Delaroche)
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De Vierde Coalitieoorlog werd in augustus 1806 begonnen met de oorlogsverklaring van Pruisen aan Frankrijk. De
Russische tsaar werd in snelheid gepakt,
zijn leger bevond zich in Rusland en kon
het Pruisische leger niet snel genoeg bereiken om het te steunen tegen Napoleon. Met 160.000 man versloeg hij in 19
dagen tijd het 250.000 man sterke Pruisische leger. Hij maakte zijn intocht in
Berlijn, de Pruisische hoofdstad. Hier
vaardigde hij het decreet van Berlijn uit
waarbij het aan het Continentaal Stelsel
van Frankrijk, haar bondgenoten en verslagen vijanden verboden werd handel te
drijven met Groot-Brittannië, waarmee
Napoleon de Britse economie hoopte te
ruïneren.
Hierna richtte Napoleon zijn leger naar
Rusland. De Fransen verdreven de Russen uit Polen. Vervolgens trokken ze
naar Oost-Pruisen waar de zeer bloedige
Slag bij Eylau met de Russen plaatsvond
die onbeslist eindigde. Op 14 juni volgde
de Slag bij Friedland waar Napoleon wel
een beslissende overwinning op de Russen behaalde. De Russische verliezen
waren zwaar, en de veldslag eindigde
met een chaotische vlucht van het slagveld, waarbij veel Russische soldaten
verdronken in de rivier de Łyna.
Bij de Vrede van Tilsit sloot Napoleon
vrede met Pruisen en Rusland. Napoleon
ontmoette de Russische tsaar Alexander
bij Tilsit. Zij tekenden een vredesverdrag
waarmee de vijanden bondgenoten werden. Rusland sloot zich aan bij het Continentaal Stelsel en verklaarde de oorlog
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aan Groot-Brittannië. Gebieden in de
Adriatische Zee kwamen van Russische
in Franse handen. Frankrijk beloofde
Rusland te steunen in zijn oorlog tegen
Turkije. Ze kwamen ook overeen om de
Zweden te dwingen hun bondgenootschap met de Britten te beëindigen en
zich bij het Continentaal Stelsel aan te
sluiten. De Zweedse weigering leidde tot
de Finse Oorlog tussen Zweden en Rusland.
Het vredesverdrag met Pruisen was bijzonder vernederend voor dat land dat de
helft van zijn grondgebied verloor, waaronder Polen. De Pruisen moesten gebieden afstaan aan het koninkrijk Westfalen, een Franse vazalstaat met Napoleons broer Jérôme als koning, aan het
hertogdom Warschau, een Franse vazalstaat, aan de vrije stad Danzig, een
nieuw gecreëerde Franse vazalstaat en
aan Saksen dat verheven werd tot koninkrijk. Nieuw-Oost-Pruisen kwam bij
Rusland en Oost-Friesland werd een departement van het koninkrijk Holland.
Verder moest Pruisen zijn leger terugschroeven en 100 miljoen francs herstelbelastingen aan Frankrijk betalen.
Groot-Brittannië bleef in oorlog met
Frankrijk maar was economisch verzwakt
door de handelsboycot van het Continentaal Stelsel. Op het vasteland bleef de
vrede tussen de grootmachten bewaard
tot Oostenrijk en Groot-Brittannië in
1809 een nieuw bondgenootschap sloten
en de Vijfde Coalitieoorlog uitbrak.
Debusschere Maurice

Een man komt met zijn hond bij de dierenarts. "Volgens mij is mijn hond dood." "Leg
hem maar even op de behandeltafel." Als de hond er ligt doet de dierenarts een luikje open waar een kat uit komt. De kat springt op de behandeltafel, rent over de hond
en verdwijnt weer achter het luikje. De hond reageert niet. "Inderdaad, uw hond is
dood." "Dank u, dierenarts, het is helaas niet anders, wat kost dit consult?" "895 euro." "Hè? Waarom is dat zo duur?" "5 euro bureaukosten en 890 euro voor de catscan."
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TWEE UNIEKE BLOEDDRUKVERLAGENDE
MEDICATIEGROEPEN
Twee bloeddrukverlagende medicatiegroepen (ACE-inhibitoren en A2- receptorblokkers): Hoe werken ze? Welke gunstige effecten hebben ze nog buiten hun
bloeddrukdalend effect?
Dr. Verbanck Johan
Hoofdstuk 1:
Hoe werken Angiotensine converting enzyme (ACE) inhibitoren en Angio- tensine
2 receptor (A2R) blokkers = Sartanen?
Op welke processen in het lichaam grijpen die medicaties in??
Wat zijn de onderliggende MECHANISMEN??
Om op deze vraag te antwoorden moet
men een beetje inzicht hebben in het renine -angiotensine -aldosteron-systeem
(RAAS), dat door beide medicatiegroepen wordt geblokkeerd.
Het renine angiotensine aldosteronsysteem (RAAS):
1/ Hoe en waar wordt Angiotensine 2
gevormd??
In veel lichaamsweefsels gebeuren omvormingen van eiwitten volgens een vaste en vooraf bepaalde volgorde, leidend
tot "metabool actieve" eiwitten, die via
hun effect op zogenaamde "celreceptoren" aan de celoppervlakte, bepaalde
belangrijke gevolgen, zoals hoge bloeddruk, kunnen veroorzaken.
Met name gebeurt het volgende in het
RAAS: In de lever wordt angiotensino-

geen via een enzym (“renine”) omgezet
tot angiotensine-1, dat in de long wordt
omgezet tot angiotensine 2 (= het
actief werkzame eindproduct), met
behulp van het angiotensine converting
enzyme.
2/ Effecten van Angiotensine 2:
Het angiotensine 2 werkt vooral in op
de angiotensine receptoren -type 1, met
als gevolgen onder andere:
-/ vasoconstrictie (toeknijpen van bloedvaten);
-/ daling van de glomerulaire infiltratie
(nierfiltering) zodat onder andere meer
wateropstapeling in het lichaam optreedt;
-/ toename van vaatcel groei
(proliferatie) met verdikken van de wand
van de kleine bloedvaten (arteriolen) leidend tot weef-selzuurstoftekort en hypertensie;
-/ verhoogde neiging tot bloedplaatjes
aggregatie (= aaneenkitten van bloedplaatjes) en ook een gedaalde productie
van stikstofoxide in het endotheel (= de
tapis-plein van de bloedvaten) met als
gevolg een verhoogde tromboseneiging;
-/ verdikking van de hartspier zodat sneller zuurstoftekort in het hart ontstaat;
verlittekening van de hartspier (fibrose);
-/ toegenomen neiging tot eiwitverlies in
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de urine, een parameter die zeer vaak
over het verloop van jaren gezien , recht
evenredig is met de snelheid van chronische nierfunctie achteruitgang;
-/ hoge bloeddruk via toegenomen natrium (= zout) retentie
in de nier, zowel in de eerste
kronkelbuizen als in de tweede
kronkelbuizen …(in deze laatste, zogenaamde "distale tubuli" oefent angiotensine 2 zijn zoutretinerend effect uit via
een hormoon, het aldosterone, dat losgelaten wordt uit de bijnier)
NOTA: Er bestaan ook Angiotensine receptoren type (2), die minder worden
beïnvloed door het Angiotensine 2 dan
de Angiotensine receptoren type (1)
3/ Oorzaken van verhoogde renine productie:
Het enzyme "renine"
wordt vooral in de nier
geproduceerd in het juxtaglomerulair apparaat (=
microscopisch celgroepje); doch ook soms buiten
de nier in de weefsels.
In de nier wordt renine méér geproduceerd bij volgende fysiologische toestanden:
-/ een daling van de hydrostatische druk
in de aanvoerende bloedvaten (afferente
arteriolen) van de nierglomeruli (waar de
urine gefilterd wordt uit het bloed in de
nier);
-/ ook als gevolg van een gedaald aanbod van zout (Natrium) ionen in de distale kronkelbuizen (de zogenaamde
"macula densa") van de nier;
-/ ook wanneer de spiegels in het bloed
van angiotensine 2 aan het dalen gaan
(= zogenaamde autoregulatie door
"negatieve feedback");
-/ en ook de kaliumbalans in het lichaam
heeft zijn invloed op renine loslating in
de nier.
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NOTA: Renine wordt ook buiten de nier
geproduceerd in vele weefsels, doch in
mindere hoeveelheden dan in de nier.
4/ Effect van bepaalde medicamenten,
zoals de ACE-inhibitoren en de Angiotensine 2 Receptorblokkers, op het RAAS:
 ACE-inhibitoren (angiotensine converting enzyme inhibitoren) veroorzaken
slechts een gedeeltelijke blokkering van
het RAAS, omdat angiotensine 2 ook gevormd kan worden vanuit andere metabole "pathways"(= scheikundige reacties); zoals catepsine G, elastase, tissue
plasminogeen activator (tpa), en vooral
in het cardiovasculair weefsel, via tussenkomst van bepaalde eiwitten namelijk
de chymasen:
(Chymasen zijn in
de hartspier zelf
verantwoordelijk
voor 80 % van de
vorming van de
angiotensine 2
hoeveelheden,
=dus buiten het
angiotensine converting enzyme om).
 Angiotensine 2 receptor blokkers
geven een meer volledige blokkade van
het RAAS dan de ACE- inhibitoren.
Bovendien blokkeren de Angiotensine 2receptor (type 1) blokkers niet de gunstige effecten van de angiotensine receptoren (type 2), waardoor theoretisch meer
vasodilatatie, minder hartspierhypertrofie
en een vermindering van oxidatieve nadelige processen in de weefsels
(“oxidatieve stress”) zou optreden.
Theoretisch zijn de Angiotensine 2- receptor (type 1) blokkers dus meer geschikt voor blokkering van het RAAS dan
de Angiotensine converting enzyme inhibitoren.
In de praktijk echter, blijken de effecten
van beide medicatiegroepen grotendeels
vergelijkbaar.

http://www.nierpatientenroeselare.be/

't Krantje

- 20 -

Hoofdstuk 2
Wat zijn de gunstige klinische effecten van ACE-inhibitoren en A2receptor 1 blokkers?
1/ Algemene gunstige effecten: Zoals
verwacht uit bovenstaande zal bij een
blokkering van het RAA-systeem:
-/ er minder hypertensie of hoge bloeddruk optreden,
-/ er een lagere kans zijn op hartinfarct,
-/ er minder cerebrovasculair accidenten
(of hersentrombosen ) optreden,
-/ minder hartfalen,
-/ minder diabetes (suikerziekte) type 2,
-/ minder chronische nierinsufficiëntie
(meestal)
-/ en minder insulineresistentie.
2/ Meer specifiek: Gunstig effect van
ACE-inhibitoren en A2-receptorblokkers
op het optreden van suikerziekte type 2.
Inderdaad, deze beide groepen medicaties, die aanvankelijk bedoeld waren als
bloeddrukverlagende medicatie, hebben
ook een bewezen gunstig effect op het optreden van diabetes type 2.
In talloze internationale
studies, waarbij men
gekeken heeft naar de
incidentie van type 2
diabetes mellitus, bij patiënten die tussen de 1
en de 10 jaar werden
gevolgd ,terwijl ze ACE-inhibitoren of A2receptorblokkers innamen voor hypertensieredenen, zag men dat er een significante daling (gemiddeld tussen de 20
en de 50 %) optrad van het risico, op
nieuwe diabetes type 2 vorming!!
Dit is dus hoopgevend.
De reden waarom het blokkeren van het
reninie angiotensine aldosteronesyteem
(RAAS) ook diabetes kan voorkomen is
het feit dat deze medicaties de insulineresistentie doen verminderen.
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Waarom insulineresistentie vermindert
bij blokkeren van het RAA-systeem is
multifactorieel, en wordt gemedieerd onder andere via:
-/ een beter bewaren van het intracellulair kalium;
-/een lagere graad van vasoconstrictie
(bloedvatenvernauwing) in de skeletspieren;
-/ een verminderde opstapeling van
"metabool inactieve" vetcellen;
-/ een vermindering van de factoren die
de insulineloslating in het pancreas beletten;
-/ gunstige effecten op de "p-par gamma"receptoren
Besluit:
A/Angiotensine converting enzyme
(ACE)- inhibitoren en angiotensine 2
(A2) - receptorblokkers =Sartanen,
hebben beiden gunstige effecten op hoge bloeddruk, doch doen nog veel meer
dan dit.
Ze zijn ook zeer vaak beschermend
voor hartziekten en voor nierziekten en ze voorkomen het nieuw optreden van diabetes of suikerziekte
type 2.
Hoofdstuk 3: Bijwerkingen :
Elke medicatie heeft echter potentiële
bijwerkingen.
De bijwerkingen van de ACE-inhibitoren
zijn weinig frequent:
1/ allergie met continu een hinderende
prikkelhoest bestaat en kan een reden
zijn tot stoppen van deze ACEinhibitoren. Meestal worden ze dan vervangen door sartanen.
De bijwerking van A2 receptorblokkers
zijn minder frequent, met name ze geven
nooit aanleiding tot prikkelhoest.
2/ Beide medicatiegroepen kunnen de
bloeddruk te fel doen dalen bij zeldzame
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patiënten met een zeer slecht hart. Hierdoor ontstaat soms draaierigheid bij
plots rechtstaan, alsook een toegenomen
valneiging, en soms zelfs syncope.
3/Beide medicatiegroepen
kunnen in zeldzame gevallen van zeer erge vernauwingen van de nierslagaders door aderverkalking,
de nierfunctie, minstens
tijdelijk, soms nadelig beïnvloeden .
Daarom is het absoluut nodig, dat bij elke patiënt waarbij een ACE inhibitor of
een Sartaan wordt opgestart, men binnen twee weken na de opstart, een
bloedstaal neemt voor bepaling van het
creatinine, alsook van het kalium. Als het
creatinine stijgt met meer dan 20 %
tov de waarde voor het opstarten van
deze medicaties, moet men best deze
medicaties stoppen.
4/Elke patiënt die een ACE inhibitor of
een Sartaan inneemt, moet door zijn arts
worden verwittigd, dat die medicaties
direct en minstens tijdelijk moeten
worden gestopt, wanneer de patiënt ernstig uitdroogt
Uitdroging ontstaat meestal door diarree
of braken of hoge koorts en soms door
een te hoge dosis diuretica (“pispillen”).
Uitdroging is te meten via het dalen van
het ochtend-lichaamsgewicht van minstens twee kilo op 1 dag en via het
dorstgevoel; droge mond; via spierkrampen, en soms via het vaststellen van te
lage bloeddruk (vooral in rechtstaande
houding).
Bij uitdroging, blijft de nier-filtratiefunctie
immers heel lang bewaard, dank zij een
sterk gestimuleerd Renine-AngiotensineAldosteron systeem. Als men dit RAAS
systeem nu blokkeert via ACE inhibitoren
of Sartanen, stort de nierfunctie soms
totaal in ,… met als gevolg zelfs soms
levensbedreigende hyperkaliemie, en
soms tijdelijke dialysenood.
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5/Een volgende reden voor het best
stoppen van deze medicaties is een sterke stijging (vaak asymptomatisch!) van
het serumkalium in het bloed, na het
starten van deze medicaties.
Als het kalium stijgt boven 6 mEq/l, en
zeker bij een waarde boven 6,5 mEq/
liter, is er gevaar voor plotse dood, door
hartritmestoornissen of zelfs hartstilstand.
In die gevallen van ernstige hyperkaliemie, moeten deze medicaties bijgevolg
direct worden stopgezet.
Recent werd een poeder (Veltassa) terugbetaald door het RIZIV, dat het risico
op een sterke kaliumverhoging in het
bloed door deze medicaties sterk doet
afnemen, wat bij veel patiënten (bv hartpatiënten) met neiging tot hyperkaliemie
gelukkig toelaat, om de ACE inhibitoren
of de Sartanen niet te moeten stoppen.
NOTA: Bij het beoordelen van het serumkalium, moet men er steeds zeker van
zijn dat die bepaling gebeurt in het labo,
binnen het half uur na de bloedname.
Hieruit volgt, dat een kaliumwaarde, verkregen op een bloedstaal bij de huisarts,
helaas vaak onbetrouwbaar hoog is,
omdat die kalium bepaling niet onmiddellijk na de bloedname gebeurt. Inderdaad, wanneer bloed zich uren in een
proefbuisje bevindt in afwachting van
kaliumbepaling, krijgt men kapot spatten
(= hemolyse) van rode bloedcellen, die
300x meer kalium bevatten in de cel dan
in het serum van de patiënt.
5/Uiteraard is het aan de arts, om in
overleg met de patiënt, in elk individueel
geval, de wenselijkheid van het starten
of het verder zetten van deze medicaties
goed af te wegen, waarbij steeds de
gunstige effecten moeten overwegen boven de potentiële nadelen.
Hierbij is de individuele dosis uiteraard belangrijk, waarbij de optimale dosis moet gezocht worden met de
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beste baten/ nadelen verhouding voor
elke individuele patiënt.

-/ Quinalapril = Accupril
-/ Ramipril = Tritace

Dr. Verbanck Johan

NOTA 2: Hierbij volgt de lijst van de momenteel (2020) beschikbare Angiotensine 2 receptorblokkers (synoniem:
Sartanen):

NOTA 1: Hierbij volgt de lijst van de momenteel (2020) meest frequent gebruikte ACE-inhibitoren:
-/
-/
-/
-/
-/
-/

Captopril = Capoten
Cilazapril = Inhibace
Enalapril = Renitec
Fosinopril = Fosinil
Lisinopril = Zestril
Perindopril = Coversyl

-/
-/
-/
-/
-/
-/
-/

Candesartan = Atacand
Eprosartan = Teveten
Irbesartan = Aprovel
Losartan = Cozaar / Loortan
Olmesartan = Olmetec / Belsar
Telmisartan = Kinzalmono / Micardis
Valsartan = Diovane / Bespres

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

DE MEIBLOEM NV autocars - reisbureau
Kasteelstraat 149 - 8700 Tielt

SOUBRY NV
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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
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GETUIGENIS VAN EEN
DIALYSEPATIËNT IN
CORONATIJDEN
Toen amper enkele maanden geleden de
eerste berichten over CORONA ons bereikten, had zo goed als niemand voorzien dat een pandemie in de maak was
waarmee iedereen zo direct en diepgaand geconfronteerd zou worden.
Als dialysepatiënt worden wij vanzelf bij
de meest kwetsbare risicogroepen ondergebracht.
Zelf ben ik al bijna vier jaar patiënt hemodialyse in AZ Delta Roeselare. Begin
dit jaar keek iedereen uit naar de verhuis
naar het nieuwe ziekenhuis in Oekene.
15 maart officiële opening van het ziekenhuis met opendeurdag; 20 april verhuis van de afdeling dialyse stonden ingepland. De VNR had bij die gelegenheid
voor de eerste keer een brunch op het
programma staan.
CORONA besliste er anders over.
Halverwege maart werden lockdown
maatregelen van kracht. Ook in Roeselare diende in allerijl een aparte afdeling
met triage voor corona-patiënten ingericht. Alle eerder voorziene activiteiten
werden on hold geplaatst. In zaal 3
schakelde men over op opendeuren om
te vermijden dat patiënten in de wachtzaal naast elkaar zouden zitten. Warme
maaltijden mochten niet langer opgediend in de keuken. Lunchpakketten
kwamen in de plaats. Zaal 1 werd voorbehouden voor CORONA. Een herschikking van de andere zalen drong zich op.

Eind maart werden in alle zalen de bestaande units herschikt en patiënten
(her)verdeeld. In de antenne-afdelingen
Tielt, Menen en Torhout werd het bestaande dialyseprogramma in functie
daarvan tijdelijk uitgebreid. Ook verpleegkundigen zijn daar actief bij betrokken en versterkten de al bestaande
teams.
Diverse vertrouwde gezichten - zowel
patiënten als verpleegkundigen - hebben
daardoor sedert begin april op dialyse
geen rechtstreeks contact meer. Door de
lockdown-maatregelen is onderling bezoek uit den boze en kunnen we voor
communicatie enkel teugvallen op elektronische middelen. Vooral alleenstaande
patiënten valt het beperken van sociaal
leven zwaar.
Het nu verplichte mondmasker, de anderhalve meterregel en de ontsmettingsaanbevelingen worden zoveel als mogelijk door iedereen gerespecteerd. Voor
mij - eveneens longpatiënt - is dat
mondmasker niet altijd zo evident. Tengevolge een operatie vormt mijn linkeroor een bijkomend probleem. Daarbij
verstaan wij elkaar niet zo goed. Dat
komt de onderlinge communicatie zoals
wij die gewend waren, niet ten goede.
Naar ik verneem van andere patiënten,
hebben die vooral met de mondmaskers
dezelfde ervaring(en).
Ik ben samen met enkele andere patiënten van onze groep, in Tielt onderge-
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bracht. Ook hier worden de hierboven
aangehaalde maatregelen opgevolgd: we
gaan binnen met een mondmasker aan.
Een kleinere unit, korte loopafstanden,
kortere wachttijd om aangesloten te
worden, een vlotte persoonlijke service,
kortom een gemoedelijke sfeer vormen
een pluspunt. Door deze ervaring ben ik
er van overtuigd dat voor regelmatig terugkerende behandelingen, zoals dialyse
er één is, een goed bereikbare kleinschalige locatie een valabele optie is die de
voorkeur verdient op de grootschalige
mastodonten die in de anonimiteit ver-
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drinken.
Digitale centralisatie van patiëntendossiers maakt het alleszins mogelijk kort op
de bal te spelen zonder aan comfort in te
boeten. Het ziekenhuis doet er veel aan
opdat de patiënt zich goed zou voelen
maar dat gaat niet altijd samen met de
op papier vereiste klantvriendelijkheid op
de werkvloer.
Dankzij de inzet van dokters-nefrologen
en verpleegkundigen zijn wij nog in staat
op een behoorlijke manier ons leven zelfstandig te organiseren.

CORONA OP DIALYSE
Toen het corona virus uitbrak heerste er
niet onmiddellijk paniek op dialyse, er
waren niet direct patiënten of collega’s
ziek. Onze leidinggevenden en artsen
hadden veel vergaderingen en het ziekenhuis moest zich natuurlijk ook aan de
regels van de overheid houden, wat niet
altijd evident was: er was veel onduidelijkheid wat er nu wel of niet mocht. Velen werden bang om zelf ziek te worden
of om hun naasten te besmetten.
Op een bepaalde dag konden we er niet
aan uit, er moest een covid-zaal opgestart worden. Dit zorgde voor een grote
impact op het personeel en onze patiënten!
Tot voor corona gebeurde de dialyse verspreid over 3 zalen waar
iedereen zowat zijn vast
stekje had. Door de uitbraak van het virus
werd dit volledig gereorganiseerd. Zowel patiënten als collega’s kwamen op andere
zalen terecht waardoor de werking volledig veranderde. De nodige afstand, maskers, veiligheidskledij, … waren een hele
opdracht, niet alleen om in te werken

maar ook gevoelsmatig. Als iemand het
moeilijk had, was een knuffel, schouderklopje, handje schudden, … allemaal niet
meer mogelijk, wat net in die tijd meer
of nodig was!
Tot grote droefheid moesten we ook na
een tijd enkele overlijdens van patiënten
verwerken, alsook moesten enkele collega’s de ziekte doorstaan, wat voor iedereen ongerustheid teweeg bracht.
Een verdere impact was natuurlijk ook
dat onze verhuis naar het nieuw ziekenhuis niet kon doorgaan.
Door de inzet tijdens de lockdown zijn de
vooruitzichten intussen positief geëvolueerd en kunnen we binnenkort verhuizen.
We hopen dat we dit niet nog een keer
moeten meemaken en dat we terug kunnen samenwerken zoals voordien.
Bedankt aan al onze collega’s voor de
flexibiliteit, inzet, luisterend oor, … waardoor deze moeilijke tijd toch wat draaglijker werd!
Marleen en Kaat
verpleegkundigen Dialyse
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12 MEI 2020
DAG VAN DE VERPLEGING
200 JAAR GELEDEN WERD
FLORENCE NIGHTINGALE
GEBOREN
Niet toevallig
is de geboortedag, 12 mei,
de Internationale Dag van
de Verpleegkundige. De
Britse legde de
basis voor de
moderne verpleegkunde en
had ook snel
navolgers in
ons land,
schrijft historicus Luc De
Munck. Haar
visie op hygiëne (handen wassen!), het
belang van cijfermateriaal of de maatschappelijke positie van verpleegkundigen is brandend actueel. Jasmine Buntinx van de Hogeschool UCLL noemt"
oermoeder" Florence Nightingale een bevlogen, fiere durver. Een voorbeeld voor
nu. "Ik ben "maar" verpleegkundige": die
uitdrukking moet echt verdwijnen, vindt
Buntinx.

Florence Nightingale ziet het levenslicht
op 12 mei 1820 in een welgestelde Britse
familie. Al op jonge leeftijd komt ze met
hen in aanvaring: ze voelt zich geroepen
om aan ziekenverpleging te doen, maar
haar ouders vinden dat geen beroep
voor een "dame van stand". Als 22-jarige
schrijft ze "Cassandra", een nooit uitgegeven boekje, waarin ze zich verzet tegen het gedwongen nietsdoen van vrouwen uit de hogere Britse burgerij. Ze
klaagt aan dat vrouwen geen toegang
krijgen tot een volwaardig beroep en dat
ze hun hersenen niet mogen gebruiken.

Luc De Munck bereidt aan de KU Leuven
een doctoraat voor over de professionele
identiteit van katholieke verpleegkundigen in België tussen 1919 en 1974.

Bij het uitbreken van de Krimoorlog in
1854 wordt Nightingale omwille van haar
opgedane ervaring door de Britse regering aangezocht om aan het hoofd van

Nightingale wil daaraan ontsnappen. Ze
krijgt de gelegenheid om doorheen Europa te reizen en leert in 1850 in het Duitse Kaiserswerth de zorgopleiding voor
protestantse zusters-diaconessen van
dominee Fliedner kennen. Het zet Nightingale ertoe aan om bij haar terugkeer
in Groot-Brittannië als verpleegster aan
de slag te gaan in een Londens ziekenhuis.
Veel meer dan “de dame met de lamp”
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een groep verpleegsters hulp te gaan
bieden aan Britse soldaten. Ze komt
terecht in een militair hospitaal in het
Turkse Scutari (in het huidige Istanbul)
en slaagt erin
om met veel
doorzettingsvermogen de
medische behandeling van
de gewonden
en de hygiëne
te verbeteren.
Het beeld dat daarbij het meest is blijven
hangen, is dat van de "Lady with the
Lamp", een benaming die verwijst naar
haar nachtelijke rondgang langs zieke en
gewonde soldaten. Dit roept vandaag bij
historici en verpleegkundigen gemengde
gevoelens op. Het beeld staat symbool
voor de zichzelf wegcijferende zuster die
verpleegt, maar het is historisch niet correct.
Nightingale heeft zich nadrukkelijk uitgesproken voor een gedegen verpleegkundige opleiding, wat in haar tijd als overbodig werd beschouwd, en voor verplegen als betaald beroep. In een zopas
verschenen artikel onderstreept ook de
Canadese hoogleraar Lynn McDonald, die
het volledige werk van Nightingale in
zestien delen (!) heeft uitgegeven, dat ze
veel meer was dan de "dame met de
lamp": haar ervaringen in de Krimoorlog
grijpt ze niet alleen aan om te pleiten
voor een betere verpleegkundige scholing, maar ook voor meer aandacht voor
hygiëne en voor een nieuwe hospitaalarchitectuur met afzonderlijke paviljoenen om het besmettingsgevaar te verkleinen.
De dame met de data
Florence Nightingale analyseert wat ze
meemaakt. Dat verweg de meeste overlijdens het gevolg zijn van "vermijdbare
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ziekten" en niet van
oorlogsverwondingen is een baanbrekend inzicht. "In
een omgeving waar
men de scharen en
de scalpels van de
grond opraapte
stierf je niet aan
een schotwonde,
maar aan een infectie door de slechte
verzorging. " zegt Jasmine Buntinx,
lector verpleegkunde aan de Hogeschool
UCLL in Leuven. In de opleiding vandaag
staat hygiëne dan ook al op de eerste
dag op het lesprogramma. "Geen extra
schade aanrichten" is gebod nummer
één. Handen wassen en desinfecteren:
het blijft ook in coronatijden de hoeksteen.
Net als grafieken en curven lezen. Ook
op het vlak van dataverzameling is Florence Nightingale een pionier. De sterftecijfers stelt ze als eerste voor in een
pooldiagram. In 1859 wordt ze het
eerste vrouwelijke lid van de Britse Royal
Statistical Society.
In 1859 publiceert Nightingale "Notes
on Nursing". Dit boek - vandaag nog
altijd goed leesbaar - is van bijzondere
waarde voor het verpleegkundig beroep,
omdat het voor het eerst een overzicht
geeft van wat goede verpleegkundige
zorg inhoudt. Nightingale onderstreept
het belang van nauwkeurige observatie
in verplegend werk, zowel voor de preventie van ziekte als ter ondersteuning
van de medische diagnose en behandeling.
Florence Nightingale houdt ook een pleidooi om patiënten eerlijk te informeren
over hun ziekte en daarbij empathie te
betonen, wat een totaal nieuwe benadering is. Zij wijdt ook een hoofdstuk aan
gedragscodes voor omgaan met een zieke, wat nu psychosociale zorg wordt
genoemd. Nightingale ziet kortom de zie-
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ke mens in zijn geheel. Ze beschouwt
gezondheid niet alleen als de afwezigheid van ziekte, maar stelt de mens in
relatie tot zijn omgeving centraal in haar
visie op zorg. Deze holistische visie zal
in de tweede helft van de twintigste
eeuw in verpleegkundige theorieën
weerkeren als tegengewicht tegen de
dominantie van medisch-technische ontwikkelingen in de gezondheidszorg.
Nightingale staat daarbij symbool voor zij
die verplegen als moderne professie
naast en niet ondergeschikt aan de geneeskunde plaatsen.
In 1860 richt Nightingale in het SintThomashospitaal in Londen (de plek
waar notabene de Britse premier Boris
Johnson recent werd verpleegd met een
coronabesmetting) de eerste professionele verpleegsterschool op. Ze pleit voor
een diepgaande en meerjarige opleiding,
die openstaat voor zowel religieuzen als
niet-religieuzen. Daarmee legt ze de basis voor een wetenschappelijk onderbouwde verpleegkunde. Dit model zal in
alle Westerse landen navolging krijgen.
Een inspiratiebron voor België
In België - waar de eerste opleidingen
pas in het begin van de twintigste eeuw
van start gaan - is het vooral de Brusselse chirurg Antoine Depage die geïnspireerd wordt door Florence Nightingale.
Hij komt onder de indruk van haar model
van goed opgeleide lekenverpleegsters
en start in 1907 in Brussel met een wetenschappelijke opleiding van drie jaar,
waarna de kandidaat-verpleegsters nog
twee jaar in de school dienst moeten
doen vooraleer ze een diploma krijgen.
Als directrice van de school wordt Edith
Cavell benoemd, een oud-leerlinge van
de door Nightingale in Londen opgerichte
opleiding. Deze "Belgische school voor
gediplomeerde verpleegsters" is de eer
ste die in België de principes van Nigh-
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tingale introduceert en toepast.
Nightingale vormt ook een inspiratiebron
voor zuster Jules-Marie Heymans, de
Zuster van Liefde die in 1939 in Leuven
de eerste normaalschool voor verpleegsters opricht. In de lijn van Nightingales
pleidooi voor een wetenschappelijke opleiding gaat deze school, in samenwerking met de Leuvense universiteit, docenten voor verpleegstersscholen en verpleegsters voor leidinggevende functies
in ziekenhuizen opleiden.
Anno 2020 krijgen de verpleegkundigen
van de toekomst al meteen in het eerste
jaar les over Florence Nightingale. "Zij is
ten slotte diegene die van verpleegkunde
een echt beroep heeft gemaakt," zegt
Jasmine Buntinx, lector aan de Hogeschool UCLL in Genk. De UCLL kan door
haar uitgebreid aanbod van postgraduaten overigens de opvolger van de normaalschool van zuster Jules-Marie genoemd worden.
"Als oermoeder van de verpleegkunde
was ze heel bevlogen en nam ze echt
verpleegkundig leiderschap op." Daar
kunnen we nog van leren, vindt Buntinx.
De zin "Ik ben maar een verpleegkundige" wil ze liever niet meer horen. De beroepstrots én de waardering voor het
vak moeten omhoog. Dat zorgpersoneel
nu met applaus en witte lakens wordt
bedankt doet deugd, zegt Jasmine Buntinx. "Deze coronacrisis zal veel ogen
doen opengaan." De docente is apetrots
op haar stagiairs die meteen in het diepe
zijn gegooid de voorbije maanden.
Deel uw verhalen
Net als Florence Nightingale droomt Jasmine Buntinx van een nieuwe visie op
verpleegkunde. Daartoe wil ze 200 positieve ervaringen en verhalen met en over
verpleegkundigen verzamelen. Iets delen
kan via:

http://www.nierpatientenroeselare.be/
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maareenverpleegkundige@gmail.com
Ze was haar tijd ver vooruit, Florence
Nightingale, in de mannenwereld van
soldaten en dokters. Als kritisch denker
over de organisatie van de gezondheidszorg. Als vrouw van de wetenschap, die
data verzamelde en aanschouwelijk
maakte. Haar vraag voor een grotere erkenning en een betere verloning van verpleegkundigen is 200 jaar na haar geboorte nog altijd pijnlijk actueel.
Artikel gedeeltelijk overgenomen van
www.vrt.be
Auteurs: Kristien Bonneure
Luc De Munck
Er werken momenteel zowat 140.000
verpleegkundigen in België. De garantie
van de personeelsbezetting is cruciaal
voor de kwaliteit van de zorg in onze ziekenhuizen, onze zorginstellingen en voor
de veiligheid van de patiënten. Dat geldt
tijdens de coronacrisis, maar ook als die
voorbij is.
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meer aan!
Iedereen loopt op de tippen van de tenen. Voortdurend loopt er wat mis of
vallen er apparaten uit. Toch moet men
honderd procent geconcentreerd blijven
om uw werk optimaal en secuur uit te
voeren, anders geraakt men zelf besmet.
De vermoeidheid maakt iedereen prikkelbaar. Hier en daar vallen verpleegkundigen uit en moeten dan vervangen worden. Het verlies van patiënten maakt het
nog emotioneel veel zwaarder.
Hoe de toestand verder verloopt hangt
volledig af van de bevolking en van de
wil om de opgelegde regels te blijven
volgen.
Iedereen die zich onder dergelijke omstandigheden nog blijft inzetten om uiteindelijk de strijd tegen corona te winnen verdient onze grootse dank.

Met toestemming overgenomen uit De
Zonnekrant.

Al van bij het begin van de coronacrisis
applaudisseerden veel mensen stipt om
20 uur om zorgverleners in ziekenhuizen
en zorgcentra een hart onder de riem te
steken. Vandaag is een goede dag om er
alsnog mee te beginnen, mocht u het
niet doen. Of om extra hard in de handen te klappen.

ZE VERDIENEN HET

VLEESWAREN

Heel wat afdelingen in de hospitalen
werden omgebouwd tot coronavestigingen. Op sommige momenten leek het op
een hel. Het werk was zeer zwaar. De
beschermende kledij is zwaar en het
wordt heet om dragen. De beschermende helm laat sporen na op uw gezicht.
De handschoenen krijgt men soms niet

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

http://www.nierpatientenroeselare.be/
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RELAAS VAN EEN
DIALYSEPATIËNT
Begin 2018 kwamen de eerste tekenen
van vermoeidheid; enkele organen voelden dat ze niet meer werkten zoals vroeger.
Daar ik steeds werkte vanaf 06u30 tot
12u en van 14u tot 18u30 en na mijn
avondmaal nog 1 of 2 uren mijn boekhouding verzorgde, dacht ik dat de vermoeidheid veroorzaakt werd door het
vele werk dat ik opknapte. Dit was een
understatement.
Na enige tijd besloot ik om
mijn huisarts met een bezoekje te vereren. Nadat ik
alles uitgelegd had oordeelde hij dat er best enkele
bloedstalen zouden genomen worden.
Het resultaat was onthutsend voor mij!
Een slechte nierfunctie die op haar beurt
nog enkele kwaaltjes veroorzaakte. Nadat de huisarts dit allemaal meegedeeld
had, verwees hij mij naar het AZ Delta te
Roeselare, afdeling nefrologie.
Ik belandde bij dr. Ann Vanacker, die mij
grondig onderzocht. Zij wees mij op het
gevaar en raadde mij aan om aan de
nierdialyse te gaan.
Ter voorbereiding werd bij mij een fistel
aangebracht. Nadien werd mij gevraagd
regelmatig op controle te gaan zodat
men mijn situatie op de voet kon opvolgen. Uiteindelijk duurde het nog een vijftal maanden voor het zover was.
De angst voor het onbekende nam toe.
Toch moest ik noodgedwongen kennis
maken met het dialysecentrum. De angst
voor het onbekende en vooral het onwetende, werd steeds maar groter. Ik had
er absoluut geen idee van hoe alles in

zijn werk ging!!
Uiteindelijk brak de dag aan dat ik mijn
eerste dialyse zou ondergaan in het AZ
Delta te Roeselare. De eerste die mij de
gevreesde prik
zou toedienen
was Stefaan
Maddens. Uiteindelijk verliep alles, rekening houdende
met mijn grote
schrik, vrij
goed. Later
kwamen er
meer en meer prikproblemen en voelde
ik zelf dat de verpleegkundigen mij met
een ietwat terughoudendheid, aanprikten. Door de grote prikproblemen werd
ik nog 2 maal geopereerd aan of rond de
fistel. Heel veel hielp dat allemaal niet
want ik had nog steeds erg veel pijn tijdens het aanprikken. Nu, 14 maanden
later, prikt men mij pijnloos aan. Ik moet
daarvoor wel telkens, een half uur voor
dialyse, de zone van en rond mijn fistel
insmeren met een licht verdovende zalf,
Emla genaamd. De zone waar de zalf
werd aangebracht dient ook afgeschermd te worden van de buitenlucht,
zodat de werking van de zalf niet verloren gaat. Dank zij de goede zorgen van
de dokters en het verplegend personeel
verloopt de dialyse ondertussen prima.
Ondertussen ga ik al een hele tijd naar
de dialyse van Tielt. Tijdens die periode
had het verplegend personeel van Tielt
mij de raad gegeven een aanvraag tot
niertransplantatie in te dienen. Na over-

http://www.nierpatientenroeselare.be/
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leg thuis besloten we om dit te doen.
Wederom moet ik mijn dank uitspreken
aan de verpleegkundigen.
Nadat ik van de dokters groen licht kreeg
inzake de pre-transplantatieonderzoeken,
begon ik er met volle moed aan. Ondertussen heb ik quasi alle onderzoeken ondergaan en ik denk dat ik nu toch aan
een 18-tal onderzoeken kom! Gelukkig
moet ik er nu slechts 1 ondergaan.
Ik merk dat er onder de dialysepatiënten
toch wel een gevoel van samenhorigheid
aanwezig is.
Om meer en meer onder elkaar te kunnen overleggen over eventuele proble-
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men, raad ik elkeen aan om zo veel als
mogelijk deel te nemen aan de samenkomsten welke de VNR regelt. Daar kunnen lotgenoten onder elkaar praten over
dialyse, transplantatie en zoveel andere
zaken meer. Bij mij heeft dit alvast een
positieve invloed gehad. Je ontmoet er
vele lotgenoten en ons leven geeft ons
een reden om van het leven te kunnen
genieten.
Mijn laatste woord gaat nogmaals naar
het verplegend personeel en de dokters.
Daarbij mogen we ook het administratief
personeel niet vergeten die alles in goede banen leidt.
DANK U ALLEN

Toen de nieuwe patiënt comfortabel op de divan lag, begon de psychiater zijn therapie-sessie.
"Ik weet niet wat uw probleem is," zei de dokter, "dus het zou misschien makkelijk
zijn als u bij het begin begint."
"Natuurlijk," antwoordde de patiënt, "in den beginne schiep ik de hemel en de aarde...."

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
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1
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7
8
9
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13
14
15
HORIZONTAAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hiermee schrijven we geschiedenis - laagtij
Vogel - maal - diabetische nefropatie (afk) - muzieknoot
Vlaktemaat - lief van Barbie - gereedschap
Lekkernijen - de slang uit Jungle Book
Chinese maat - Roman Imperium - Groot Brittannië - rauw
Etcetera - Italiaans eiland
Pakken - kleine dopgroente
Aan magie doen - begin van een reeks
Spaanse uitroep - niet rechts
‘nerd’ zonder staart - Romeins keizer - papegaaiachtige vogel - nam eten
tot zich
Lattenwerk - langwerpig stuk - erfelijkheidsdrager
Fruitsoort - zwarte restanten - golfterm
Voegwoord - tijdsaanduiding - chemisch element (afk) - keukengerei
Paal - 100 vierkante meter - negatie (Engels) - lidwoord
Pers. Voornaamwoord - verblijf in de zoo
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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VERTICAAL
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

Dans uit de jaren 20 - overtreffende trap van goed
Deel van het hoofd - ondraaglijk
Kier - onzin uitkramen - drietenige luiaard
Voorvoegsel - aansporing - vaartuigje
Jonge veesoort - binnenschip
Emmer (volkstaal) - Engels getal - daarna
In het midden - enge - snel
Muzieknoot - andere naam voor Ierland - dierenvoeding - Egyptische god
Buurland van Pakistan - trede - Europees land
Arbeid - kippenproduct
Berg op Kreta - gaat ergens binnen - numero
Bitsig woord - doorsnee opname - dierentuin
Drama van Shakespeare - dochter van Zeus
Oude lengtemaat - papegaai - Baskische afscheidingsbeweging - gelofte
Bergmeubel - opscheppen

Tip voor het verborgen woord: maatregel voor de volksgezondheid
Ann Defour
Een man komt bij het VDAB in Roeselare en ziet daar een kaart waarop een assistent
voor een gynaecoloog wordt gevraagd. Hij is geïnteresseerd en wil meer weten. "Kun
je me meer details geven over deze vacature?" vraagt hij aan de man achter de balie. De medewerker van het VDAB zoekt in zijn dossiers en antwoordt: "Uuuh... even
kijken, hier is het. Oke, het werk bestaat eruit de dames gereed te maken voor onderzoek voor de gynaecoloog. Dat houdt in: helpen met uitkleden, op de rug leggen
en even opfrissen. Dan scheerschuim aanbrengen, het schaamhaar afscheren en alles even inwrijven met verzachtende olie, zodat ze gereed zijn voor behandeling door
de gynaecoloog. Het jaarsalaris is € 60.000, maar ik ben bang dat u naar Antwerpen
zult moeten." "Oh, is daar de vacature?" "Nee, die is in Brugge maar in Antwerpen
kunt u achter aansluiten in de rij!"
Een jongeman gaat naar de dokter om hem te bedanken voor de medicijnen die hij
aan zijn oom had voorgeschreven. "Heeft het hem goed gedaan?" vraagt de dokter.
Waarop de jongeman antwoord: "Ik denk het niet, maar ik ben zijn enige erfgenaam"

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
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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OVERLIJDENSBERICHTEN
De familie heeft ons gevraagd om het overlijden te melden van:
02/04/2020
De Heer Jozef Vanhove (dialysepatiënt)
Echtgenoot van Mevrouw Agnes Roelens
05/04/2020
De Heer José Landuyt (dialysepatiënt)
Echtgenoot van Mevrouw Nancy Dewaele

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

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!
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: LOCKDOWN
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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/

't Krantje

- 36 -

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/
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