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Beste VNR Vrienden, 
 
Bij het schrijven van mijn 
vorig voorwoord had ik 
toch gedacht dat we nu al 
heel wat verder zouden 
staan in deze Corona tij-
den. Stiekem had ik nog 
gehoopt dat we het jaar-
feest nog wel konden la-
ten doorgaan, maar he-
laas moet ik jullie allen 
teleurstellen. De situatie 
is op heden nog niet goed 
genoeg, het is nog steeds 
te riskant. Ik weet zeker 
dat jullie daar alle begrip 
voor hebben. 
 
Zo zal 2020 een zwarte 
bladzijde zijn in de ge-
schiedenis van de VNR. 
Sinds het ontstaan van 
onze vereniging op 4 mei 
1984, gebeurde het nooit 
dat we geen enkele acti-
viteit hebben kunnen la-
ten doorgaan. Daar ben 
ik, samen met het voltalli-
ge bestuur en net als jul-
lie allen, toch wel heel 
bedroefd door. 
 
Maar niet getreurd, we 
blijven hopen op een Co-
ronavrije toekomst. Een 
toekomst waarin we el-
kaar terug vriendelijk de 
hand kunnen schudden 
en met z’n allen opnieuw 
onbekommerd met elkaar 
kunnen praten en lachen, 
zonder schrik te hebben 
om mekaar te besmetten. 

Omdat we natuurlijk niet 
over een glazen bol be-
schikken, hebben we be-
sloten om volgend jaar 
onze activiteiten niet te 
vroeg in te plannen. We 
wachten het wat af en op 
die manier hopen we dat 
we in 2021 geen enkele 
annulering zullen moeten 
doen. 
 
Zo zouden we de brunch 
en de BBQ eventueel in 
de zomermaanden kun-
nen laten doorgaan. Het 
jaarfeest zou dan moge-
lijks terug op het einde 
van het jaar plaats kun-
nen vinden. 
 
We hebben ook de hoop 
nog niet opgeheven om 
een elfdaagse reis of een 
weekend te laten door-
gaan. Maar hiervoor zijn 
we natuurlijk afhankelijk 
van de evolutie van Coro-
na. 
 
Daarom hoop ik samen 
met jullie op een positie-
ve evolutie van het virus 
en de snelle komst van 
een degelijk vaccin. Ik 
kijk er echt naar uit om 
jullie terug te zien! 
 
Zorg goed voor mekaar 
en probeer het gezond te 
houden!!! 
 
Tot dan!!! 
Gino 
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40 jaar dialyse, dat wil zeggen een enor-
me evolutie, met heel recent ook Covid-
19 én de verhuis van ‘onze’ afdeling naar 
het nieuwe AZ Delta. En toen kwam er 
de vraag van de VNR om een tekst te 
maken voor ’t Krantje. 
 

JEUGD IN DE WESTHOEK 
 
Ik ben Christina Bekaert, afkomstig uit 
Kemmel (Heuvelland). Als oudste van 5 
kinderen groeide ik op in één van de 
mooiste plekjes van de Westhoek. 
Te midden de ‘boerenbuiten’ waren we 
als kind de koning te rijk: ons verstoppen 
in het hooi, een plekje veroveren in de 
bomen, ... De boerderij was een ware 
speeltuin, en dat aan de voet van de 
Kemmelberg.  
 
Ik was net geen 7 jaar toen mijn jongste 
zus geboren werd, dus als groot gezin 

heerste er thuis altijd een gezellige druk-
te. Dat zorgde er uiteraard ook voor dat 
er veel geholpen moest worden, zowel in 
het huishouden als op het land. In die 
tijd kwam er nog heel veel handwerk aan 
te pas in het landbouwleven: zowel bij 
het zaaien, planten, onkruid verdelgen 
door handmatig te wieden, als bij de 
oogst kwamen vele handen goed van 
pas.    
 
Wat de klusjes thuis betrof, hadden we 
als kind natuurlijk elk onze voorkeur - 
werkjes die vandaag de dag zo goed als 
onbestaande zijn, dankzij de modernise-
ring van de landbouw. Zo vond ik het fijn 
om bietenplantjes uit te dunnen op het 
veld, zodat die tot volwaardige bieten 
konden groeien. 
Een ander favoriet karwei was wandelen 
met de kalfjes aan de leiband in de wei-
de. Op die manier konden ze wennen 
aan de omgang met mensen en waren 
ze later rustiger en minder schuw als vol-
wassen vee. In de herfst moesten dan 
weer aardappelen gerooid worden, vaak 
een koude en natte klus. Gelukkig kon-
den we ons nadien terug opwarmen, sa-
men rond de ‘stove’. 
     
Vandaag zou mijn vader wellicht in de 
categorie van bio-boer vallen, al was dat 
toen nog geen modewoord. Hij had een 
enorm respect voor zijn land en dieren 
en werkte zo natuurlijk mogelijk. Achter 
de schermen runde mijn moeder het 
huishouden, was ook de moestuin haar 
terrein en hielp ze waar mogelijk elders 

NA 40 JAAR DIENST 
NOG EVEN TERUG 

IN DE TIJD… 

1ste schoolfoto met zus Lieve 
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op de boerderij. Ze speelde dat allemaal 
klaar als een volleerde manager: eentje 
die uitblonk in huiselijke zorg, creativiteit 
en daadkracht. 
 

Tastbare herinneringen van “den oor-
log”  
Ik merk nu vooral hoe opvallend aan-
wezig de herinnering aan de oorlog 
toen was. Als kind stond ik er niet 
echt bij stil, maar er werden vaak niet 
ontplofte bommen blootgelegd bij het 
bewerken van een akker, niet zonder 
gevaar. Zo gingen we vroeger bij ver-

veling ‘loodjes zoeken’. Op de hellen-
de akkers vormden zich kleine gootjes 
na een regenbui en daar kon je ze 
vinden; kleine, lichtgrijze bolletjes die 
ooit uit een ‘shrapnelgranaat’ waren 
gekatapulteerd. Eén rondje op de ak-
ker leverde je met gemak één kg (een 
honderdtal stuks) op van deze schijn-
baar onschuldige bolletjes, die vroeger 
een heel andere bedoeling hadden. 
Het zegt veel over wat er zich 100 
jaar geleden afspeelde in de West-
hoek, waar alles werd vernield en 
iedereen was gevlucht. In 1914 
vluchtten mijn grootouders met 2 kin-
deren de Franse grens over om uitein-
delijk in Normandië te stranden. Zo’n 
zeven jaar later kwamen ze terug met 
5 kinderen, waarvan mijn vader de 
jongste was. Ik kan er me weinig bij 
voorstellen, maar dit zal een allesbe-
halve luxueus leventje geweest zijn.  
Ik vind het dan ook frappant dat er 
100 jaar later, wereldwijd, nog steeds 
zoveel mensen op de vlucht zijn voor 
oorlog en geweld. 

 

De 5 kinderen volgens leeftijd op de lad-
der. Van boven naar onder: Christina, 

Lieve, Frieda, Dirk en Leen 

Mijn opa, zus Lieve, pa en ma en ikzelf 
op mijn Eerste Communie 
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Ons leven was eenvoudig en op het rit-
me van de seizoenen. Wat er ook op ta-
fel kwam, was ofwel rechtstreeks ge-
oogst uit de moestuin of eerder ver-
werkt, gesteriliseerd, ingevroren of opge-
slagen in de kelder. Verder passeerde de 
bakker tweemaal per week langs de 
boerderij en gebeurde winkelen vooral 
lokaal: één keer per week, 
na de zondagsmis.  
Na de lagere school in 
Kemmel te hebben doorlo-
pen, breidde mijn leefwe-
reld zich als 12-jarige een 
eerste keer uit: een dage-
lijkse fietstocht van 12 km 
bracht me naar de middel-
bare school in Ieper. Eens 
18, in 1977, trok ik nog 
verder weg van de heimat 
om in Roeselare mijn stu-
dies aan te vatten in de 
toenmalige Hogeschool 
voor Verpleegkunde. Mijn 
ambities lagen vooral bin-
nen de ‘zorg’ en binnen de 
‘bloemen en planten’. Het 
ene werd mijn beroep en 
het andere bleef altijd wel 
een hobby. Eens afgestu-
deerd, was ik verloofd, had-
den we allebei werk in het toenmalige H. 
Hartziekenhuis, dus was het een logische 
keuze om ons te vestigen in Roeselare 
Meteen het begin van mijn verhaal op de 
dialyse. 
 

DIALYSE: HOE HET ALLEMAAL BEGON 
 
Ik startte op 7 juli 1980 op nefrologie. 
De dialyseafdeling werd in 1972 opge-
richt onder leiding van Dr. Segaert. 
Ik kwam hier terecht in 1982 bij een eer-
ste uitbreiding naar twee zalen. Ons 
team bestond toen uit een vrij jonge 
ploeg van 13 verpleegkundigen: de oud-
ste was slechts 35 jaar en onze dokter 
was een veertiger. Er waren een 40-tal 

patiënten, waarvan enkele de PD-
behandeling kregen. De gemiddelde leef-
tijd van de patiënten lag toen ook veel 
lager: gemiddeld 65 jaar, terwijl dat nu 
bijna 85 jaar is. Sinds 1972 zijn we uitge-
groeid tot één van de grootste van de 
(intussen) 27 dialysecentra in Vlaande-
ren.    
 

Het ziekenhuis was toen nog een pak 
kleinschaliger, met minder afdelingen. Zo 
was er bijvoorbeeld nog geen spoed-
dienst, enkel de nachtpoort. Als student 
verpleging kwam je tijdens de stage op 
bijna alle afdelingen. Iedereen kende 
iedereen. Op vele afdelingen speelden 
de ‘Zusters van de Jacht’ nog een hoofd-
rol. Daarnaast waren er enkele dokters, 
ouder dan de gemiddelde leeftijd van de 
werknemers. De directie was toen over-
wegend vrouwelijk. De zusters waren 
toen nog heel aanwezig, wat uiteraard 
voor een heel andere sfeer zorgde dan 
nu. De geneeskunde stond toen nog dui-
delijk in zijn kinderschoenen voor een 
evolutie die niet meer te stoppen was.   

In mijn beginjaren op dialyse met de toenmalige 
collega’s ter gelegenheid van patiënt die 10 jaar naar 
dialyse kwam. Klein detail: de grafieken die Jan toen 
bijhield van de evolutie op dialyse werden toen in de 

zaal opgehangen (achteraan tegen het raam) 
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Ook de dialysetaken van toen zijn amper 
te vergelijken met die van vandaag. Dia-
lyse was vooral een technische afdeling. 
Het technische gedeelte werd hoofdzake-
lijk door de mannen uitgevoerd, terwijl 
de zorg aan bed vooral door de vrouwe-
lijke collega’s werd gedaan. Er stond één 
vaste telefoon op elke zaal en verder viel 
er geen enkel scherm, groot noch klein, 
te bespeuren. Er was zelfs niet eens een 
rookverbod op de werkvloer. Dit terwijl 
het vandaag de dag onvoorstelbaar is 
dat er binnen een ziekenhuis gerookt zou 
worden.   
 
Er kwam ook heel wat sleur- en hefwerk 
aan te pas. Om een idee te geven: bij 
het aanmaken van het badwater, moest 
er een bus van 10 L concentraat in een 
ton van 1,3 m hoogte gegoten worden,  
daarna 10 minuten laten mengen, het 
staal naar het labo overbrengen, om 15 
min later de resultaten op te vragen en 
het debiet naar de grote voorraadtank 
over te pompen. Daar was een collega al 

makkelijk een hele voormiddag mee 
zoet. 
De patiënten lagen op een ‘weegschaal-
bed’ en tijdens de dialyse moest het 
kunstnier-toestel zowat ieder uur bijge-
steld worden om de gewenste ultrafiltra-
tie of het gewicht nadien te bereiken. 
Indien er meer ultrafiltratie nodig was, 
moest er een ‘afzuigpomp’ bijgehaald 
worden. De eerste Fresenius-toestellen 
zien er nu eerder prehistorisch uit. De 
vele verschillende modellen van kunst-

De eerste dialysetoestellen: Fresenius (L) en Belco (R) 

Weegschaalbed en eerste nieuwe 
Freseniustoestel  
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nieren waren heel groot en had je in alle 
mogelijke vormen. Op een bepaald mo-
ment werden de filters, kunstnieren, 
zelfs opnieuw gebruikt, om voor de pati-
ënt wat nevenwerkingen te besparen. 
Het ‘first-use syndroom’ ging gepaard 
met misselijkheid, braken en hypoten-
sies, iets wat bij veel patiënten elke dia-
lyse opnieuw voorkwam.  
 
Er bestonden ook nog geen klemmen om 
de fistel af te duwen waardoor het vaak 
voorkwam dat we met 2 of 3 verpleeg-
kundigen moesten afduwen op eenzelfde 
moment. Dan was er ondertussen wel 
nog tijd voor een babbeltje.  
Dialyse op verplaatsing, op IC, was een 
zware klus. Het badwater moest eerst 
aangemaakt worden en dan in een ton 
van 200 L naar het IC worden gebracht. 
Je kon de patiënt geen moment uit het 
oog verliezen door de afwezigheid van 
enige seingeving en de patiënt alleen la-
ten was gewoon veel te gevaarlijk. 
De kleinschaligheid van onze afdeling 
zorgde er wel voor dat we een hecht 
team waren, perfect op elkaar ingewerkt. 
Alle verpleegkundige handelingen verlie-
pen steevast bij de patiënten aan het 
bed. Er werd meer gepraat met de men-
sen en er was ook een goed contact tus-
sen de patiënten onderling. Ondanks het 
soms zwaar zieke patiënten betrof, heb-
ben we er heel veel mooie momenten 
beleefd. 
De 10, 15, 20 en zelfs 25 jaar op dialyse 
werden steeds gepast gevierd. Dan 
kwam er familie en directie langs voor de 
foto en werden er ook bubbels voorzien. 
Dit komt nu minder voor omdat veel 
mensen later in dialyse starten door een 
vroegere diagnose, die dus essentieel is. 
Hierdoor kan de aftakeling van de nieren 
geremd worden zodat de dialyse later of 
zelfs helemaal niet moet opgestart wor-
den. Daarnaast zijn ook de technieken 
en medicatie bij transplantatie zodanig 
geëvolueerd waardoor vooral de jongere 

dialysepatiënten meer kans krijgen op 
een succesvolle transplantatie. 
 

Ondertussen was de zelfhulpgroep Vrien-
denkring Nierpatiënten Roeselare, opge-
richt. Met hun hulp werd na verloop van 
tijd beslist om één tv-toestel te installe-
ren zodat patiënten tijdens de zomer de 
Tour de France, Olympische spelen, Rol-
and Garros, enz. konden volgen om de 
tijd wat te vullen. 
Stilaan kwamen er ook meer activiteiten 
naast het dialysegebeuren op gang, met 
o.m. de invoer van een wielerpronostiek, 
een viswedstrijd tot zelfs een allereerste 
samenkomst van patiënten, familie en 
verpleegkundigen met een optreden van 
een plaatselijke band en een spelnamid-
dag.  
Ook waren er de vroege ochtendwande-
lingen in het bos van Wijnendaele en in 
Houthulstbos met toenmalig collega 
Henk. Later waren er nog de vroege och-
tendboottochten in de Blankaart met Dr. 
Verbanck als natuur- en vogelgids. 
 

DIALYSE IN VOLLE EVOLUTIE 
 
De uitbreiding van de dialyseafdeling is 
nooit meer stilgevallen: verbeterde tech-
nieken, nieuwe toestellen en nieuwe 

Het personeelsbestand was al heel wat 
uitgebreid (+ 1997-98). Hier bij een klein  

feestje voor 15 jaar dialyse voor deze 
patiënte, zonder weegschaalbed en met 
nieuwere versie van het dialysetoestel. 
Toen was er duidelijk nog geen corona! 
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kunstnieren, beter aangepaste medica-
tie, enz., hebben heel veel positiefs mee-
gebracht voor onze patiënten. Hierbij 
heeft o.m. de behandeling met ‘epo’ de 
levenskwaliteit van dialysepatiënten - die 
tot dan toe allemaal anemisch (= bloed-
armoedig) waren – gevoelig verbeterd. 
Ik vond het enorm boeiend om dit van 
op de eerste rij te mogen meemaken en 
was oprecht fier om hieraan mee te wer-
ken. De tweejaarlijkse infoavonden van 
ORPADT in het UZ Gent (later in Affli-
gem) met collega’s van andere dialyse-
centra waren heel leerrijk, ook om te 
zien hoe er in andere centra werd ge-
werkt. We kregen de kans om weten-
schappelijke essays allerhande te onder-
zoeken of nieuwtjes uit ‘dialysewereld’ te 
lezen. Dit was een stimulans om meer te 
weten over nieuwe medicatie, technie-
ken, apparatuur, kortom alles wat met 
dialysebehandeling te maken had.   
Doorheen de jaren was ons centrum in 
Roeselare - samen met enkele andere 
grote centra - steeds toonaangevend 
voor haar expertise en verbetering dank-
zij de toenmalige nefrologen Dr. Segaert 
en Dr. Verbanck: het 2-naaldsysteem, 
HDF, Kt/v en PCR, transonic, ...  
Allemaal nieuwe termen, nieuwe formu-
les en onderzoeken om dialyse te opti-
maliseren en zo het leven van de patiën-
ten zo normaal mogelijk te laten verlo-
pen. In 1988 deed zowaar de computer 
zijn intrede die op termijn het papieren 
medisch dossier zou vervangen. Twee 
jaar terug werd het intussen 4de digitale 
programma (HIX) geïntroduceerd, wel 
met de nodige stress en frustraties…  
In de loop der jaren hebben we bijna alle 
hoeken en kanten van de kelderverdie-
ping in de Wilgenstraat tijdelijk of per-
manent in beslag genomen om aan het 
stijgend aantal patiënten tegemoet te 
komen. Mijn zaal 1 is wel 5 keer van 
plaats veranderd wegens renovatie of 
uitbreiding. Ondertussen werd er een 3de 
zaal gebouwd in een containergebouw 

op de binnenkoer, een tijdelijke oplos-
sing, slechts voor enkele jaren. Maar dat 
werden er uiteindelijk meer dan 20. Er 
was zelfs nog een nieuwbouw nodig in 
de Rode Kruisstraat, nog voor het nieu-
we ziekenhuis klaar was. En ook buiten 
het ziekenhuis werd er verder uitgebreid. 
Er kwam een CAD (ambulante dialyse) in 
Menen, later ook in Tielt en er werd sa-
mengewerkt met andere ziekenhuizen in 
Torhout en Veurne. 
 

Dit alles kon natuurlijk niet zonder uit-
breiding van de medische staf. Zo kwam 
er regelmatig een dokter-nefroloog bij: 
Dr. Vandewiele, Dr. Schepkens, Dr. De-
schoenmaker, Dr. Maes, Dr. Vanacker en 
Dr. Malfait versterkten de ploeg . 
De opleiding van nieuwe collega-
verpleegkundigen is een vaste waarde 
geworden, momenteel met meer dan 
100 (?). Ik ben de tel kwijt. Die opleiding 
is essentieel voor nieuwe collega’s om 
zich goed en comfortabel te laten voelen 
wanneer ze zelfstandig de dialyse uitvoe-
ren. Dialysetaken zijn vaak zo specifiek 
en onbekend voor nieuwkomers omdat 
dit niet aan bod komt in de leerstof van 
algemene verpleging.  
Gezien het grote aantal machines die 6 
op 7 dagen draaien, is ook de technische 
ploeg heel belangrijk. Danny Maes was 
de eerste technieker van dienst en is ge-
start in 1981. Voordien werd de klus 

Hoog bezoek voor weeral een dialyse 
verjaardag, de doktersploeg met onder-
tussen de intrede van Dr Vandewiele (L). 
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door verpleegkundigen zelf geklaard. 
Vandaag de dag is er een vaste ploeg 
van medewerkers die meestal achter de 
schermen werken, maar in grote nood 
steeds stand-by zijn. 
Last but not least mogen we de onder-
steuning van zorgkundigen niet verge-
ten. Zij zijn er om de patiënten vooral bij 
aankomst en vertrek op te vangen en te 
begeleiden. Daarnaast worden heel wat 
logistieke taken door hen uitgevoerd tij-
dens de dialyse. De koffieronde met 
koekje tijdens de dialyse is altijd heel 
welgekomen.   
 

ANNO 2020: CORONA EN VERHUIS 
 
Bij de start van 2020 ging het in het 
nieuws maar al te vaak over “een virus 
uit China”? Dat het zo’n vaart zou lopen 
en wereldwijd al onze plannen en zeker-
heden zou ondermijnen, zegt wel iets 
over hoe afhankelijk en kwetsbaar we 
zijn. De gevolgen zullen nog lang nazin-
deren. Op dialyse kennen we wel wat 
van virussen, andere kleine levende we-
zens en nodige voorzorgen. Maskers en 
afzonderingen waren hier al meermaals 
van toepassing om zogenaamde zieken-
huisbacteriën en andere besmettelijke 
beestjes te weren of te bestrijden.   
Zelfs de verhuis van ons ziekenhuis werd 
om die reden opnieuw uitgesteld. Maar 
eerlijkheidshalve vond ik dat aanvanke-
lijk niet zo erg. Dat had alles te maken 
met hoe sterk ik met die plek vergroeid 
was. Ik moest afscheid nemen van een 
plek waar ik, als 18-jarige in 1977, bin-
nenstapte in de verpleegsterschool en 
eigenlijk nooit was weggeweest. 
Gelukkig heb ook ik de verhuis wonder-
wel doorstaan! Ik heb tot de laatste za-
terdagavond meegewerkt op dialyse en 
’s anderendaags meegeholpen met de 
verhuis. Zo was ik er zeker van dat ik 
maandagochtend mijn weg zou vinden 
naar de afdeling, om terug op te starten. 
Dank aan alle collega’s die hieraan mee-

hielpen om onze afdeling op zo’n korte 
tijd te doen draaien: in minder dan 36u 
was de dialyse startklaar! En dat hebben 
we met ons allen voor elkaar gekregen! 
Samen in groep iets verwezenlijken geeft 
altijd een fijn gevoel en voldoening ach-
teraf. Ondertussen zijn we 3 maand ver-
der op de nieuwe locatie en begint het te 
wennen. Het is nu één grote afdeling, 
ruimer en lichtrijker dan wat we ooit ge-
kend hebben.  

 
MIJN LEVEN NAAST DIALYSE 

 
Hoewel de dialyse bijna niet weg te den-
ken is uit mijn leven, wist ik me daar-
naast ook wel bezig te houden. De be-
ginjaren op dialyse werden 2 x onderbro-
ken: eerst in 1985 door de komst van 
mijn dochter Marie, 3 jaar later kwam 
mijn zoon Pieter erbij. Het waren drukke 
jaren toen de kinderen opgroeiden, om 
alles te combineren. Vrije tijd was er 
naast de job niet zoveel; het gezinsleven 
was daar de grootste slokop. Maar als 
het even kon, genoot ik ten volle van het 
bezoek aan mijn teerbeminde thuishaven 
op de Kemmelberg, reizen met mijn ge-
zin of experimenteren met mijn naaima-
chine met mijn kinderen als model. Als 
moeder vond ik het altijd al belangrijk 
om gezond te koken, liefst volgens de 
seizoenen. 

De eerste vliegreis naar Rhodos. 
Hier proeven van de lekkere druiven 

met Marie en Pieter 
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Na 30 jaar fulltime te werken, heb ik de 
laatste 10 jaar teruggeschakeld naar 4/5 
om ondertussen ook mijn mama wat te 
kunnen bijstaan, die op haar 92ste nog 
zelfstandig woont. Mijn broer is de enige 
uit haar kroost die trouw is gebleven aan 
het mooie Heuvelland. Hij woont met zijn 
gezin mee op de ouderlijke boerderij, 
een grote geruststelling voor ons, gezien 
de 4 dochters allemaal wat verder zijn 
uitgevlogen. 
Mijn twee kinderen zitten ondertussen op 
‘tram drie’, dus is het niet geheel te ver-
wonderen dat er een nieuwe generatie is 
opgestaan. Mijn grote oogappel is onder-
tussen vier, maar hij zal binnenkort toch 
een beetje plaats moeten maken, want 
er is er nog eentje op komst. Ik kijk er 
telkens naar uit om samen iets te kun-
nen doen. Ze wonen iets te ver om zo-
maar binnen te springen na het werk, 
dus plannen we regelmatig een weekend 
met de familie. 
 

Ik kan er me geweldig in verliezen om 
mijn kinderen te verwennen, met mijn 
kleinkind voorop natuurlijk. Een trekje 
dat ik vooral van mijn moeder meegekre-
gen heb. Liefst van al doe ik dat met 
smaken van heerlijke en eerlijke produc-
ten. Ik haal mijn groenten en fruit, als 
het enigszins kan, rechtstreeks bij de 

boer. Daarnaast is ook de Lokaalmarkt in 
Roeselare een vaste wekelijkse afspraak 
geworden: mijn manier om ook de waar-
den van thuis in ere te houden. Allerhan-
de kruiden en kerstomaatjes krijgen een 
plekje in mijn wilde stadstuin. Het is on-
dertussen ook een jarenlange traditie 
geworden om zelf ‘vlierbloesemsiroop’ te 
maken en her en der uit te delen.  
Verder vind ik het heerlijk om te gaan 
fietsen, liefst zoveel mogelijk in het 
groen. Geregeld nog richting Kemmel-
berg, waar ik mijn moeder minstens één 
keer per week een bezoekje breng. Daar 
kan ik meehelpen in de moestuin, de 
huishoudelijke taken of, als het kan en 
mag, met haar op familiebezoek gaan. 
  

TOEKOMST 
 

Mijn carrière op de dialyse zit er over en-
kele jaren op. Ik hoop, zoals de mees-
ten, om gezond te kunnen blijven en 
meer tijd te hebben voor mijn familie. 
Mijn job is altijd een roeping geweest en 
dat zal zo blijven tot de allerlaatste dag. 
Ik geef ontzettend veel om het comfort 
van onze patiënten en doe er alles aan 
om hun verblijf zo aangenaam mogelijk 
te maken. Op die manier vergeet ik zelfs 
dat ik aan het werk ben. De laatste jaren 
is het er voor mezelf niet makkelijker op 
geworden. Ik mis soms de betrokkenheid 
en contacten zijn een pak vluchtiger en 
zelden schermvrij. Het is, naar mijn ge-
voel, toch een niet onbelangrijk nevenef-
fect van de explosieve groei die ons dia-
lysecentrum heeft gekend. 
 
Iedereen die hier aan meewerkt verdient 
tonnen respect en is essentieel om ‘alles 
op wieltjes’ te laten lopen. De grote uit-
daging is nu om de perfectie na te stre-
ven bij de behandeling van meer dan 
300 patiënten, zowel in het moedercen-
trum als in de CAD’s. Dit kan niet zonder 
‘zorg’ voor iedereen!  

Christina Bekaert 

Zoon Pieter, Dochter Marie, oogappel 
Saul, “Omi Roeselare”, Karen en Michaël 

ergens samen op weekend 
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KRUISWOORDRAADSEL 
  A B C D E F G H I J K L M N O 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

HORIZONTAAL 
1. Zomersport 
2. Turkse vorstentitel - koe zonder kop - vorm van ‘zijn’ - palingen 
3. Lummelen - papa 
4. Muzieknoot - knaagdier - bouwland 
5. Bloeiende struik - domoor 
6. Aantasting van de eer - boven - open ruimte over meerdere verdiepingen  
7. Brommermerk - meemake - ingenieur (afk) 
8. Gehoororgaan - bol wijnglas - bevel 
9. Geheel - ‘niets’ in het Frans - meisjesnaam 
10. Beeldhouwer uit de 19de eeuw - snik - naaidraad 
11. Deel van de voet - zeepwater - Bulgaarse munt 
12. Klein hert - misdaadauteur - vals 
13. Activiteiten van het dagelijks leven (afk) - emballere - spoedig 
14. Loofboom - Australische zangeres - gerechtelijk vonnis 
15. Voorzetsel - leert het zogen af - Noord Europeaan 
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VERTICAAL 

A. Activiteit in de lucht  
B. Effen - bespiedden 
C. In werking - tankstation - gedeeltelijk 
D. Springtoestel - post scriptum 
E. Vragend voornaamwoord - eng 
F. Niet dichtbij - kindergroet - gehele 
G. Jongensnaam - houten wig 
H. Korenhalm - peddel 
I. Band van stof - plat gebak 
J. Balt - ongewenste email - aanlegsteiger 
K. En andere - ritste aaneen - deel van een blad 
L. Misdaad - Roman Imperium 
M. Reeds - ronde steen - roofvogels 
N. Kwiek - wilde dieren 
O. Clown - aan het genoemde - geluid van een klap 

Tip voor het verborgen woord: Te spotten aan de kust. 
 
Ann Defour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heirweg 218 

8710 Sint-Baafs-Vijve 

Telefoon: +32(0)56 61 79 97 

Fax: +32(0)56 61 79 98 

info@espeelmetaal.be 
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SOUBRY NV 
Verbrandhofstraat 51 - 8800 
Roeselare 

 

DE MEIBLOEM NV autocars - reisbureau 
Kasteelstraat 149 - 8700 Tielt 

 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 

 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 

OPRUIMEN INBOEDEL 
na overlijden  : :  opname rusthuis  : :  verhuis  : : 

Verkoop woning  : :  boerderij  : :  bedrijf  : :  enz … 
Vrijblijvende prijsovereenkomst na bezoek! 

INFO: 0475 49 63 00 
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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 

STEENGOED IN BOUWMATERIALEN 
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Telefoon 051/40 55 51 

Telefax 051/40 64 20 

E-mail: tielttravel@tielttravel.be 
 

 

Verg. kat. A-1979 
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1. Definitie: 
 

Men kan overgewicht definiëren op 2 
manieren: 
  
a. De zogenaamde "body mass index": 

lichaamsgewicht in kg  
lichaamslengte in m2  
Deze index correleert beter met de 
vetmassa dan het lichaamsgewicht 
alleen.  

b. De middelomtrek: men spreekt van 
overgewicht wanneer mannen een 
middelomtrek hebben hoger dan 102 
cm; bij vrouwen ligt die grens op 88 
cm. Boven die buikomtrek is er een 
groot risico op suikerziekte, hoog LDL 
cholesterol, hoge bloeddruk en hart- 
en bloedvatenziekten.  

  
2. Risicofactoren als gevolg van overge-
wicht (dit noemt men co-morbiditeit): 

 
Personen met overgewicht hebben een 
groter risico op coronair lijden met hart-
infarct, andere aderverkalkingziekten zo-
als slechte circulatie in de benen; her-
senthrombosen als gevolg van hersen-
slagaderverkalking, type II suikerziekte, 
en het slaap-apnoe syndroom (een toe-
stand waarbij mensen ’s nachts gaan 
snurken; zeer onregelmatig ademen; wil-
de dromen hebben; en overdag chro-
nisch moe zijn als gevolg daarvan).  
Daarnaast gaat obesitas of overgewicht 
gepaard met hoge bloeddruk.  
In het algemeen verhoogt het risico om 
te overlijden door hart- en bloedvaten-
ziekten enorm, wanneer men minstens 3 
van de volgende risicofactoren vertoont: 
overgewicht - hoge bloeddruk - roken - 
verhoogd LDL cholesterol - gedaald HDL 
cholesterol - nuchtere bloedsuikerwaarde 
hoger dan 110 mg/dl - leeftijd boven de 
45 jaar voor mannen en boven de 55 

jaar voor vrouwen - en familiale hart- en 
bloedvatenziekten.  
 

3. Mechanismen van hoge bloeddruk 
bij overgewicht: 

 
Volgende mechanismen veroorzaken ho-
ge bloeddruk als gevolg van overge-
wicht: 
   
a. Insulineresistentie: zwaarlijvige man-

nen worden weerstandig aan insuline 
wat op zichzelf leidt tot een gestoorde 
functie van het endotheel van de 
bloedvaten [endotheel = “de tapis 
plein” van de binnenkant van de 
bloedvaten]. Er treedt een overactivi-
teit op van de sympathische zenuwen 
zodat de bloedvaten in een toestand 
zijn van verminderde diameter met 
verhoogde druk in de bloedvaten. Hy-
perinsulinemie draagt overigens ook 
bij tot toename van zoutreabsorptie in 
de tubuli (kronkelbuisjes) van de nie-
ren. De nieren houden dus hierdoor 
meer zout binnen in het lichaam. 

b. Overgewicht stimuleert het zoge-
naamde renine angiotensine aldos-
terone systeem. Een verhoging van 
het angiotensine II in het bloed ver-
oorzaakt een toeknijpen van de bloed-
vaten met als gevolg, dat de nier zout 
binnen houdt.  Zowel door toeknijpen 
van bloedvaten, als door een toegeno-
men zoutgehalte in het lichaam gaat 
de bloeddruk stijgen. Er weze geno-
teerd dat vetweefsel een volledig au-
tonoom en volledig uitgerust renine 
angiotensine systeem heeft.  

c. Zwaarlijvige mensen tonen een ver-
hoogde neiging tot aanmaak van vet, 
maar ook tot afbraak van vet. Ver-
hoogde afbraak van vet leidt dus tot 
een verhoogde hoeveelheid vrije vet-
zuren die afbraakproducten zijn van 

OVERGEWICHT 
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vet. Dit laatste leidt tot een verhoogde 
stimulering van de sympathische ze-
nuwen, een gestoorde functie van de 
"tapis plein" (of het endotheel) van de 
bloedvaten, en ook een insulineweer-
standigheid.  Dit alles leidt tot hoge 
bloeddruk. 

d. Bij mensen met overgewicht zijn de 
nieren stevig ingekapseld in vet. Dit 
veroorzaakt een verhoging van de hy-
drostatische waterdruk in de intercel-
lulaire ruimtes in de nieren met als 
gevolg: toegenomen zoutreabsorptie 
in de kronkelbuizen van de nier, meer 
specifiek in de zogenaamde “lis van 
Henle”.  Dit leidt tot hoge bloeddruk. 

e. Vetcellen scheiden een eiwit af dat 
leptine wordt genoemd. Leptine ver-
hoogt de activiteit van de sympatische 
zenuwen, wat leidt tot een vernau-
wing van bloedvaten, met als gevolg 
hoge bloeddruk.  

f. Patiënten met overgewicht leiden niet 
zelden aan het obstructieve slaap-
apnoe syndroom: dit is een gevolg 
van opstapeling van vet in de keelhol-
te en het week verhemelte, waardoor 
patiënten gaan snurken, zeer onregel-
matig gaan ademen en een verhoogde 
stimulering zullen hebben van hun 
sympathische zenuwstelsel met als 
gevolg toeknijpen van bloedvaten en 
hoge bloeddruk.  

 
4. Hoe behandelen we best overgewicht? 

Beste wijzen om te vermageren?  
 
a. Motivatie van de patiënt:  

Indien de patiënt niet gemotiveerd is 
om te vermageren zullen de behande-
lingen niet helpen. Motivatie om te 
vermageren zou elkeen die overge-
wicht heeft moeten putten uit de 
overweldigende gegevens in de medi-
sche literatuur, dat overgewicht ge-
paard gaat met een heel belangrijk 
risico op hart- en vaatziekten en een 
zeer belangrijk risico om vroegtijdig 

    te overlijden. 
a. Vermageringsdieet:Het doel van elk 

vermageringsdieet moet zijn: een hal-
ve kilo tot een kilo per week, maxi-
mum gewichtsverlies.  Al wat meer is, 
kan men niet volhouden en leidt tot 
een "jo-jo effect" met terug verdikken 
na een periode van vermageren.  Men 
moet een volgehouden inspanning 
kunnen leveren en niet enkele weken 
bv. bijna niets eten.  Het beste is stre-
ven naar een calorie-inname van 500 
tot 1000 kcal minder per dag dan de 
vroegere eetgewoonten.  Men mag in 
principe niet lager gaan dan 800 kcal. 
inname per dag.  Er weze genoteerd 
dat een vermindering van de vetinna-
me alleen, zonder de vermindering 
van het totale aantal calorieën per 
dag, geen gewichtsverlies met zich zal 
meebrengen. 

b. Psychologische begeleiding: 
Mensen vermageren soms gemakkelij-
ker in groepsverband (Weight Wat-
chers, etc.).  Men voelt zich gesterkt 
in zijn pogingen en krijgt regelmatig 
controles bij andere mensen met het-
zelfde probleem, die meekijken. De 
ene wil voor de andere niet onder-
doen. Men wordt gestimuleerd in zijn 
pogingen. 
Daarnaast kan het bij bepaalde geval-
len nuttig zijn om de onderliggende 
oorzaak van overmatig eten aan te 
pakken, zoals onverwerkte rouw, de-
pressie, confrontatie met agressie, 
enz. Bij sommige mensen leidt over-
matige stress in het beroepsleven ook 
tot overmatig eten. 

c. Fysische activiteit: 
Regelmatige lichaamsbeweging ver-
mindert het risico op hart- en vaat-
ziekten, onafhankelijk van het beko-
men gewichtsverlies bij dieet. Dit kan 
men bereiken door tenminste 30 min. 
per dag (elke dag van de week) een 
matige fysische inspanning te doen 
zoals zwemmen, fietsen, wandelen ... 
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d. Geneesmiddelen om te vermageren 
zijn niet de wonderoplossing. Ze wor-
den maar voorgeschreven bij mensen 
met een body mass index van boven 
de 30 kg/m2. Niet iedere patiënt rea-
geert gunstig op zo'n medicament. In 
België zijn er een paar zoals Sibutra-
mine met als nadeel een verhoging 
van de bloeddruk en de hartfrequentie 
soms. Men heeft ook Orlistat op de 
markt dat de voedings-vetopname in 
de darm vermindert door remming 
van lipasen (stoffen die de vetten af-
breken in de darm). Orlitstat kan in 
bepaalde gevallen de opname in de 
darm van vetoplosbare vitaminen en 
van bepaalde voedingsstoffen vermin-
deren, met nadelige symptomen tot 
gevolg. 

e. Tenslotte kan men in extreme geval-
len met totaal weerstandig overge-
wicht soms zijn toevlucht nemen tot 
chirurgie met verkleinen van de maag, 
maagderivatieoperaties, etc.  Dit 
wordt echter slechts overwogen bij 
patiënten met een body mass index 
boven de 40 kg/m2. Er weze gezegd 
dat deze heelkundige ingrepen niet 
vrij zijn van complicaties, zowel on-
middellijk postoperatief als op lange 
termijn met als gevolg malabsorptie, 
vitaminetekort, enz.  

   
5. Behandeling van hoge bloeddruk bij 

de zwaarlijvige patiënt:  
 
Het doel van elke bloeddrukverlagende 
behandeling moet zijn: een bloeddruk 
van maximum 135/85 mm Hg! Gewichts-
verlies is de belangrijkste en eerste stap 
in de behandeling van hoge bloeddruk 
bij overgewicht.   
We bespreken hier de medicamenten om 
de bloeddruk te doen verlagen:  
De keuze van de medicamenten hangt 
mede af van de co-morbiditeit (eventueel 
andere aanwezige risicofactoren voor 
hart- en vaatziekten zoals suikerziekte, 

een verhoogd LDL cholesterol, linker 
hartkamerhypertrofie, nierziekten zoals 
glomerulosclerose, chronische nierinsuffi-
ciëntie, etc.). De keuze van de medica-
menten zal ook afhangen van het risico 
op eventuele medicamenteuze bijwerkin-
gen bij patiënten met perifeer vaatlijden 
in de ledematen, chronische bronchitis 
door roken, etc.  
   
a. Angiotensine converting enzyme rem-

mers (of ACE-inhibitoren): Deze groep 
medicamenten blokkeren het zoge-
naamde “renine-angiotensine-
aldosterone systeem” (RAAS). Zij sti-
muleren de uitscheiding van zout in 
de nier; zij verminderen de druk en 
het eiwitverlies in de nier (glomeruli of 
kleine bloedvaten) en zijn dus be-
schermend zowel voor nier als voor 
hart. ACE-inhibitoren of ACEremmers 
verbeteren ook de insulinegevoelig-
heid, verminderen de bloedplasmas-
piegels van insuline, leptine en nora-
drenaline. Theoretisch lijken ACE-
remmers dus zeer geschikte 1ste lijns 
bloeddrukverlagende middelen, vooral 
wanneer aan de hoge bloeddruk reeds 
geassocieerd is: een hartziekte of een 
nierziekte.  

b. Angiotensine II receptor blokkers: 
Ook deze groep medicamenten, ver-
want wat betreft aangrijpingspunt 
voor hoge bloeddrukbehandeling, met 
de ACE-inhibitoren (zie puntje 1) zijn 
beschermend voor hart en nieren. Ze 
kunnen dus ook beschouwd worden 
als alternatieve 1ste lijnsbehandeling. 

c. Diuretica of zoutverliezende medica-
menten: Wanneer men diuretica in 
mono-therapie gebruikt, dus als al-
leenstaand medicament bij hoge 
bloeddruk, moet men in feite te hoge 
dosissen gebruiken om effectief de 
bloeddruk te doen dalen (bv. 50 mg 
Hydrochlorothiazide). Deze hoge do-
sissen veroorzaken niet alleen soms 
ionenstoornissen in het bloed (zoals 
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daling van natrium en kalium), maar 
veroorzaken ook verhoging van de 
vetten in het bloed, verhoging van 
bloedsuiker, en insuline-resistentie en 
activatie van het renine angiotensine 
aldosterone systeem.    
Ideaal is het om diuretica in lage dosis 
(bv. 12.5 mg Hydrochlorothiazide) te 
combineren met ACE-inhibitoren of 
angiotensine II receptor blokkers. De-
ze combinatie versterkt nog het bloed-
drukdalend effect met een minimum 
aantal aan bijwerkingen.  

d. Calciumantagonisten of calciumrem-
mers: Hierbij heeft men zowel de di-
hydropyridines als de niet-
dihydropyridines.  Deze laatste groep 
calcium-antagonisten beschermt ook 
de nier tegen de nadelige effecten van 
diabetes of suikerziekte; ze kunnen 
dus geschikt zijn als aanvullende 
bloeddrukverlagende medicatie.  

e. Centraal werkende bloeddrukverlagen-
de middelen: Deze middelen hebben 
een aangrijpingspunt in de hersenen.  
Het betreft hier middelen zoals Cloni-
dine (Catapressan) die een alfa II re-
ceptor angonist is en een niet selectie-
ve imidazoline receptor angonist. Er is 
ook het Moxonedine of Moxon die een 
selectieve imidazoline I receptor ango-
nist is. Hierdoor daalt de bloeddruk 
door een verlaging van de sympati-
sche zenuwactiviteit. Tevens verbete-
ren deze medicaties de insulinegevoe-
ligheid en de glucose-tolerantie met 
minder neiging tot suikerziekte.  

f. Beta-blokkers: Beta-blokkers zijn voor-
al aangewezen ter behandeling van 
hoge bloeddruk na een hartinfarct of 
bij patiënten met geassocieerd coro-
nair hartlijden of hartinsufficiëntie of 
hartaritmie. Zij hebben echter het na-
deel eventuele vermagering door dieet 
te bemoeilijken. Ze kunnen bepaalde 
metabole afwijkingen verergeren, zo-
als een toename van de triglyceriden 
(vetten in het bloed), een daling van 

de HDL cholesterol, vermindering van 
de insulinegevoeligheid, verhoging 
van de insulinespiegels, en een ver-
hoogde bloedsuikerwaarde. 

g. Alfa-blokkers: Alfa-blokkers verbete-
ren de insulinegevoeligheid en verla-
gen de vetgehaltes (triglyceriden; LDL 
cholesterol) in het bloed.  Een voorbe-
houd om deze klasse medicaties als 
eerste keuze te gebruiken, komt uit 
een studie (de anti-hypertensive and 
lipid lowering treatment to prevent 
heart attack trial : ALLHAT studie) 
waarin bij patiënten die behandeld 
werden met de alfablokker Doxasozi-
ne, een grotere cardiovasculaire mor-
biditeit werd vastgesteld.  

   
ALGEMEEN BESLUIT:  

 
Momenteel leidt 50 % van de Belgische 
volwassenen aan overgewicht. Bij man-
nen is de situatie dramatischer dan bij 
vrouwen. Overgewicht neemt wereldwijd 
toe. De gevolgen voor de volksgezond-
heid en de kosten voor de gezondheids-
zorg zijn astronomisch groot. Overge-
wicht leidt tot hoge bloeddruk, suiker-
ziekte, een verhoogd risico om te overlij-
den door hart- en bloedvatenziekten, 
etc.   
Men kan dus zijn levenskansen belangrijk 
verbeteren door te vermageren bij over-
gewicht en door hoge bloeddruk perfect 
te behandelen. Zeer belangrijk hierbij 
zijn: verandering van eetgewoonten; 
rookstop; streven naar een bloeddruk 
van 135/85 mm Hg of lager; streven 
naar een LDL cholesterol onder de 115 
mg %; perfecte controle van bloedsui-
kerwaarden; dagelijkse fysische activi-
teit; etc. Bij al deze maatregelen is de 
persoonlijke inbreng van de patiënten, 
alsook zijn motivatie, veel belangrijker 
dan het voorschrijven van één of ander 
pilletje. 
 
Dr. J. VERBANCK  
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HEMODIALYSE EN 
PERITONEALE DIALYSE 

 
Op 27/07 lag dhr. Léopold Hanssens (die 
heel lang in Veurne werd gedialyseerd) 
10 jaar aan dialyse ! Proficiat! 
 

Het zoontje van Sarah Vanlerberghe, Giel 
Wullaert, doet op 10/10/2020 zijn uitge-
stelde Eerste Communie. Hopelijk ver-
loopt alles naar wens. 
Proficiat aan het ganse gezin! 

FAMILIENIEUWS 

VLEESWAREN 
HAVA 

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

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 zon-
der 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 la-
ten 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!  
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In december 1807 bezette Napoleon Por-
tugal en in februari 1808 viel hij Spanje 
binnen om de zwakke monarchie van 
Carlos IV omver te werpen en van het 
Iberisch schiereiland een satelliet van 
Frankrijk te maken. Hij plaatste zijn 
broer Jozef Bonaparte op de troon. De 
Spaanse bevolking pikte deze bezetting 
niet. Op 2 mei kwam het tot een opstand 
in de straten van Madrid. Deze werd 
hardhandig neergeslagen door de Franse 
soldaten: er sneuvelde een Spaanse le-
geraanvoerder en op 3 mei werden op-
standelingen massaal geëxecuteerd. 
Kunstschilder Francisco Goya maakte 
hiervan zijn beroemde schilderij “El tres 
de Mayo 1808 en Madrid” dat in het Pra-
domuseum hangt. 
 

Er ontstond een kettingreactie door heel 
Spanje waarbij zowel de plaatselijke be-
volking als het Spaanse leger in opstand 
kwamen tegen de Fransen. Toen het 
nieuws Portugal bereikte braken ook 
daar opstanden uit. Het kwam tot een 

gewapend treffen bij Evora. De Britten 
kwamen de opstandelingen te hulp. Van-
af augustus streden de Engelsen onder 
leiding van Arthur Wellesley, de hertog 
van Wellington zij aan zij met het Portu-
gese leger. In de talrijke gevechten vie-
len veel doden aan beide zijden. Vaak 
waren dat guerrillagevechten in nauwe 
straatjes van steden, een soort oorlogs-
voering die Napoleons soldaten niet ge-
woon waren, waardoor ze zware verlie-
zen leden. Uiteindelijk lukte het de Brit-
ten en Portugezen pas om de Fransen 
van het schiereiland te verdrijven met de 
Slag bij Toulouse op 10 april 1814, vier 
dagen na Napoleons aftreden, nadat hij 
het onderspit moest delven in de Vijfde 
Coalitieoorlog. 
 
Oostenrijk zag bij de problemen in Span-
je zijn kans schoon om de hegemonie 
van Napoleon Bonaparte te breken en 
begon in 1809 de Vijfde Coalitieoorlog. 
Van de vijfde coalitie maakten behalve 
Oostenrijk en Engeland ook Sicilië en 
Sardinië deel uit. Op het vasteland stond 
Oostenrijk er praktisch alleen voor. Rus-
land had een alliantie met Napoleon en 
was verwikkeld in de Finse oorlog tegen 
Zweden. Pruisen hield zich neutraal na 
zijn zware nederlaag in de Vierde Coali-
tieoorlog. 
 
Oostenrijkse troepen staken op 10 april 
1809 de Inn over en vielen Beieren bin-
nen. Ze liepen de Beierse troepen onder 
de voet, staken de Isar over en trokken 
richting de Donau. Met de komst van Na-
poleon op de 17de zetten de Fransen de 
tegenaanval in. Er volgden een viertal 
slagen waarbij de Oostenrijkers terugge-

EEN VLEUGJE GESCHIEDENIS 
DEEL II 

El tres de Mayo 1808 en Madrid, het 
schilderij van Goya over de massa-

executie van Spaanse opstandelingen 
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dreven werden. Bij de slag bij Regens-
burg werd Napoleon gewond door een 
kogel in zijn enkel. Op 13 mei namen 
Franse troepen voor de tweede keer We-
nen in. 
 
Daarmee was het leed nog niet geleden, 
het Oostenrijkse leger bleef strijden en 
had de bruggen over de Donau vernie-
tigd. De Fransen bouwden provisorische 
bruggen bij Wenen en begonnen de Do-
nau over te steken. Met twee derde van 
het Franse leger aan de noordkant van 
de rivier viel het Oostenrijkse leger aan. 
In de Slag bij Aspern-Eßling werden de 
Fransen verslagen en trokken ze zich te-
rug. De veldslag was de eerste grote ne-
derlaag van Napoleon. 
 
Bonaparte wachtte op versterkingen uit 
Italië en deed zes weken later, op 30 ju-
ni, een nieuwe poging om de Donau over 
te steken en slaagde ditmaal. De Franse 
keizer stond nu met 188.000 man tegen-
over het Oostenrijkse leger van 150.000 
man. Op 5 juli kwam het tot de beslis-
sende Slag bij Wagram. De veldslag 
bleef onbeslist tot Napoleon de volgende 
dag met een massaal artilleriebombarde-

ment door een 
batterij van 112 
kanonnen grote 
gaten in de 
Oostenrijkse li-
nie sloeg. Aarts-

hertog Karel trok terug in de richting van 
Bohemen. De Fransen achtervolgden de 
Oostenrijkers en midden juli tekenden 
Napoleon en Karel de wapenstilstand. 
 
Ongeveer gelijktijdig met de Oostenrijkse 
inval in Beieren vielen Oostenrijkse troe-
pen ook Italië binnen. Het leger van 
Aartshertog Johan versloeg op 16 april 
een Frans-Italiaans leger van de Italiaan-
se onderkoning Eugène de Beauharnais, 
stiefzoon van Napoleon. Eugène de 
Beauharnais wist echter het tij te keren. 

Hierdoor kwam aartshertog Johan te laat 
om de Oostenrijkse nederlaag bij Wa-
gram te voorkomen. Eugène de 
Beauharnais kon wel op tijd zijn troepen 
naar Oostenrijk dirigeren en zijn stiefva-
der steunen bij die veldslag. 
 
De Britten kwamen pas in actie toen 
Oostenrijk de oorlog al verloren had. Een 
Brits expeditieleger landde op 30 juli op 
Walcheren met de bedoeling Antwerpen 
in te nemen. Zeeland was deel van het 
Koninkrijk Holland, een Franse vazal-
staat. Hoewel ze Vlissingen innamen 
kwamen ze niet verder. Zowat 4.000 En-
gelse soldaten stierven aan malaria en 
de troepenmacht werd teruggetrokken. 
 
Bij de Vrede van Schönbrunn moest Oos-
tenrijk opnieuw grote gebieden afstaan 
aan Frankrijk en het Hertogdom War-
chau. Het moest torenhoge herstelbelas-
tingen aan Frankrijk betalen en het leger 
moest worden ingekrompen. Napoleons 
Franse keizerrijk bereikte nu zijn grootste 
omvang. Bijna heel Europa was Frans, 
als vazalstaat, bondgenoot, vriend of 
verslagen vijand. 
 
In 1809 had Napoleon zich laten schei-
den van Joséphine de Beauharnais, die 
hem geen troonopvolger kon geven. Hij 
ging op zoek naar een vrouw van ko-
ninklijken bloede om het voortbestaan 
van de dynastie te verzekeren. Mogelijk 
met voorspraak van de Oostenrijkse di-
plomaat Metternich viel zijn oog op de 
Oostenrijkse keizersdochter Marie Louise, 
een telg uit een van de oudste regeren-
de families van Europa. De vader van de 
bruid hoopte zo de banden tussen het 
Oostenrijkse en het Franse keizerrijk te 
versterken. Het huwelijk vond plaats op 
11 maart 1810 en een jaar later, op 20 
maart 1811 schonk Marie Louise Napole-
on zijn lang verwachte opvolger, Napole-
on II, die de titel 'koning van Rome' 
kreeg. 
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Napoleon II - in Frankrijk l’ Aiglon, het 
Arendsjong genoemd - zou nooit zijn va-
der opvolgen als keizer van Frankrijk. In 
1814 moest Napoleon troonsafstand 
doen en werd verbannen naar Elba. Ma-
rie Louise keerde terug naar Oostenrijk 
en haar kind werd daar verder opgevoed 
onder de naam Franz. Hij overleed op 
amper 21-jarige leeftijd aan tuberculose. 
 
Het bondgenootschap tussen Frankrijk 
en Rusland hield stand tot 1810. De Rus-
sische handel en nijverheid was groten-
deels afhankelijk van de handelsbetrek-
kingen met Groot-Brittannië. Door de op-
gedrongen blokkade van het Continen-
taal Stelsel waren die uitgesloten en leed 
de Russische economie grote schade. 
Tsaar Alexander I vroeg Napoleon meer-
maals om de voorwaarden te versoepe-
len maar kreeg hiervoor geen gehoor. 
Hierop herstelde de Tsaar zelf de han-
delsbetrekkingen met de Britten. In 1812 
verklaarde Napoleon de oorlog aan Rus-
land en trok het land binnen met een le-
ger van 691.000 man, tot dan het groot-
ste leger in de Europese geschiedenis. 
Voor de veldtocht naar Rusland trof Na-
poleon in het grootste geheim meer 

voorbereidingen dan ooit tevoren. Hij liet 
grote voorraden proviand, medicijnen, 
kleding en bouwmaterialen aanleggen. 
Hierdoor ontstonden voedseltekorten en 
werd op het Franse platteland honger 
geleden. Veel jonge mannen en boeren-
knechten werden verplicht dienst te ne-
men in het leger. Hij liet ook soldaten 
rekruteren in de andere landen van zijn 
keizerrijk. De Grande Armée bestond uit 
onder andere Duitsers, Pruisen, Polen, 
Nederlanders, Belgen, Italianen, Oosten-
rijkers, Zwitsers, Kroaten en Spanjaar-
den. Heel wat West-Vlamingen hebben 
deelgenomen aan een of meerdere veld-
tochten van Napoleon. Het was voor on-
geveer de helft samengesteld uit Fransen 
en inwoners uit de geannexeerde Neder-
landen. De Grande Armée bestond uit 
cavalerie, infanterie, artillerie, genie en 
de Keizerlijke Garde. 
De bruggenbouwers of pontonniers van 
de genie zijn vaak van onschatbare 
waarde gebleken. Dank zij hun bedre-
venheid kon Napoleon meermaals zijn 
tegenstanders verrassen door rivieren 
over te steken op de onmogelijkste 
plaatsen. Ook bij de terugtocht uit Rus-
land, waarbij de ijskoude en snelstro-
mende Berezina moest overgestoken 
worden, was het hele leger uitgeroeid 
zonder de pontonniers. 
 
De Keizerlijke Garde was het gevreesde 
eliteleger van Napoleon en bestond gro-
tendeels uit ervaren veteranen die uiterst 
trouw waren aan hun opperbevelhebber. 
Het was een legerkorps op zich met ei-
gen infanterie en cavaleriedivisies. Op 24 
juni 1812 stak de Grande Armée de rivier 
Memel over in de richting van Moskou. 
 
Napoleon leidde de hoofdmacht van on-
geveer 250.000 soldaten. Aanvankelijk 
weken de tsaristische troepen altijd maar 
verder achteruit tegenover de Franse 
overmacht maar pasten de tactiek van 
de verschroeide aarde toe. Voorraden 

Napoleon II, zoon van (miniatuur ge-
schilderd door Moritz Michael Daffinger) 
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werden weggehaald en waterputten ver-
giftigd. Veel Franse troepen werden ziek, 
kregen tuberculose en vlektyfus. De 
Fransen kregen grote problemen met 
bevoorrading. 
 
Napoleon had gepland de Russen aan te 
vallen bij de stad Vitebsk maar ook daar 
was zijn tegenstander al weggetrokken. 
Op 15 augustus, Napoleons verjaardag 
staken zijn legers de rivier Dnjepr over. 
Na een onbesliste slag bij Smolensk trok-
ken de Russen weer verder weg tot ze 
een defensieve positie konden innemen 
bij Borodino. 
 
Op 7 september was er een bloedig tref-
fen bij het plaatsje Borodino, ten westen 
van Moskou. De verliezen aan beide kan-
ten waren zo hoog dat ze pas in 1916, 
bij de slag aan de Somme werden geë-
venaard. Maar ’s nachts trokken de Rus-
sen weer weg en de slag eindigde onbe-
slist. Napoleon weigerde de achtervol-
ging in te zetten. 
 

Op 14 september bereikten de Fransen 
legers Moskou. Napoleon was die dag 
ziek en misschien daardoor had hij de 
beslissing genomen om de Russen fron-
taal aan te vallen, ze definitief te ver-
slaan en tot overgave te dwingen. De 
Russen hadden echter de stad geëvacu-
eerd en in brand gestoken. De Franse 
legers bezetten een lege en platgebran-

de stad. Napoleon eiste van tsaar 
Alexander I een vredesverdrag maar die 
ging daar niet op in. Door voedseltekort 
zat er niets anders op dan terug te trek-
ken. 

De Russische winter 1812 begon uitzon-
derlijk vroeg en was ongewoon streng. 
Napoleon had grote verliezen aan men-
sen en paarden geleden bij de slag bij 
Borodino, er stierven er nog meer door 
honger en uitputting, door ziektes en 
voor het eerst waren er ook soldaten die 
deserteerden. De verliezen zouden nog 
verder oplopen. De terugtocht uit Rus-
land was verschrikkelijk. Napoleon hoop-
te onderweg aan versterkingen te komen 
die minder hadden geleden, die goed ge-
voed en uitgerust waren. Hij besloot, 
mede door een fout gelopen verkenning, 
de terugtocht langs dezelfde weg te 
gaan, een misrekening van formaat zou 
blijken. Nergens waren nog voedselvoor-
raden te vinden. Na 6 november steeg 
de temperatuur niet meer boven het 
vriespunt. De soldaten hadden geen ge-
schikte kledij en vroren dood. De wegen 
werden onbegaanbaar door het ijs. De 
weinige overgebleven paarden braken 
benen. Gewonde soldaten stierven langs 
de wegen. Bij het oversteken van de Be-
rezina kantelde een geïmproviseerde 
brug waardoor veel soldaten verdronken. 
Bovendien werden ze voortdurend aan-

Napoleon bij de slag van Borodino 
(schilderij Vasili Veresjtsjagin) 

Terugtocht uit Rusland 
(geschilderd door Adolph Northen) 
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gevallen in guerrilla gevechten. Nog 
maar een derde van Napoleons leger-
macht bereikte de Russische grens op 18 
december. 
 
De catastrofe van de Russische veldtocht 
leidde tot vijandigheid in alle landen on-
der Frans gezag. Onwillige bondgenoot 
Pruisen verklaarde Frankrijk de oorlog en 
schaarde zich bij Rusland. Napoleon ver-
sterkte evenwel zijn leger en versloeg in 
mei 1813 de Pruisische en Russische te-
genstanders bij Lützen en bij Bautzen. 
De koning van Saksen bleef nog steeds 
een trouwe bondgenoot maar in augus-
tus 1813 rukte een zesde coalitie tegen 
Napoleon op naar Saksen: de Oostenrij-
kers, een Russisch-Pruisisch leger en een 
legermacht van Zweden en Russen. De 
slag bij Dresden bracht nog een Franse 
overwinning. Bij de grote Volkerenslag 
bij Leipzig van 16 tot 19 oktober werd 
Napoleon verslagen. De keizer trok zich 
terug achter de Rijn en hoopte Frankrijk 
nog voor een invasie te kunnen behoe-
den. 
 
In januari 1814 trokken de geallieerden 
Frankrijk binnen. Met zijn overblijvende, 
onderbemande leger kon Napoleon de 
binnenvallende troepen nog een tijdje 
tegenhouden. Tussen januari en maart 
1814 vonden enkele veldslagen met wis-
selende successen plaats in de Marne-
streek. Nadat Napoleon naar het oosten 
was weggelokt en hij richting Lotharin-
gen trok om de geallieerde bevoorra-
dingslijnen af te snijden openden de coa-
litietroepen hun definitieve offensief naar 
Parijs dat op 31 maart 1814 werd inge-
nomen. Napoleon was op de terugweg 
naar Parijs in Fontainebleau en wilde op-
rukken naar de hoofdstad, maar zijn ho-
gere officieren en maarschalken onder 
leiding van maarschalk Ney kwamen te-
gen hem in opstand. 
Op 6 april van dat jaar werd Napoleon 
door Tsaar Alexander van Rusland en de 

Franse senaat gedwongen om onvoor-
waardelijk troonsafstand te doen. Napo-
leon tekende op 11 april de akte in Fon-
tainebleau. Deze akte voorzag in zijn 
verbanning naar Elba. Hij leed aan een 
depressie en deed een mislukte zelf-
moordpoging door vergiftiging. 
 
Zijn verbanning naar Elba, een eiland bij 
de Toscaanse kust en een 200 km van 
de Franse zuidkust was een voorstel van 
de Russische tsaar. De Britten wilden 
hem liefst meteen naar Sint-Helena zen-
den, bij sommige royalisten gingen er 
zelfs stemmen op om hem meteen te 
vermoorden. 
 
In Frankrijk werd de monarchie van voor 
de Franse revolutie hersteld en Lodewijk 
XVIII, een jongere broer van Lodewijk 
XVI werd koning van Frankrijk. Hij her-
stelde de oude macht van adel en clerus 

Maarschalk Michel Ney, “de dapperste 
onder de dapperen” 

(onbekende kunstenaar) 
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en ging meteen over tot zuiveringen te-
gen (vermeende) revolutionairen en 
Bonapartisten (Witte Terreur). Dit zette 
al direct veel kwaad bloed bij het Franse 
volk. 
 
Napoleon werd keizer van Elba en zou 
een jaarrente van 2 miljoen francs ont-
vangen uit de Franse staatskas. Hij 
mocht 1.000 soldaten kiezen die hem in 
ballingschap zouden vergezellen. Hij ves-
tigde zich in een paleis in Portoferraio, 
de hoofdstad van het eiland. Zijn moeder 
en zijn zus Pauline volgden hem in bal-
lingschap. Aanvankelijk stimuleerde hij 
de economie op Elba, liet straten en ge-
bouwen restaureren. Frankrijk betaalde 
echter de beloofde rente niet uit en via 
zijn spionnen vernam Napoleon dat Oos-
tenrijk druk zette om hem verder weg 
van Europa te verbannen. Zo wist hij ook 
dat er in Wenen voortdurend werd geru-
zied over de herverdeling van Europa, 
versta van de van Frankrijk afgepakte 
gebieden, en dat er zelfs met oorlog 
werd gedreigd. Hij zag mogelijkheid om 
een nieuw leger te vormen met de uit 
Rusland vrijgelaten veteranen van zijn 
Grande Armée. Hij hoopte dat zijn terug-
keer naar Frankrijk een opstand tegen 
Lodewijk XVIII zou veroorzaken. 
 
Op 26 februari 1815, tien maanden na 
zijn aankomst op Elba, en gebruik ma-
kend van een korte afwezigheid van de 
Britse vloot die het eiland bewaakte, ont-
snapte Napoleon. Samen met generaal 
Cambronne en een lijfwacht van 600 
man scheepte hij in Portoferraio in op 
hetzelfde schip dat hem naar het eiland 
had gebracht. Op 1 maart ging hij in de 
haven van Golfe Juan aan land en over-
nachtte in Cannes. ’s Anderendaags reis-
de hij door de Alpen via wat nu de 
“Route Napoleon” wordt genoemd naar 
Grenoble en via Lyon naar Parijs. De 
Franse troepen die op hem werden afge-
stuurd om hem aan te houden sloten 

zich een voor een bij hem aan. Ook het 
volk, de koning slecht gezind vanwege 
de “witte terreur”, steunde de terugkeer 
van de keizer. 

In Lyon vaardigde Napoleon een edict uit 
waarbij hij het parlement ontbond, de 
adellijke titels ophief en een aantal ede-
len (émigrés) onteigende en het land uit-
zette. 
 
Maarschalk Michel Ney was een van de 
trouwste bondgenoten van Napoleon in 
al zijn veldslagen. Na de troonsafstand 
had hij dienst genomen in het Royalisti-
sche leger. Hij had Lodewijk beloofd 
“Napoleon in een ijzeren kooi naar Parijs 
te brengen” maar bij Auxerre verbrak hij 
die belofte en sloot zich met zijn divisie 
van 6.000 man weer aan bij Napoleon 
Bonaparte en riep alle Franse officieren 
en soldaten op dat ook te doen. Lode-
wijk XVIII vluchtte met zijn hofhouding 
naar Gent. 
 
Nog voor zijn aankomst in Parijs liet Na-
poleon verkondigen dat zijn bedoelingen 
vreedzaam waren. Hij schreef een aantal 
vredesvoorstellen naar de geallieerden in 
Wenen die hierop reageerden door 
Frankrijk de Zevende Coalitieoorlog te 
verklaren. 
Napoleon wist dat hij snel moest hande-
len en de geallieerden een voor een ver-

Napoleon Bonaparte bij zijn terugkeer 
van Elba (schilderij Charles de Steuben) 
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slaan voordat ze hun legers konden ver-
enigen. Hij wilde de Engelsen van het 
vasteland verjagen en de Pruisen tot vre-
de dwingen. Daarna zou hij de handen 
vrij hebben om Rusland en Oostenrijk te 
verslaan. Hij liet de oorlogsindustrie op 
volle toeren draaien om wapens munitie 
en uniformen te produceren. 
 
Begin juni 1815 had Napoleon bijna 
200.000 troepen klaar aan de grenzen 
van Frankrijk. In de Zuidelijke Nederlan-
den - België dus - bevonden zich de 
hoofdmacht van het Pruisisch leger on-
der leiding van Blücher en het Britse ex-
peditieleger (waarbij Nederlands-
Belgische troepen) onder bevel van Wel-
lington. Tsaar Alexander stuurde 
250.000 Russische troepen westwaarts, 
Oostenrijk verzamelde zijn legers en ook 
Spanje trok op tegen Frankrijk. 
 
Wellington had zijn leger in Brussel en 
Blücher het zijne in Namen. Het zou da-
gen duren om alle geallieerde troepen 
samen te krijgen. Op 14 juni stak Napo-
leon met 120.000 man de Samber over 
bij Charleroi. Maarschalk Ney leidde de 
rechter vleugel, maarschalk Grouchy de 
linker vleugel en Napoleon voerde bevel 
over de reserve waaronder de Keizerlijke 
Garde. Napoleon viel aan waar het Brits-
Nederlandse en het Pruisische leger aan 
elkaar grensden. Wellington, aan het 
feesten in Brussel was verrast want hij 
had de Franse aanval bij Mons verwacht.  
Ook Blücher verwachtte Napoleon elders. 
 
Op 16 juni versloegen de Fransen het 
Pruisisch leger in de slag bij Ligny en 
dwongen ze terug te trekken. Ze konden 
echter niet onmiddellijk de achtervolging 
inzetten en De Pruisen definitief ver-
slaan. Grouchy ging pas ’s anderendaags 
het leger van Blücher achterna en trok 
oostwaarts terwijl de Pruisen zich noord-
waarts hadden teruggetrokken naar Wa-
ver. Zo kon het Pruisisch leger twee da-

gen later Wellington helpen in Waterloo 
en kon Grouchy Napoleon niet bijsprin-
gen toen dat nodig was. 
 
Gelijktijdig met de slag bij Ligny vond de 
slag bij Quatre Bras plaats (op het kruis-
punt waar we nog elke dag over horen in 
de verkeersinformatie op de radio). Het 
kruispunt werd slechts zwak verdedigd 
maar Ney overschatte de sterkte van de 
geallieerden en durfde het kruispunt niet 
innemen. ’s Middags nam Wellington zelf 
het commando van zijn troepen bij 
Quatre Bras en kon de Fransen terugdrij-
ven. Na de nederlaag bij Ligny besloot 
hij echter zijn troepen veiliger naar het 
noorden te positioneren. 
 
Napoleon zette de achtervolging in van 
de richting Brussel terugtrekkende En-
gels-Nederlandse troepen van Welling-
ton. Wellington nam defensieve posities 
in bij het dorpje Waterloo, langs de weg 
naar Brussel. Hier had op 18 juni de be-
slissende slag plaats van de honderd da-
gen van Napoleon Bonaparte. 
 
Vanwege de zware regenval sedert de 
vorige dag kon de veldslag pas tegen de 
middag beginnen. Er was geen bevoorra-
ding, de munitie was nat en de Franse 
troepen waren uitgeput na een mars van 
20 uren en slapen op de natte grond. 
Napoleon wilde Wellington verdrijven 
van de Mont Saint-Jean, een strategisch 
goede positie. Terwijl Graaf d’Erlon de 
linker flank van de geallieerden aanviel 
voerde Jérôme Bonaparte, jongste broer 
van Napoleon, een raid uit op een ver-
sterkte hoeve in Hougoumont. Dat aflei-
dingsmanoeuvre was bedoeld om Wel-
lington versterking te laten sturen waar-
door zijn verdediging van de heuvel zou 
verzwakken. Maarschalk Ney deed zon-
der bevel of medeweten van Napoleon 
een aanval op de hoeve La Haye Sainte 
maar verloor daarbij veel paarden en sol-
daten. 
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Bij de echte aanval op de heuvel werd de 
situatie kritiek voor Wellington maar hij 
besliste toch om de Franse achterhoede 
aan te vallen. Op hetzelfde moment 
kwam Blücher aan en viel met zijn leger 
de rechterflank aan van de Vieille Garde, 
het meest ervaren onderdeel van de Kei-
zerlijke Garde. Het Franse leger kon 
geen stand houden. Het begon opnieuw 
hevig te regenen en het Franse leger viel 
uiteen. 
 

Die avond won het leger van Grouchy 
nog een slag bij Waver tegen de Pruisen. 
Had hij evenwel het bevel van Napoleon 
om bijstand te verlenen kunnen ontvan-
gen dan had hij misschien het tij nog 
kunnen keren in Waterloo. 

Het terugtrekkende Franse leger won 
nog de slag bij La Suffel, nabij Stras-
bourg maar werd verslagen in de slag bij 
Issy, nabij Parijs. Ze trokken terug uit 
Parijs. Later, op 7 juli deden de Pruisen 
hun intocht in de Franse hoofdstad. 
 
Drie dagen na Waterloo probeerde Napo-
leon in Parijs het parlement te ontbinden  
en zich tot dictator te laten verklaren. 
Omdat hij hiervoor geen steun kreeg 
deed hij opnieuw troonsafstand en trok 
zich terug op zijn domein Malmaison. Hij 
vluchtte voor de Pruisen die hem wilden 
arresteren en hoopte in de Verenigde 
Staten te kunnen geraken. De poging 
mislukte omdat de Engelsen alle havens 
blokkeerden. Hij gaf zich aan hen over 
en werd in ballingschap naar het eiland 
Sint-Helena in de Zuidelijke Atlantische 
Oceaan gebracht. Hij overleed er op 5 
mei 1821, vermoedelijk aan maagkanker. 
In 1840 werd Napoleons stoffelijk over-
schot teruggebracht naar Frankrijk en 
bijgezet in de Dôme des Invalides in Pa-
rijs.  

Honderd jaar later, in 1940 liet Hitler de 
stoffelijke resten van Napoleon II, 
l’Aiglon, overbrengen naar Parijs en be-
graven bij zijn vader. 
 
Maurice Debusschere 

Napoleon, verslagen na de slag van 
Waterloo (schilderij François Flameng) 

"Merde" schreeuwde deze generaal Cam-
bronne toen de slag bij Waterloo verlo-
ren was. Het woord bleef tot vandaag in 

de woordenschat van de Fransen en 
staat bekend als “le mot de Cambronne”. 

Het graf van Napoleon Bonaparte in het 
Dôme des Invalides in Parijs 
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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: DAGTOERISTEN 

  A B C D E F G H I J K L M N O 

1 B E A C H V O L L E Y B A L   

2 A G A   O E     I S   A L E N 

3 L A N T E R F A N T E N   V A 

4 L A   R     R A T   A K K E R 

5 O L E A N D E R   S   O E N   

6 N   S M A A D   O P   V I D E 

7 V E S P A   E R V A R E   I R 

8 A   O O R   R O E M E R   G A 

9 A L   L   R I E N   E V A   A 

10 R O D I N   K I K   G A R E N 

11 T E E N   G   S O P   L E V   

12   R E E   A S P E   N   N E P 

13 A D L   I N P A K K E   D R A 

14   E S P   S I A   A R R E S T 

15 I N   S P E E N T   F I N   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 num-
mers 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. 
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OVERLIJDENSBERICHTEN 
De familie heeft ons gevraagd om het overlijden te melden van:  
 
11/09/2020 
Mevrouw Marie-Thérèse Vergotte (dialysepatiënte) 
Echtgenote van de Heer Leon De Meyer 
 
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 
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