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Beste VNR Vrienden, 
 
 De zomer is niet veel 
soeps geweest en de lan-
ge, donkere winter staat 
weeral bijna voor de 
deur. Toch hoop ik dat 
jullie er toch nog een 
beetje van kunnen genie-
ten hebben. 
 
 Ook in de VNR is het zo 
goed als windstil ge-
weest. Onlangs hadden 
we nog een vergadering. 
Daar moest beslist wor-
den of we nog een activi-
teit zouden plannen op 
het eind van het jaar. Na 
veel wikken en wegen 
hebben we besloten dit 
jaar geen activiteiten 
meer te plannen. Ik denk 
ook dat dit een goede be-
slissing was. Er wordt nog 
altijd gesproken over een 
eventuele vierde corona-
golf, dus het is beter dat 
we niet teveel risico’s ne-
men met onze gezond-
heid. 
 
 Hopelijk kunnen we dan 
volgend jaar starten met 
een propere lei en er te-
rug vol voor gaan. Tegen 
dan zullen wij, nierpatiën-
ten al een derde corona-
vaccin gekregen hebben 
en zou het toch al heel 
wat veiliger moeten zijn 
om eens samen te ko-
men. Laat ons met z’n al-
len duimen dat de wereld 

tegen dan weer verder 
kan gaan met zijn gewo-
ne leven, het liefst zonder 
corona! 
 
 We plannen ook om, te-
gen dan, onze vereniging 
een beetje terug in de 
picture te brengen. Veel 
leden zijn er de voorbije 
twee jaar bijgekomen 
zonder dat we al de kans 
gekregen hebben om 
eens kennis te maken. 
 
 Daar kijken we met z’n 
allen al heel erg naar 
uit!!! 
 
 Normaal gezien brengt 
de Sint van de VNR ieder 
jaar een bezoekje aan de 
dialysepatiënten van het 
AZ Delta. Voor ons, leden 
van het bestuur, is dat op 
dit ogenblik heel moeilijk. 
Het doet ons dan ook 
veel plezier dat dit jaar 
deze taak zal ingevuld 
worden door de verpleeg-
kundigen van de dialyse. 
Een heel mooi initiatief 
dat we heel erg toejui-
chen!!! 
 
 Ik tel samen met jullie af 
tot onze eerste activiteit 
volgend jaar. 
 
 Hou het gezond!!! 
 
 Tot dan! 
 
 Groetjes Gino  
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OP BEZOEK BIJ … 
WOUTER DECALUWE 

André en ik trokken naar Lichtervelde, op 
bezoek bij Wouter Decaluwe en zijn 
echtgenote Petra. Wouter kwam zeer on-
langs aan de nierdialyse als gevolg van 
een besmetting met Covid19. Die be-
smetting deed hem op de gloednieuwe 
Intensieve Zorgen van AZ Delta campus 
Oekene belanden. 
Wouter is onderwijzer van beroep, geeft 
les aan het 5de en 6de leerjaar van de 
school “De Driemaster”, afdeling 
“Polderkind” in Westkapelle, gelegen bij 
Knokke. Petra is kleuteronderwijzeres en 
ook ondersteuninglerares in VBS “de 
Kiem” in Ruddervoorde. Zij begeleidt er 
kindjes met problemen individueel bij het 
inhalen van achterstand. 
Onze gastheer is 55 jaar jong. Hij stamt 
uit een lerarenfamilie. Wouter is geboren 
op 24 mei 1966, in Sint-Michiels, Brugge.  
Vader gaf in Brugge les aan visueel ge-
handicapten. Zijn beide broers, ooms 
van Wouter, stonden ook in het onder-
wijs. Hun vader, Wouter’s grootvader, 
was seizoensarbeider en ging ieder jaar 
voor een tijd van huis om te werken in 
de bieten-, cichorei- en vlasteelt. Hard 
labeur was dat. Moeder gaf les bij de 
“Frères” , officieel het Sint-Franciscus-
Xaveriusinstituut in Brugge. Daar volgde 
Wouter ook middelbaar onderwijs. 
Wouter aan het woord: “Het was een 
strenge school, tijdens de speeltijd 
mocht je op de speelplaats niet blijven 
stilstaan, je moest blijven rondwandelen. 
Je mocht ook niet tegen de stroom in 
stappen en moest aan de toezicht hou-
dende studiemeester toelating vragen 
om naar de WC te gaan”. “Maar”, voegt 
hij eraan toe, “wanneer je aan wie dan 
ook zei dat je bij de Frères naar school 
ging, werd je met ontzag bekeken”. 

Lager onderwijs volgde hij bij de lagere 
afdeling van het Sint-Lodewijkscollege, 
kleuterschool in de zusterschool die nu 
ook deel uitmaakt van het Sint-
Lodewijkscollege.  
Wouter was de tweede van vier kinde-
ren. Zijn oudere broer woont in Neder-
land, zijn jongere zussen wonen in Moer-
kerke en in het Brusselse.  
Ons nieuw VNR-lid blijkt een gedreven 
en vlotte verteller te zijn. Hij spreekt met 
luide en krachtige stem en met zichtbare 
trots en passie over zijn job, zijn klas en 
zijn school. 
 

Wouter met een modellocomotief waar 
hij aan verbouwd heeft om ze zo goed 
mogelijk aan de werkelijkheid te laten 

voldoen - Foto uit 2009. 
 
Met evenveel passie heeft hij het over 
zijn hobby, spoorwegmodelbouw. Hij 
deelt die interesse met een van zijn zo-
nen en met de vele leden van een club in 
Ruddervoorde waarvan hij de voorzitter 
is. De club bezit een eigen gebouw en 
heeft een website: https://
www.facebook.com/ModelSpoor-Atelier-
Oostkamp-vzw-72447787934/ 
De clubleden bouwen modelbanen die zij 
in België en nog meer in het buitenland  
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tentoonstellen. 
Zo hebben zij een landschap met loop-
graven uit de Eerste Wereldoorlog in 
Boezinge nagebouwd tot in de kleinste 
details, tot en met de legeremblemen 
van de Britse soldaten. Dit werk gaan ze 
in oktober tentoonstellen op een exposi-
tie in Koudekerke (Nederland). 
Aan het project ging jaren studeren 
vooraf en het bouwen was een echt 
monnikenwerk. Ook echtgenote Petra 
droeg haar steentje bij, want er moesten 
duizenden zandzakjes gemaakt worden 
uit klei. 
Van zichzelf zegt Wouter: “Ik ben een 
echte landschapsbouwer en plaats daar 
dan een trein in”. En ook:”Ik probeer in 
de spoorwegmodelbouw de realiteit zo 
precies mogelijk na te bootsen. Dit bete-
kent dan ook dat ik de treinen indien no-
dig verweer. Ik maak een baan die zich 
situeert in de Eifelstreek in Duitsland, in 
de zomer in 1934. De auto's, paarden en 
karren, kledij van de mensen, ... moet 
dus allemaal juist zijn. Zelfs de koeien 
zijn van het juiste ras en in de juiste 
kleur. Dit vraagt een uitgebreide docu-
mentatieronde, maar ik vind dat dit de 
hobby extra boeiend maakt”. 
Wouter en Petra spelen ook toneel bij 
een plaatselijk theatergezelschap. Dat 
bewijzen enkele foto’s aan een fotowand 
in hun living. 
Hoe leerde Wouter Petra kennen? Zij 
was leidster bij “de Roodkapjes” een 
jeugdbeweging die later opging in de 
Chiromeisjes. De Roodkapjes zouden op 
weekend gaan. Een andere leidster was 
het lief van Hans, Wouters beste vriend. 
Vlak voor vertrek liet degene die voor de 
groep zou koken verstek en Wouter nam 
die taak op zich. Dat was in 1989 en ... 
“we zijn gescheiden toegekomen en te-
zamen naar huis gegaan” vult Petra aan. 
Wouter en Petra zijn gehuwd op 29 mei 
1992. 
Samen hebben zij 4 kinderen; twee 
dochters en twee zonen. Oudste dochter 

Frieke wordt in september mama, Wou-
ter en Petra worden dan voor het eerst 
grootouders. Tweede dochter Litze baat 
samen met een collega een kinderdag-
verblijf uit in Lichtervelde. De meisjes 
zijn al het ouderlijk huis uit. Zonen Jim-
me en Jorre wonen nog thuis. 
De kinderen hebben Friese namen. Wou-
ter en Petra hebben zelf een sterke band 
met Friesland en ook met Skandinavië. 
 

De kinderen Decaluwe in het najaar van 
2017: van links naar rechts:  
Jimme, Litse, Jorre en Frieke  

 
Wouter behoorde bij één van de laatste 
lichtingen voor legerdienst. In België 
werd de verplichte legerdienst afgeschaft 
vanaf 1994. Hij kreeg een opleiding in de 
kazerne Blairon in Turnhout en kwam 
daarna bij het 92ste Bataljon Logistiek in 
Sijsele, bij de dienst waar het burgerma-
teriaal voor het leger werd geleverd. 
“Omdat ik schoolmeester was en dus kon 
lezen, schrijven en tellen” vertelt Wou-
ter. “Ik heb daar 4.900 keren hetzelfde 
papiertje “PV van Ontvangst” ingevuld. 
Dat moest in zeven exemplaren opge-
maakt worden en omdat er moest bezui-
nigd worden op de fotokopieën staken 
we 4 vellen carbonpapier tussen de bla-
den waardoor we zo hard op de toetsen 
van de schrijfmachine moesten kloppen 
dat onze vingers er pijn van deden”. 
“Maar”, vervolgt Wouter, “het voordeel 
van de besparingen was dat ik iedere 
avond naar huis in Sint-Michiels mocht  
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gaan slapen”. 
In de eenheid lagen 270 beroepsmilitai-
ren en 270 miliciens. Een deel daarvan 
was analfabeet en in zijn vrije tijd gaf 
Wouter les aan die mensen. Een deel 
van de beroepsmilitairen waren soldaat-
beroepsvrijwilliger (SBV) van wie het ka-
der werd afgeschaft en die examen 
moesten afleggen om bij het beroepska-
der te komen. Ook voor die mensen wa-
ren de lessen van Wouter van groot be-
lang. 
 
Twee andere leden van het gezin zijn de 
poezen Oscar (zwart) en Bruno (ros). 
 

April 2019: Wouter en Petra met Oscar, 
de lievelingskat van Wouter, hier in de 
armen van Petra, en Bruno, de afzijdige, 
behalve wanneer het zijn maagje betreft 
 
Hoe past Corona in het verhaal van de 
familie Decaluwe-Van de Sande? 
  
Petra is op school in contact gekomen 
met kindjes die besmet waren met het 

Coronavirus en toch naar school werden 
gestuurd. Enkele dagen later werd ze 
ziek, ook Wouter werd ziek en daarna 
volgde zoon Jimme. Petra en Wouter 
werden zwaar ziek, kregen hoge koorts, 
konden uiteindelijk niet meer eten of 
drinken. De huisdokter kwam en stelde 
de diagnose Covid19. Jorre bleef uit 
voorzorg zoveel mogelijk op zijn kamer  
maar een week later werd ook hij ziek. 
Tot dan toe dacht Wouter dat hij er van 
af zou komen als van een zware griep: 
enkele dagen uitzieken en af en toe een 
Dafalgan slikken. Op aandringen van de 
huisarts liet hij zich uiteindelijk met een 
ziekenwagen naar AZ Delta brengen in 
de veronderstelling dat hij er met een 
prik vanaf zou komen en terug naar huis 
zou mogen. Het draaide anders uit. Op 
17 februari 2021 werd hij opgenomen 
met wat later de Zuid-Afrikaanse variant 
van Covid bleek te zijn. Het zou 15 juli 
worden, vijf maanden later, vooraleer hij 
zijn huis terugzag. 
 

2018: Wouter en Petra in het Praterpark 
in Wenen, hun eerste vliegreis sinds hun 
huwelijk. Daarvoor gingen de vakanties 
naar de Ardennen met het hele gezin 
 
Behalve Covid had Wouter ook een zwa-
re longontsteking. Omdat hij zo ziek was 
werd hij in een kunstmatige coma ge-
bracht én gehouden; dit gedurende ne-
gen weken. In die periode kreeg hij een 
herseninfarct, zonder het te beseffen. 
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Het was een moeilijke periode voor Petra 
die zelf ook op intensieve zorgen was 
opgenomen met Covid. Tot drie keer toe 
werd zij gewaarschuwd dat haar man 
mogelijks zou sterven. 
 
Bij zijn opname woog Wouter 112 kilo. 
Toen hij uit coma ontwaakte woog hij 
nog maar 83 kilo. 
Petra verbleef 3 dagen op intensief en 
kreeg zuurstof, verbleef nog een week 
op een verpleegafdeling en mocht daar-
na naar huis maar werd nog 3 weken 
medisch opgevolgd via een app op haar 
smartphone. Doordat zij nog altijd zuur-
stof toegediend kreeg was het niet mo-
gelijk op bezoek te gaan naar het zieken-
huis maar mocht ze wel telefonisch infor-
meren naar de toestand van Wouter. Na 
die periode mocht zij haar man wel be-
zoeken op bepaalde dagen en uren. 
Wouter en Petra zijn vol lof over de ma-
nier waarop zij werden begeleid, zowel 
door de zorgverleners als door de sociale 
dienst van AZ Delta. 
Wouter vertelt over een droom die hij 
had in de dagen waarin hij uit zijn coma 
aan het ontwaken was: “Wij waren op 
vakantie in Frankrijk in een hotel zonder 
dak. Er was kermis in het dorp en er 
speelde muziek. Later bleek die muziek 
afkomstig te zijn van een dialysetoestel, 
vermoedelijk het toestel waar ik zelf aan 
lag en dat af en toe in alarm kwam wan-
neer ik niet stil lag”. In die dagen droom-
de hij ook over de kinderen die naar Ne-
derland op vakantie gingen en over het 
stamcafé in de Ardennen, aan het station 
van Paliseul waar hij met zijn gezin op 
weekend of op vakantie ging. 
Wouter koestert de hoop dat zijn nieren 
na enige tijd nog opnieuw kunnen begin-
nen werken maar wil zich ook voorberei-
den op een eventuele toekomstige trans-
plantatie, mogelijks via levende donatie 
van een van zijn kinderen die zich spon-
taan als donor aangeboden hebben. 
Intussen let hij goed op wat hij tussen 

de dialyses eet en drinkt. 
Hij herinnert zich heel goed het eerste 
bezoek van Petra en de kinderen nadat 
hij uit coma was, heeft daar zelfs een fo-
to van. Wouter heeft ook heel veel steun 
gehad aan de vele wenskaartjes voor 
een spoedig herstel die werden gestuurd 
en die allemaal uithangen in de living. 
Dochter Frieke was zwanger en wilde 
haar ouders het heuglijke nieuws vertel-
len toen Wouter in coma werd gebracht. 
Door haar toestand kon ze haar vader 
ook niet bezoeken op de intensive care. 
Zij was dan ook de eerste die hem sa-
men met haar moeder bezocht toen hij 
opnieuw bij bewustzijn was. Het was dan 
ook een intens en emotioneel moment 
toen ze Wouter het nieuws vertelde van 
haar zwangerschap. 
Een ander heuglijk moment was toen 
een verpleegkundige, op dag 73 weet 
Wouter te vertellen, hem goed ingepakt 
in kussens en dekens in een zetel door 
het ziekenhuis voerde, via de passerelle 
naar het radargebouw bracht en hem op 
het terras een tiental minuten liet genie-
ten van de koude maar gezonde buiten-
lucht. 
Op dag 75 kwam Wouter op een kamer 
en begon het revalideren: kinesitherapie 
om terug spiermassa aan te kweken, zijn 
motoriek weer onder controle te krijgen, 
terug te leren schrijven, terug te leren 
stappen; ergotherapie om terug te leren 
slikken, terug te leren praten. En tussen-
door naar de nierdialyse op zaal te gaan. 
Voor revalidatie verbleef hij een tijdlang 
op de campus Brugsesteenweg. Eens hij 
opnieuw kon stappen begaf hij zich al-
leen naar de kine en wanneer er nog 
niemand aanwezig was begon hij alvast 
aan zijn oefeningen. Dat heeft bijgedra-
gen aan een vlotte revalidatie die overi-
gens nog verder loopt. Voor dialyse was 
hij dan wel aangewezen op vervoer naar 
campus Oekene. “Op een veel te korte 
berrie”, lacht Wouter. Hij is 1,87 meter 
groot en wanneer men op dialyse verge- 
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ten is zijn bed uit te lengen ligt hij er dia-
gonaal in om niet met hoofd en voeten 
geklemd te zitten tussen de bedsponden. 
Petra wil in september haar job opnieuw 
oppakken, voor Wouter zal het pas later 
kunnen door de nog aan gang zijnde re-
validatie. Hij hoopt in januari zijn job te 
kunnen hervatten. En door de dialyse 
wordt het deeltijds lesgeven. 
Om te illustreren hoe dodelijk Covid19 
geweest is vertelt Wouter zelf: “Kort 
voor ik naar huis mocht kwamen twee 
artsen van Intensieve Zorgen mij bezoe-
ken bij Nefrologie en vroegen mij om 
binnen enkele weken nog eens op be-
zoek te komen op IZ “zodat ze eens ie-
mand zagen die het overleefd heeft””. 
Op het eind van zijn ziekenhuisverblijf 
mocht Wouter voor een testweekend 
naar huis. Dat werd een plezierige ge-
beurtenis. Petra haalde haar man op en 
bracht hem rechtstreeks naar een trouw-
feest van een collega. Wegens Corona 
had dit buiten plaats, op het marktplein 
van Lichtervelde, met een foodtruck. 
“Een kwartier uit de kliniek en ik zat in 
de cava” lacht Wouter. Hierna volgde 
nog een aperitief op het terras van res-
taurant ‘t Damberd om vervolgens thuis 
vergast te worden op zijn lievelingsge-
recht: witloof-in-hesprolletjes met kro-
ketten. 
Op 15 juli mocht Wouter dan naar huis. 
Naar dialyse gaat hij met patiëntenver-
voer en twee keren per week gaat hij 
naar een kinesist in Lichtervelde. 
Al de tijd dat Wouter op Intensief lag 
was Petra ook ziek van Covid maar hield 
ze zich sterk om zoveel als toegestaan 

was, haar man te bezoeken in het zie-
kenhuis. Dat maakt dat zij daar nu de 
weerslag van voelt, nu Wouter almaar 
beter wordt. Waar Wouter met een stem 
als een klok vertelt is de stem van Petra 
nog hoorbaar zwakker. 
 

De dag van het interview:Wouter en 
Petra in hun woning in Lichtervelde 

 
Wouters eerste kennismaking met de 
VNR was ‘t Krantje van april - mei- juni. 
Hopelijk kan ons nieuw lid binnenkort 
kennis maken met de vele activiteiten 
van onze vereniging in het postcorona-
tijdperk. 
 
We zijn intussen drie uren verder en we-
ten eigenlijk niet wat we nog meer zou-
den kunnen vragen dat in dit artikeltje 
zou passen. André en ik nemen afscheid 
en bedanken onze gastheer en gast-
vrouw voor de gastvrije ontvangst en 
voor de lekkere zelfgebakken confituur-
gebakjes. 
 
André Segaert 
Maurice Debusschere 
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Ondanks de langverwachte versoepelin-
gen, blijft het coronavirus na bijna 2 jaar 
nog steeds een belangrijke impact op 
ons dagelijks leven hebben. Dankzij de 
vaccinatiecampagne lijken we toch gelei-
delijk aan meer grip op de situatie te 
krijgen. Op dit ogenblik is in ons centrum 
meer dan 99% van de hemodialyse-, 
meer dan 94% 
van de perito-
neaaldialyse- 
en bijna 99% 
van de nier-
transplant-
patiënten min-
stens éénmaal 
gevaccineerd. 
Bovendien is 
ook quasi 100% van de artsen, zorg- en 
verpleegkundigen gevaccineerd. Het is 
door deze gezamenlijke inspanning, ge-
combineerd met het strikt naleven van 
de voorzorgsmaatregelen (mondmasker 
dragen, afstand bewaren, …) dat er de 
afgelopen 6 maanden geen ernstige CO-
VID-19-infectie meer bij de nierpatiënten 
gezien werd.  
Het is intussen goed geweten dat het 
“nieuwe” coronavirus ernstige aantasting 
van de luchtwegen kan geven. Bij een 
groot deel van de mensen die besmet 
raken, beperken de symptomen zich ge-
lukkig tot deze vergelijkbaar met een ba-
nale verkoudheid. Spijtig genoeg wordt 
bij 5% een ernstiger klinisch beeld ge-
zien met onder andere nood aan kunst-
matige beademing.  
Wat misschien minder goed geweten is, 
is dat er ook op andere organen aantas-
ting kan gezien worden waarbij men 
soms zelfs “multi-orgaanfalen” ontwik-
kelt. Dit is een toestand waarbij de func-
ties van meerdere organen het geleide-

lijk aan laten afweten. Eén van deze or-
ganen is ook de nier; we zullen ons in dit 
artikel buigen over het ontstaan en de 
prognose van deze acute nierfunctie-
achteruitgang bij een COVID-19-infectie. 
Daarnaast lichten we enkele zaken toe 
over een COVID-19-infectie bij mensen 
met voorafbestaand nierlijden. 
  

Inleiding 
 
De aantasting van de nierfunctie bij de 
patiënten die moeten opgenomen wor-
den in het ziekenhuis wordt vrij frequent 
gezien. Zo wordt er bij meer dan 40 pro-
cent van de opgenomen patiënten, 
meestal tijdelijk, eiwit in de urine vastge-
steld (“proteïnurie”); een fenomeen dat 
men bij een normaal werkende nier niet 
ziet en een teken van schade aan de 
nierfilter is. In extreme, gelukkig zeldza-
me, gevallen kan de nierfunctie volledig 
stilvallen en is er noodzaak aan het op-
starten van nierfunctievervangende the-
rapie (hemo- of peritoneaaldialyse).  
Een plotse, acute achteruitgang van de 
nierfunctie wordt hoofdzakelijk gezien bij 
patiënten die een ernstiger ziektebeeld 
hebben; dit zijn per definitie de mensen 
die op Intensieve Zorgen moeten opge-
nomen worden voor zorgvuldige monito-
ring en gespecialiseerde behandeling. 
Men ziet deze nierfunctie-achteruitgang 
voornamelijk bij oudere en/of mannelijke 
patiënten die ook andere ziektes 
(“comorbiditeiten”) hebben, zoals de 
aanwezigheid van hoge bloeddruk, dia-
betes, hart- en bloedvatziektes, … [1].  
Van zodra de COVID-19-infectie de nier-
functie aantast, weet men dat de overle-
vingskansen tien keer lager zijn dan bij 
mensen waarvan de nierfunctie stabiel 
blijft [1-5].  

COVID-19 EN DE NIEREN 

Dr. Thomas Malfait 
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Mechanisme 
 
Besmetting 

Het coronavirus verspreidt zich via kleine 
druppeltjes die zich verspreiden door 
bijv. praten, hoesten en niezen. Het virus 
kan op deze manier het lichaam binnen-
dringen via de mond, neus of ogen. Een-
maal het lichaam is binnengedrongen, 
zal het zich vasthechten aan zogenaam-
de “ACE2-receptoren” op de cellen. Dit 
doet het dankzij zijn uitsteeksels 
(“Spikes” in het Engels; het zogenaamd 
S-protein; zie afbeelding 1). Eénmaal 
binnen in de cel kan het zich vermenig-
vuldigen en op deze manier steeds meer 
cellen besmetten zodat men zieker 
wordt, begint te hoesten en niezen zodat 
het virus zich steeds verder kan versprei-
den [2].  
 
Aantasting nieren 
 
Hoe het virus de nieren precies aantast 
bij een COVID-19-infectie is niet volledig 
duidelijk, heel complex en vermoedelijk 
spelen verschillende zaken op hetzelfde 
moment hierbij een rol (Figuur 2) [1]. 
 
Eerst en vooral heeft men gezien dat de 
ACE2-receptoren waar het virus op vast-
grijpt niet alleen ter hoogte van de lon-

gen zitten. Deze receptoren zitten ook 
ter hoogte van de nieren en darmen, 
zelfs meer nog dan in het longweefsel 
[1]. Dit laatste verklaart waarom men 
frequent diarree kan zien bij een COVID-
19-besmetting. Het virus kan dus op de-
ze manier rechtstreeks het nierweefsel 
aantasten en de filterfunctie verstoren 
waardoor er eiwit en bloed in de urine 
kan gezien worden – 2 zaken die nor-
maal niet in de urine mogen teruggevon-
den worden.  
 
Het coronavirus zorgt ook dat het bloed 
sneller stolt waardoor er kleine klonters 
gevormd worden. Deze klonters verstop-
pen de kleine bloedvaatjes ter hoogte 
van de nieren zelf (“nierinfarct”), maar 
deze kunnen zich ook voordoen ter 
hoogte van de longen en het hart. Hier-
door gaan de functies van deze organen 
achteruit: de longen kunnen minder vlot 
zuurstof opnemen en het hart zal minder 
goed bloed kunnen rondpompen zodat er 
uiteindelijk minder zuurstofrijk bloed 
naar de nieren gebracht wordt. Gezien er 
minder bloed door de nieren stroomt, 
kan er ook minder bloed gezuiverd wor-
den en zullen de afvalstoffen zich begin-

Figuur 1: Het coronavirus kan het lichaam binnendringen door zich vast te hechten 
aan de zogenaamde "ACE2-receptoren" dankzij zijn uitsteeksels (“Spikes” – S-
proteïne). Figuur overgenomen uit “COVID-19 and the Kidneys: an Update” [2] 
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nen opstapelen. Deze verhoogde neiging 
tot vormen van bloedklonters is de reden 
waarom de dosis bloedverdunning bij 
mensen met een COVID-19-infectie aan 
hemodialyse wordt opgedreven. 
Er zijn hiernaast nog meerdere mecha-
nismen waarbij een COVID-19-infectie de 
nierfunctie rechtstreeks dan wel onrecht-
reeks kan aantasten. Zo is aangetoond 
dat een ernstige COVID-19-infectie aan-

leiding kan geven tot spierafbraak; deze 
afbraakproducten geraken verstopt in de 
filters van de nieren zodat deze hun taak 
(het zuiveren van het bloed) niet meer 
kunnen uitvoeren. Een COVID-19-infectie 
kan bij sommige mensen ook een hele 
zware reactie van het immuunsysteem 
uitlokken waardoor alle organen, zo ook 
de nieren, aangetast worden 
(“cytokinestorm”).  

Figuur 2: Acute nierschade kan op verschillende manieren ontstaan. 
Figuur overgenomen uit “Management of acute kidney injury in patients with 

COVID-19” [2]. 
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Prognose 
 
De prognose van acuut nierfalen na het 
doormaken van een ernstige COVID-19-
infectie is moeilijk in te schatten. De cij-
fers verschillen sterk van ziekenhuis tot 
ziekenhuis, regio tot regio, land tot land 
en werelddeel tot werelddeel – deze cij-
fers verschillen trouwens ook in tijd ge-
zien bij de 1ste golf voornamelijk oudere 
patiënten, met reeds verschillende on-
derliggende aandoeningen, ziek werden. 
Bij de daaropvolgende “COVID-19-
pieken” werden steeds meer jongere pa-
tiënten opgenomen, waarvan intussen 
geweten is dat zij minder risico lopen op 
een ernstige COVID-19-infectie en een 
achteruitgang van de nierfunctie.  
Op basis van de huidige gegevens zal 
men bij ongeveer 40% van de mensen, 
dat een ernstige achteruitgang van de 
nierfunctie heeft, geen herstel van de 
nierfunctie zien. Als de nierfunctie na 
een ernstige infectie toch volledig zou 
herstellen, dan zal ongeveer 15% op lan-
ge termijn toch chronisch nierlijden ont-
wikkelen. Patiënten die een acute achter-
uitgang gekend hebben van de nierfunc-
tie dienen dus zeker blijvend opgevolgd 
te worden omdat ze een grotere kans 
hebben om chronisch nierlijden te ont-
wikkelen.  
Slechts bij een minderheid (5 tot 15%) 
zal nierfunctie-vervangende therapie 
(hemo- of peritoneaal dialyse) moeten 
opgestart worden en dit quasi steeds bij 
een heel ernstige COVID19-infectie. Bij 
het merendeel van deze patiënten zal 
men gelukkig een (volledig, maar veelal 
eerder partieel) herstel van de nierfunc-
tie zien en kan de dialyse gestopt wor-
den. Zelden wordt blijvende dialysenood 
gezien- dit fenomeen van blijvende nier-
functie-achteruitgang is niet uniek voor 
een ernstige COVID-19-infectie, maar 
kan ook gezien worden bij andere zeer 
ernstige infecties (bijv. galwegen-
infectie, urineweg-infectie, …). 

Behandeling 
 
Er is geen specifieke behandeling voor 
iemand die besmet is met COVID-19 die 
een achteruitgang van de nierfunctie 
heeft behoudens het eventueel opstarten 
van dialyse. Er bestaat geen medicatie 
die de nierfunctie van de patiënt kan 
herstellen – meestal wordt een verbete-
ring van de nierfunctie gezien als de al-
gemene toestand van de patiënt verbe-
tert.  

Een dialysesessie bij een 
patiënt met COVID-19 is 
niet evident gezien de 
strikte isolatiemaatrege-
len. Bovendien is het zo 
dat patiënten met een 

ernstige COVID-19-infectie soms in buik-
lig moeten liggen voor een betere be-
ademing. Deze positie maakt het niet ge-
makkelijk om de dialyse vlot te laten ver-
lopen. Zoals reeds vermeld, heeft men 
bij een ernstige 
COVID-19-infectie een verhoogde nei-
ging om klonters te vormen zodat de 
kunstnieren frequent verstopt geraken – 
dit kan tegengegaan worden door vol-
doende bloedverdunning tijdens de dialy-
se te voorzien.  
 

COVID-19 bij patiënten met 
voorafbestaand chronisch nierlijden 

 
Patiënten met onderliggend chronisch 
nierlijden zijn gevoeliger om bovenste 
luchtweginfecties en longontsteking 
(pneumonie) te ontwikkelen. Dit is trou-
wens de reden waarom het belangrijk is 
om zich te laten vaccineren tegen de 
griep (“Influenza-vaccin”) of bepaalde 
longontstekingen (“Pneumococcen-
vacin”). Een besmetting met COVID-19 
zal bij patiënten met voorafbestaand 
nierlijden ook ernstiger verlopen zodat zij 
terecht gerekend worden als één van de 
risicogroepen die door de overheid 
vroegtijdig kon gevaccineerd worden. 
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COVID-19 bij patiënten met  
een transplantnier 

 
Patiënten met een transplantnier dienen 
medicatie in te nemen die hun eigen im-
muunsysteem onderdrukken om een af-
stoting tegen te gaan 
(“immunosupressiva”). Het innemen van 
deze medicatie is een gekende risicofac-
tor voor virale of bacteriële infecties zo-
dat men reeds kort na de transplantatie 
goed geïnstrueerd wordt om de klassieke 
hygiène-maatregelen (afstand bewaren, 
handen voldoende frequent wassen, …) 
strikt toe te passen. Dit zijn trouwens de-
zelfde maatregelen die intussen iedereen 
wel kent en nog steeds sterk aangemoe-
digd worden te blijven volgen tijdens de-
ze corona-epidemie.  
Doordat men deze “immunosupressieve” 
medicatie moet innemen, is een nier-
transplantpatiënt vatbaarder om besmet 
te geraken met COVID-19. Anderzijds 
zijn de symptomen van een klassieke 
COVID-19-infectie minder uitgesproken: 

men doet minder fre-
quent koorts en ook op 
de foto’s van de longen 
is een COVID-19-
infectie minder duidelijk 
te zien.  

Soms is het zo dat iemand die besmet 
geraakt met COVID-19 heel ziek wordt 
doordat zijn of haar eigen immuunsys-
teem veel te fel reageert. Het innemen 
van “immunosupressiva” zou dit kunnen 
tegengaan en zo zou men dus mogelijks 
minder ernstig ziek kunnen worden. An-
derzijds zal door de zwakkere immuniteit 
de ziekte sneller over het lichaam ver-
spreiden. Het is op dit moment dus nog 
niet duidelijk of men bij een niertrans-
plantpatiënt bij een ernstige COVID-19-
infectie de dosis “immunosupressiva” 
moet verminderen dan wel juist behou-
den of eventueel zelfs opdrijven -dit 
dient van geval tot geval bekeken wor-
den [1].  

COVID-19 bij patiënten met hemo- of 
peritoneaal dialyse 

 
Zoals reeds aangegeven hebben patiën-
ten met een verminderde nierfunctie, ten 
gevolge van een verminderde immuni-
teit, ook een hogere vatbaarheid voor in-
fecties. Daarnaast weet men dat een dia-
lysepatiënt met een COVID-19-infectie 
een grotere kans heeft op een ongunsti-
ge afloop. De risicofactoren die gekend 
zijn om een ernstige COVID19-infectie 
op te lopen, zoals diabetes, hoge bloed-
druk, hart- en bloedvatproblemen, zijn 
ook vaak dezelfde risicofactoren / rede-
nen waarom de nierfunctie achteruitge-
gaan is en men dus aan dialyse is geko-
men [1]. 
Doordat men een verminderde weer-
stand heeft, ziet men ook in deze groep 
dat men soms minder uitgesproken of 
meer vage klachten heeft – de klassieke 
symptomen zoals hoesten, koorts, spier-
pijnen, … hoeven dus zeker niet allemaal 
aanwezig te zijn. Dit is één van de rede-
nen waarom de drempel om iemand aan 
dialyse te testen voor COVID-19 lager 
ligt dan bij de algemene populatie.  
Ook hier zal de verminderde weerstand 
ervoor zorgen dat men sneller besmet 
kan geraken en dat het langer duurt om 
van het virus verlost te geraken. Dit laat-
ste betekent dat men langer besmettelijk 
kan zijn en dat men dus langer in isolatie 
moet zijn [1].  
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FAMILIENIEUWS 
HEMODIALYSE EN 

PERITONEALE DIALYSE 
 
Op 21 augustus laatstleden stapte Judith 
Masschelein in het huwelijk met Milas 
Luyckx. Hopelijk mag je lang in het hu-
welijksbootje zitten met de man van je 
dromen, Judith! 
Van harte gefeliciteerd!!  
 

CAD MENEN 
 

Denise Bintein is 90 jaar geworden op 17 
juni. Proficiat Denise! 
Denise is een stille genieter hier bij ons. 
Ze is heel bezorgd om haar kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze 
volgt de zwangerschappen nauwgezet op 
in de familie en mist de familiebijeen-
komsten wel voor het ogenblik. 
Onlangs ontdekten we haar enorme brei-
talent!! 
 

Jacques Ghesquière is op 8 juli, 70 jaar 
geworden. Jacques gaat samen met zijn 
vrienden graag vissen op zee. 
Proficiat Jacques en we wensen je nog 
vele jaartjes toe om verder te varen!! 

 
Proficiat Aimé Waignein en Jenny met 
jullie diamanten huwelijk, 60 jaar! Altijd 
samen geleefd en gewerkt in de bakke-
rij! 
Niet iedereen kan dit waarmaken!! Ge-
niet nog verder van mekaars gezelschap 
en we wensen jullie nog vele jaren sa-
men!! 

Veel Eerste Communies in het najaar op 
CAD Menen, een uitgestelde versie maar 
daarom niet te min. 
Remi, zoontje van Deborah Dewitte; 
Seppe, zoontje van Delphine Dezitter en 
Marie-Lou, dochtertje van Shari De 

Denise bij de viering van haar verjaardag 

Onze stoere visser omringd door enkele 
verpleegkundigen 

Uiteraard werd ook Aimé in de 
bloemetjes gezet! 



 
 http://www.nierpatientenroeselare.be/ 

't Krantje - 17 - Juli - Augustus - September 2021 

Deygere, doen allemaal hun uitgestelde 
Eerste Communie. 
Proficiat aan allen en het zal zeker een 
onvergetelijk feestje worden! 
 
Op zondag 19 september deed Tibo 
LARNOUT zijn plechtige communie. 
Tibo is de zoon van Kristof Larnout 
(Hemodialyse Mid Care 1 en CTC Nefro). 
We wensen de ouders én Tibo  een dikke 
proficiat! 
 
Veerle Calis 
 

We zijn hier volop in de EK-sfeer en ver-
sierden het bed van Bert Vandamme. 
Bert is al lange tijd opgenomen in het 
ziekenhuis en is hevige supporter van 
het Belgische voetbalelftal. 
Om het voor hem wat aangenamer te 
maken, versierden we zijn bed met de 
Belgische vlag. 
Hij werd door Delphine en Sarah geflan-
keerd aan zijn bed. Het zorgde voor een 

big smile op zijn gezicht! 
 
Sarah Vanlerberghe 
 

CAD TIELT 
 
Eind juni mochten we op CAD Tielt me-
neer Maes Romain verwelkomen. 
Romain van harte welkom, we zien dat 
je het ondertussen al goed gewoon bent 
bij ons! 
Ten huize van Remi Vannieuwenborgh 
mochten er 60 kaarsjes op de jubileum-
taart worden uitgeblazen. 
De diamanten bruiloft werd met de gan-
se familie uitgebreid gevierd. 
Van harte proficiat aan het gelukkige 
bruidspaar!!! 
 
En er viel nog meer te vieren in Tielt. 
De ooievaar kwam langs bij de zoon van 

collega Luc Dewyspe-
laere. 
Luc werd de trotse opa 
van 'Achille' op 26 juli 
2021. 

Ook patiënte Gelau-
de Angelique werd 
voor de tweede maal 
fiere oma van een 
kleinzoon 'Henri' ge-
naamd. 
We wensen beide 
grootouders een dikke proficiat!! 
 
Valerie Vandamme 

Een oudere man zei tegen een vriend: “Ik begin veel te vergeten en daarom heb ik 
op mijn computer mijn wachtwoord veranderd in verkeerd. Als ik nu met het ver-
keerde wachtwoord inlog verschijnt er op mijn scherm: “Uw wachtwoord is ver-
keerd”. 
 
Dom blondje: 
Een dom blondje wordt tijdens haar sollicitatiegesprek gevraagd: 
"Wat trekt u zo aan in deze functie?" 
Zegt ze: "Een legging of een rokje, afhankelijk van het weer." 
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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. Proefondervindelijk  
2. Het meest belangrijke 
3. Regio in West-Vlaanderen - Algemene Nabestaanden Wet 
4. Chinese maat - Europees land 
5. Medepassagier - eiland (fr) 
6. Namen voedsel tot - maak schoon 
7. Harde vruchten - heidemeertje - muzieknoot 
8. Wasbekken - inrijde 
9. Uitroep - aperitiefdrank - hopvariëteit - kwab 
10. Formeel - reeds 
11. Lidwoord - voorzetsel - iedereen - profeet 
12. Laatste deel - symbool voor Nikkel - hoofdbeweging 
13. Duinheuvel - meisjesnaam - amper 
14. Bezinning - ontvangt geld - kinderen 
15. Kunstwerk - voornaam van een president - spreek 
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VERTICAAL 
A. Non-etnische taal - erg 
B. Uilensoort - niet even 
C. Levensverzachtend - iedere 
D. Symbool van Schotland - Europeaan - autokenteken van Egypte 
E. Geseltuig - erfelijkheidsdrager - kleintjes 
F. Niets (fr) - balpen - ingenieur (afk) 
G. Deel van het bestek - rijkelijk 
H. Loofboom - dunner van lucht - merk van kunstnier 
I. Naschrift (afk) - oude lengtemaat - eerlijk - een zekere 
J. Broos - ronddwalen 
K. Voegwoord - bij voorkeur  
L. Buitenaards wezentje - Arabische jongensnaam - make eten 
M. Slingerplanten - deerniswekkend 

N. Laatste werkwoorddeel - interregionaal (afk) - gezang 
O. Tel - muzieknoot 

Tip voor het verborgen woord: Vorm van lesgeven. 
 
Ann Defour 

VLEESWAREN 
HAVA 

ZWAAIKOMSTRAAT 70 
8800 ROESELARE 
Tel. 051/ 20 19 39 
Fax 051/ 20 91 07 
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In het laatste VNR-Krantje van 2020 had 
ik het over de geschiedenis van de foto-
grafie. Nu wil ik het graag hebben over 
de geschiedenis van de film, een medi-
um van bewegende beelden dat recht-
streeks ontstaan is uit de fotografie. 
 
Zowat een halve eeuw nadat Nièpce de 
eerste foto maakte gebruikte de naar de 
V.S. uitgeweken Britse fotograaf Ead-
weard Muybridge in 1878 deze techniek 
om de eerste bewegende beelden vast te 
leggen. Hij had de belichtingstijd van het 
opslagmedium inmiddels weten te ver-
korten tot een fractie van een seconde. 
Muybridge had de opdracht gekregen om 
via fotografie te onderzoeken of een 
paard bij het galopperen helemaal los-
kwam van de grond. Hij stelde hiervoor 
vierentwintig camera’s met een snelwer-
kende mechanische sluiter op een lijn en 
liet een paard voorbij galopperen waarbij 
het dier telkens wanneer het een camera 
passeerde de sluiter ervan activeerde 
door een gespannen draad te verbreken. 
Uit de fotoreeks bleek dat een galoppe-
rend paard inderdaad soms met de vier 
benen loskomt van de grond en boven-
dien dat het helemaal anders beweegt 
dan tot dan toe op schilderijen werd uit-
gebeeld. Op dezelfde manier legde hij 
ook bewegingen van mensen vast. 
Muybridge vond ook de zoöpraxiscope 
uit, een toestel uitgerust met een snel-
draaiende glazen schijf waarop de op-
eenvolgende foto’s van een dergelijke 
reeks stonden. Wanneer men door een 
kleine opening keek waardoor men maar 
één beeld tegelijk zag kreeg men de in-
druk van beweging. 

De idee om te kijken naar bewegende 
beelden als amusement (of kunst?) be-
stond al heel lang. Wellicht werd het 
schaduwspel reeds in grotten en spelon-
ken in de prehistorie gebruikt om ‘s 
avonds rond het vuur verhalen uit te 
beelden. 
 

De oudst bekende vormen van schim-
menspel komen uit Azië. In China ont-
wikkelde het zich tot silhouettenspel. In 
de middeleeuwen kwam het via het Mid-
den-Oosten en Afrika naar Europa. 
Rondtrekkende straatartiesten verspreid-
den het via Italië, Duitsland en Engeland 
over heel Europa. Enkele Franse theater-
gezelschappen zorgden er in de 18de en 
19de eeuw voor dat het schimmenspel 
een populaire theatervorm werd die ook 
als amusement in de huiskamer beoe-
fend werd. Televisie avant la lettre. 

GESCHIEDENIS VAN FILM 
EN CINEMA (DEEL I) 

De glazen schijf van de zoöpraxiscope 
van Muybridge 
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Het medium film, de technologie om be-
wegende beelden vast te leggen om ze 
opnieuw te kunnen bekijken is onderhe-
vig geweest aan invloeden van littera-
tuur, theater en zeker fotografie waaruit 
het uiteindelijk ontstaan is. 
Wetenschappers hadden ontdekt dat het 
menselijk oog (met de hulp van het 
brein) beelden, als ze maar snel genoeg 
op elkaar volgen, als een vloeiende be-
weging konden waarnemen. Zij ontdek-
ten ook dat het oog een zekere traag-
heid heeft waardoor het onderbelichte 
beelden die minder dan 16 milliseconden 
worden getoond niet waarneemt. Deze 
kennis vormde de basis voor de ontwik-
keling van de 18de eeuwse 
“toverlantaarn” tot een filmprojector. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog maakte fris-
drankfabrikant Coca-Cola reclame voor 
zijn product door in films die in de Euro-
pese bioscopen draaiden af en toe één 
beeldje van een flesje Cola te laten inlas-
sen. Alhoewel de toeschouwers dat ene 
beeldje niet eens waarnamen zorgde hun 
onderbewustzijn ervoor dat ze goesting 
kregen naar de frisdrank. 
 
Van een soort spielerei op het eind van 
de 19de eeuw groeide het bewegend 
beeld uit tot een onmisbare vorm van 
amusement en communicatie en tot één 
van de belangrijkste massamedia. Denk 
maar aan de reportages bij nieuwsbe-
richten en duidingprogramma’s, docu-
mentaires over natuur, klimaat, milieu, 
maar ook over belangrijke historische 
gebeurtenissen en personages. Fictie in 
speelfilms en televisiereeksen zijn avond-
vullend amusement geworden. Hieruit 
volgde op het eind van de 19de eeuw de 
opkomst van de filmzalen of cinema’s. 
 
In 1889 was George Eastman, de eerste 
die celluloid commercieel ging gebruiken 
als drager voor fotofilm. Dit was belang-
rijk voor het vastleggen van bewegend 

beeld, vooral voor de projectie ervan. 
Later is gebleken dat het product na ver-
loop van tijd bruin werd en verpulverde 
waardoor films moeilijk te bewaren wa-
ren. Bovendien is celluloid zeer brand-
baar. 
In 1893 introduceerde Thomas Edison de 
kinetoscope tijdens de wereldtentoon-
stelling in Chicago en bracht het toestel 
op de markt. Dit was de voorloper van 
de filmprojector maar kon zelf niet pro-
jecteren. Het was een kijkmachine die 
vooral in circussen en op kermissen po-
pulair was. Na inwerpen van een munt-
stuk kon één persoon door een kijkgat 
naar een relatief korte film kijken. Het 
toestel maakte gebruik van het 35mm 
filmformaat van Eastman Kodak. Voor 
klankfilm liep een grammofoonrol syn-
chroon met de film. 
 

Voor de opname van de film bouwde 

Met de kinetographe kon één persoon 
tegelijk naar een film kijken 
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Edison de kinetographe (camera). 
 
In 1895 bracht Edison voor zijn kineto-
scope de film “Annabelle Serpentine 
Dance” uit, de eerste (door Edison zelf) 
met de hand ingekleurde film. De film 
duurde 45 seconden en toonde de dan-
seres Annabelle Moore die de in die tijd 
populaire serpentine dance opvoerde. De 
eerste versie van de film werd uit de ki-
netoscooppaleizen verbannen omdat het 
ondergoed van de danseres er eventjes 
zichtbaar in werd. 
 
Op de wereldtentoonstelling van Chicago 
hadden ook de Franse gebroeders Au-
guste en Louis Lumière de kinetoscope 
gezien. Begin 1895 namen zij een octrooi 
op hun eigen uitvinding, de cinémato-
graphe. Het drie-in-één-apparaat omvat-
te een camera, een optische printer die 
de film ontwikkelde en een projector die 
de film vertoonde op een projectie-
scherm, alles in één “draagbare” behui-
zing. 

Door op een scherm te projecteren kon 
het resultaat gelijktijdig bekeken worden 
door meerdere personen. De gebroeders 

Lumière gebruikten ook 35 mm film, 
evenwel met een andere perforatie dan 
Thomas Edison in zijn kinetoscope. Op 
28 december 1895 hielden de broers in 
Parijs de eerste betalende filmvertoning 
voor publiek. 
Louis Lumière was meestal degene die 
met de cinématographe filmde. Hij 
maakte een honderdtal films die meestal 
niet langer dan een minuut duurden en 
maar één scène bevatten die zich in het 
midden van het beeld afspeelde, naar 
analogie van theater. 
De Lumières zagen evenwel geen toe-
komst in filmindustrie en richtten hun 
werkzaamheden verder op fotoappara-
tuur en op kleurfotografie. In 1903 na-
men ze een patent op “Autochrôme Lu-
mière” een kleurfotografieprocedé. 
 

Georges Méliès was een Frans illusionist 
en filmpionier. In 1902 bracht hij de 
stomme film “Le Voyage dans la Lune” 
uit gebaseerd op sciencefictionverhalen 
van Jules Verne en Herbert George 
Wells. 
De film duurde tussen 8 en 14 minuten, 
afhankelijk van de snelheid waarmee hij 
werd afgedraaid. De animatiebeelden 
aan het eind van de film waren baanbre-
kend voor die tijd. De meer dan 500 
films die Méliès naliet bij zijn dood in 
1938 waren een belangrijke inspiratie-

Met de cinématographe van de gebroe-
ders Lumière kon je een film opnemen, 

in het toestel ontwikkelen en hem op een 
uitwendig scherm projecteren 

Een beeld uit “Le Voyage dans la Lune”, 
een sciencefictionfilm uit 1902 
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bron voor o.a. Charles Chaplin. Het intro-
duceren van “special effects” mag aan 
deze pionier toegeschreven worden. 
 
Edwin Stanton Porter, een medewerker 
van Edison en regisseur met enkele hon-
derden, meestal korte films, op zijn 
naam was een uitmuntend filmmonteur. 
Monteren van filmfragmenten droeg bij 
tot het produceren van films van langere 
speelduur. In 1903 maakte en monteer-
de hij “The Great Train Robbery”, de 
eerste Amerikaanse western ooit. De film 
duurde 12 minuten en bestond uit 14 
door Porter aan elkaar gemonteerde scè-
nes. De langer wordende speelfilms de-
den in Amerika de filmtheaters ontstaan, 
de “Nickelodeons”. Tegen 1908 waren er 
in de V.S. al 10.000 nickelodeons. 
  
In 1910 kwam de eerste Hollywoodfilm 
uit: “In Old California” van regisseur 
D.W. Griffith. Het was een korte stomme 
film van 17 minuten. Kort na de premiè-
re verdween de film spoorloos. Hierdoor 
werd “The Squaw Man” van Cecil B. De-
Mille uit 1914 lange tijd als eerste Holly-
woodfilm aanzien maar 94 jaar na de 
première werd “In Old California” terug-
gevonden en vertoond op het Beverly 
Hills Film Festival. 
 
Een filmspoel bevatte ongeveer 15 minu-
ten film en er werd tot dan aangenomen 
dat dit net voldoende was om de aan-
dacht van het publiek vast te houden. 
“The story of the Kelly gang” is een 
Australische speelfilm uit 1906 en wordt 
beschouwd als de eerste avondvullende 
langspeelfilm. De prent had een speel-
duur tussen 65 en 70 minuten. Er zijn 
nog maar enkele fragmenten van be-
waard gebleven. 
Australië had al 16 avondvullende films 
geproduceerd vooraleer andere landen 
zich er in 1911 op gingen toeleggen. 
Ook in Europa verving de avondvullende 
film nu de korte film. “Queen Eliza-

beth” (Frankrijk, 1912), “Quo Va-
dis” (Italië, 1913) en “Cabiria” (Italië, 
1914) werden internationale kassucces-
sen. De filmindustrie was in die twee lan-
den machtig en populair maar stortte 
volledig in door de Eerste Wereldoorlog. 
Hierdoor werd Hollywood het wereldwij-
de filmcentrum. Hollywoodfilms over-
heersten de filmmarkt in heel wat lan-
den. Met ca. 800 langspeelfilms per jaar 
produceerde Hollywood meer dan 80% 
van de wereldwijde filmproductie. Euro-
pa werd overspoeld met komedies van 
Charlie Chaplin, Buster Keyton, Harold 
Lloid, The Keystone Cops, ..., avonturen-
films van Douglas Fairbanks, ... 
 

Vanaf 1913 begon Charles (Charlie of 
Charlot) Spencer Chaplin films uit te 
brengen. Chaplin was een Engelse ko-
miek, muzikant, acteur, regisseur, com-
ponist en ook nog mime en vaudeville 
artiest. Hij werd wereldberoemd in de rol 

Een beeld uit het collectief geheugen, 
Charlie Chaplin, Charlot, the Tramp, het  

sjofele mannetje dat zich altijd uit 
benarde situaties wist te redden 
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van “The tramp”, een zwerver die hij in 
vele tientallen stomme films vertolkte.  
Het mannetje met een klein snorretje, 
een bolhoed, een te kleine jas en een te 
lange broek en een rotan wandelstokje 
wist zich als underdog steeds weer uit 
allerlei benarde situaties te redden. Die 
rol speelde hij voor het laatst in “Modern 
Times” die uitkwam in 1936. Het was de 
laatste stomme film van Charles Chaplin 
die hij ook zelf regisseerde. Hoewel de 
klankfilm al enkele jaren bestond en al 
snel de stomme film verdrongen had 
werd “Modern Times” een wereldsucces. 
Het is een satire waarin behalve met de 
werkomstandigheden van fabrieksarbei-
ders ook met de klankfilm de draak 
wordt gestoken. Klankeffecten worden 
alleen gebruikt voor het geluid van ma-
chines en wanneer de hoofdrolspeler 
(Chaplin) moet zingen is hij zijn tekst 
vergeten en debiteert hij alleen maar on-
verstaanbare klanken die hij probeert 
begrijpelijk te maken met gebarentaal. 
 

In 1940 kwam “The Great Dictator” uit, 
een satire op Adolf Hitler, geschreven en 
geregisseerd door Charles Chaplin en 
waarin hij zowel de hoofdrol van dictator 
Adenoid Hynkel speelt als die van een 
door het regime vervolgde joodse kap-
per. In die film (en ook in “Modern Ti-

mes”) speelt ook actrice Paulette Godard 
mee, van 1936 tot 1942 Chaplin’s derde 
vrouw (van vier). 
De film eindigt met een aangrijpend plei-
dooi voor wereldvrede dat aanzien wordt 
als een van de beste filmtoespraken ooit. 
Chaplin verklaarde later dat hij deze ko-
mische film nooit zou gemaakt hebben 
als hij toen geweten had welke vreselijke 
dingen Hitler en het naziregime zouden 
begaan. 
Hierna volgden nog “Monsieur Ver-
doux” (1947), “Limelight” (1952), “A 
King in New York” (1957) en “A Countess 
from Hong Kong” (1967). Dit was de 
laatste door Charles Chaplin geregisseer-
de speelfilm en de laatste keer dat hij 
zelf in een film was te zien. Hij overleed 
in Zwitserland op 25 december 1977. 
Charles Chaplin componeerde zelf de 
filmmuziek voor “Modern Times” en voor 
“A Countess from Hong Kong”. Het eer-
ste, “Smile” werd in 1954 gezongen door 
Nat King Cole en in 1997 gecoverd door 
Michael Jackson. Het tweede, “This is my 
Song” werd in 1967 gezongen door Petu-
la Clarck en werd een wereldhit. 
 
Vanaf het ontstaan van de “bewegende 
film” hebben uitvinders gezocht naar een 
middel om klank te synchroniseren met 
het beeld. Het heeft echter tot de twinti-
gerjaren van de vorige eeuw geduurd 
om een goed werkend systeem te vin-
den. Bij vertoningen van stomme films 
was er meestal een pianist of een orkest-
je in de zaal aanwezig om voor de muzi-
kale omlijsting van de film te zorgen (en 
het geluid van de projector te overstem-
men). Soms werden er zogenaamde 
“intertitels” in de film ingelast. Die waren 
in de originele taal van de film. Vaak 
werden dialogen of vertalingen uitge-
schreven op kaarten die onder het 
scherm werden opgestoken en soms na-
men enkele mensen plaats achter het 
scherm om geluiden te imiteren of om 
de “voice over” van (de vertaling van) 

Een beeld uit de laatste minuten van 
“The Great Dictator”, één van de beste 
filmtoespraken ooit, geschreven en uit-
gesproken door Charles Chaplin himself 
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dialogen te roepen. 
Tussen 1914 en 1919 werden in Holly-
wood achtereenvolgens de filmroductie 
studio’s Paramount Pictures, Universal 
Studios, Warner Bro(ther)s en United Ar-
tists opgericht. Deze laatste werd ge-
sticht door acteurs Charles Chaplin, Mary 
Pickford en Douglas Fairbanks en regis-
seur D.W. Griffith. United Artists werd in 
1981 opgeslorpt door Metro-Goldwyn-
Mayer. 
 

In 1915 kwam Technicolor uit, waarmee 
kleurfilm kon opgenomen worden. Door 
de hoogverzadigde kleuren werd de 
techniek vooral gebruikt voor spektakel-
films (musicals en kostuumfilms) en voor 
tekenfilms. Het was een ingewikkeld pro-
ces en het duurde tot de vijftigerjaren 
vooraleer de techniek werd toegepast bij 
goedkopere producties. 
Vanaf de jaren 1920 begonnen filmfilm-
studio’s te experimenteren met geluids-
film. Het synchroniseren van beeld en 
geluid, die beide op afzonderlijke dragers 
stonden was een probleem. Het Vitapho-
ne systeem dat in 1926 door Warner 
Bros. ingevoerd werd liet toe geluidsef-
fecten en muziek aan een film toe te 
voegen. In 1928 bracht Warner Bros 
“Lights of New York”, een misdaadfilm 
en de eerste volledig gesynchroniseerde 
geluidsfilm, uit. 

Vanaf 1929 verving het “sound-on-film” 
systeem meer en meer het “sound-on-
disk” systeem. Bij sound-on-film werd 
het geluid op de beeldfilm opgenomen in 
een optische soundtrack. In datzelfde 
jaar kwam de eerste klassieke Hollywood 
musical uit, “The Broadway Melody”. In 
Frankrijk bracht René Clair de musicals 
“Sous les Toits de Paris” (1930) en “Le 
Million” (1931) uit. 
 
Een land waar de musicalfilm het ver-
moedelijk het beste deed was India. Bol-
lywood, samentrekking van Bombay en 
Hollywood, maakte al Indiase films sinds 
1913 maar groeide gigantisch door de 
muzikale films met traditionele muziek 
en dans. De Westerse wereld leerde het 
evenwel pas eind 20ste eeuw kennen en 
appreciëren. 
In 1928 werd “Dinner Time” uitgebracht, 
de eerste tekenfilm met geluid. De ani-
matiefilm werd geen succes. Een maand 
later bracht Walt Disney “Steamboat Wil-
lie” met Mickey en Minnie Mouse uit. De-
ze wordt, ten onrechte, vaak aanzien als 
de eerste animatiefilm met geluid. In 
datzelfde jaar 1928 had Disney ook al 
twee andere tekenfilms met Mickey en 
Minnie uitgebracht. 
 
Op 16 mei 1929 werden de eerste Aca-
demy Awards uitgereikt, de belangrijkste 
filmprijs in de V.S. en de officiële naam 
voor de Oscars. De allereerste die de 
prijs voor beste acteur ontving was Emil 
Jannings voor zijn rollen in de films “The 
Way of All Flesh” (1927) en “The Last 
Command” (1928). Jannings speelde in 
1930 de rol van de professor in “Der 
blaue Engel” met Marlene Dietrich in de 
hoofdrol. 
Sinds 1944 worden de Golden Globe 
Awards uitgereikt voor uitmuntendheid in 
film en sinds 1956 ook voor uitmuntend-
heid in televisieseries. De Globes worden 
ieder jaar in januari uitgereikt in Beverly 
Hills, Californië. 

Beeld uit “Prapancha Pash” een 
Bollywoodfilm uit 1929 
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Ook in Europa worden filmprijzen uitge-
reikt. Het Filmfestival van Venetië is het 
oudste ter wereld en werd voor het eerst 
gehouden in 1932. Het reikt de Gouden 
Leeuw uit. Het Filmfestival van Cannes 
bestaat sinds 1946 en beloont met de 
Gouden Palm. In 1951 volgde het Film-
festival van Berlijn dat de Gouden Beer 
als prijs geeft. De eerste editie van het 
Nederlands Filmfestival kwam er in 1981 
en beloont met het Gouden Kalf.  
 

En België? In 1974 werd het Internatio-
naal Filmfestival van Gent opgericht dat 
de Joseph Plateauprijs uitreikte. Joseph 
Plateau was een Belgisch natuur- en wis-
kundige, uitvinder van o.a. de fenakis-
tiscoop, een voorloper van de eerder ge-
noemde zoöpraxiscoop. In 2006 werd de 
Plateauprijs vervangen door de Grote 
Prijs voor Beste Film. Sinds 2007 wordt 
het Filmfestival Oostende georganiseerd 

door vzw “Les Films du Bord de Mer” dat 
in 2010 en 2011 de Vlaamse Filmprijzen 
uitreikte waarvan de naam vanaf 2012 
werd veranderd in de Ensor. Als tegen-
hanger reikte de Franse Gemeenschap 
vanaf 2011 de Magritte du Cinéma uit als 
Franstalige Belgische filmprijs. 
De snelle opkomst van geluidsfilm in Hol-
lywood maakte dat veel kleine filmprodu-
centen uit de markt verdwenen en dat 
de machtigen een ongekende groei ken-
den. Niettegenstaande de Grote Depres-
sie van de dertigerjaren, gevolg van de 
beurscrash van 1929, ging het Holly-
wood de hele jaren 30 en deels de jaren 
40 voor de wind als nooit tevoren. Voor 
veel acteurs uit de stomme film beteken-
de de geluidsfilm het einde van hun film-
carrière voor andere was het het begin 
van hun succes: Humphrey Bogart, Ka-
theryne Hepburn, Fred Astaire, Spencer 
Tracy, Marlene Dietrich, Clark Gable, ... 
en zeker het kindsterretje Shirley Tem-
ple. Het Brits-Amerikaans komisch Duo 
Laurel en Hardy of “de dikke en de dun-
ne” verscheen op de cinema-affiches en 
bij de animatiefilm deed Popeye zijn in-
trede. In de cinemazalen begon de voor-
stelling voortaan met het bioscoopjour-
naal met gesproken commentaar.  
 
Amerikaanse misdaadfilms en filmkome-
dies werden populair.  
 

De Academy Award of Oscar, een zeer 
gegeerd kleinood in de filmwereld 

Hattie McDaniel, Mammy in 
“Gone with the Wind” 
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In 1939 onderscheidde de filmindustrie 
zich met “The Wizard of Oz” met Judy 
Garland in de hoofdrol en “Gone with the 
Wind” met in de hoofdrollen o.a. Vivien 
Leigh, Clark Gable, Olivia de Haviland en 
Hattie McDaniel. De film werd genomi-
neerd voor 13 Oscars en won er acht. 
Hattie McDaniel, Mammy in de film was 
de eerste Afro-Amerikaanse die een film-
prijs kreeg (beste vrouwelijke bijrol). 
 
In Duitsland maakte fotografe en cineas-
te Leni Riefenstahl naam als regisseuse 
met haar film “Das blaue Licht” (1932) 
maar ook met een aantal sterk nazige-
richte documentaires in opdracht van 
propagandaminister Joseph Göbbels. 
Haar filmwerk is gekenmerkt door haar 
cameratechnische vernieuwingen. Zij 
filmde ook de Olympische Spelen van 
1936 in Berlijn. Een van haar spraakma-
kende innovaties was het voortbewegen 
van een camera op een wagentje op rails 
langs de looppiste. 
Een anekdote: Toen de Afro-Amerikaan 
se atleet Jesse Owens op 4 augustus de 
Duitser Luz Long versloeg in het ver-
springen vond Riefenstahl de opname 
van de prestatie ondermaats. Zij liet 
Owens de sprong later die dag opnieuw 
doen en bediende zelf de camera. De 

volgende morgen had Göbbels in op-
dracht van Hitler al haar camera’s laten 
verzegelen en verbood haar het verder 
verloop van de Spelen te filmen. Riefen-
stahl negeerde dat bevel, ontzegelde zelf 
alle camera’s en gaf haar medewerkers 
bevel om verder te filmen. Göbbels liet 
haar begaan. 
“Olympia” is haar verslag van de Spelen 
en bestaat uit twee delen. Het eerste 
deel, “Fest der Völker”, is een reportage 
die opvalt door technische perfectie, ge-
bruik van “slow motion”, verrassende 
onderwaterfotografie, uitmuntend came-
rawerk, en suggestieve montage. Ook de 
combinatie van muziek en beeld is opval-
lend. In het tweede deel “Fest der 
Schönheit” benadrukt Riefenstahl mees-
terlijk de schoonheid van de sportende 
mens. 
Na de oorlog werd haar werk voor het 
naziregime niet in dank afgenomen. 
Hoewel zij in verschillende processen 
vrijgesproken werd van medewerking 
aan het nazibeleid kreeg zij geen finan-
ciering meer voor haar filmprojecten en 
moest ze in haar verder levensonder-
houd voorzien als fotografe. Leni Riefen-
stahl overleed in 2003. 
 
Debusschere Maurice (deel II volgt) 
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VERZAMELDE RECEPTEN 
ZOUTARM, PERFECT VOOR DIALYSEPATIËNTEN EN 

GETRANSPLANTEERDEN 
 

HOOFDGERECHT 
 

Zalm met groenten 
 
Ingrediënten voor 4 personen 
 
4 moten zalm (150 gr per persoon) 
300 g fijn gesneden groenten: worteltjes, broccoli, 
courgettten 
50 g Dijon mosterd 
1,5 dl room (mag lichte room zijn) 
Nootmuskaat en peper 
 
Bereiding: 
 
Kook de fijngesneden groenten 10 
minuten in kokend water. 
Breng ze op smaak met de mosterd 
en voeg de room toe. 
Kruid met nootmuskaat en peper. 
Doe de helft van de groenten in een 
ovenschotel. 
Leg hierop de moten zalm. 
Bedek de vis met de resterende 
groenten. 
Dek af en zet in een op 200° C voor-
verwarmde oven. 
Laat gedurende 25 à 40 minuten ga-
ren (afhankelijk van de dikte van de 
vismoten). 
Draai de vis éénmaal om tijdens het gaarproces. 
Leg de zalmmoot op het bord en schik er de groentensaus 
rond. 
Dien op met pasta. 
 
 
Bron: Fenier-Fabir 
Boek: Horizon Verzamelde Gerechten 
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KLEURPLAATJE 
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Nadat coronamaatregelen in 2020 de 
manifestatie onmogelijk maakten, orga-
niseerde “De Vrienden van Bart Vandoor-
ne” op zaterdag 11 september voor de 
zevende maal het kubbtornooi ter her-
denking aan Bart. Indachtig dat corona 
intussen nog steeds onze samenleving 
teistert kon het etentje dat er bij de vori-
ge edities bij hoorde, deze keer niet 
doorgaan. 
 

Voor nieuwe VNR-leden: dialysepatiënt 
en VNR-lid Bart Vandoorne uit Moorsele 
overleed op 20 december 2013 tijdens 
een hart-niertransplantatie. Bart was net 
40 jaar geworden en liet een vrouw en 
twee dochters achter. Omdat hij een fer-
vent kubber was organiseerden familie 

en vrienden een jaarlijks tornooi met 
wisselbeker en schonken de opbrengst 
ervan aan verschillende goeie doelen. 
Ook onze vereniging mocht telkens ge-
nieten van hun gewaardeerde steun. 
 
De editie 2021 van het kubbtornooi ging 
door bij een aangename nazomertempe-
ratuur, onder een bewolkte hemel. De 
zon kwam af en toe door het wolkendek 
 

piepen en enkele minieme spatjes regen-
slaagden er niet in om de sfeer te komen 
bederven. 
 
De Vrienden van Bart mochten voor deze 
editie van hun kubb tornooi 20 ploegen 
verwelkomen. 

Een actiebeeld uit de finale van het kubb tornooi 

KUBBTORNOOI 
BART VANDOORNE 
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Na de voorronde bleven 
er 8 ploegen over in het 
A-tornooi en 12 in het B-
tornooi. 
 
Omstreeks 17 uur begon 
de finale die volgende 
teams op het podium 
bracht: 
 
In het A - tornooi be-
stond het podium uit:  
1. DE GENERATIEKLOOF  
2. DE SMISSE 1 
3. DE SMISSE 2  
 
In het B-tornooi was 
dat :  
1. KGB TWISTED KUBBTRICK 
2. LOOPA  
3. DE LUSTIGE ZUIPERS  

 
 
 

Het was dus DE GENERATIEKLOOF die 
de wisselbeker in de wacht sleepte. 
 
Maurice Debusschere 

Met deze geslaagde koningsgooi, won DE GENERATIEKLOOF 
de wisselbeker Bart Vandoorne 2021 
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Een man is ten einde raad. Hij is al enkele tijd op zoek naar een parkeerplaats voor 
z’n wagen, maar kan er geen vinden. Tenslotte zet hij zijn auto op de stoep. 
Hij plaatst tevens een briefje onder de ruitenwisser met de tekst: Ik ben zeker tien 
keer rondgereden, maar ik kan nergens een plaatsje vinden. 
Ik had een belangrijke afspraak. Als ik die niet zou nakomen, verlies ik mijn baan. 
Vergeef onze schulden. 
Als hij een uur later terugkomt, zit er onder de ruitenwisser een bon. Er staat op: Ik 
rijd al twintig jaar rond. Als ik u geen bon zou geven, verlies ik mijn betrekking. En 
leid ons niet in bekoring. 
 
Op het eind van de preek vraagt de pastoor aan zijn parochianen wie zijn vijanden 
vergeven heeft. Iedereen steekt zijn vinger op behalve één oude man. 
“Waarom schenk jij je vijanden geen vergiffenis?” vraagt de pastoor. 
“Ik heb geen vijanden” antwoordt de man. 
De pastoor kan dat moeilijk geloven en vraagt hoe oud hij is. 
“Volgende week word ik 100” , waarop hij een staande ovatie krijgt van al de kerk-
gangers. 
“100 jaar en geen enkele vijand?” vraagt de pastoor ongelovig. 
“Ze zijn allemaal dood” grijnst de oude. 
 
Een man is opgenomen in het ziekenhuis met een reusachtig verband om zijn hoofd. 
De verpleegster van dienst verzorgt hem en stelt vast: Arme meneer, uw vrouw moet 
u vreselijk missen. Waarop de man antwoordt: Gewoonlijk wel, maar deze maal heeft 
ze me we wel geraakt! 
 
Een dokter in het psychiatrisch instituut vraagt zich af of Jos, een gek, toch niet een 
beetje verstand heeft. 
Hij tekent op de muur een deur en roept naar de gekken dat ze vrij zijn. 
Alle gekken knallen tegen de muur behalve Jos, die breed lacht. 
De dokter vraagt waarom hij nu lacht, waarop Jos zegt: "Ik heb de sleutel!"  

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!  

DE MOPPENTROMMEL 
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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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OPLOSSING 
KRUISWOORDRAADSEL 

 
Hier kan u de correcte oplossing vinden van het kruiswoordraadsel dat elders in dit 
Krantje staat. Het te zoeken woord is: AFSTANDSONDERWIJS. 

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

1 E X P E R I M E N T E E L     

2 S   A   O   E S S E N T I E   

3 P O L D E R S     E     A N W 

4 E   L I   I   I E R L A N D   

5 R E I S G E Z E L   I L E   O 

6 A   A T E N   L   R E I N I G 

7 N O T E N   V E N   V     R E 

8 T E I L   B   R O D E R E   N 

9 O H E   K I R   B O R   L O B 

10   O F F I C I E E L   A L   L 

11 D E   I N   A L L E N   E L I 

12 A   E N D   N I   N   K N I K 

13 N O L   J I T S E   N O D E   

14 I N K E E R   I N T   K I D S 

15 G   E T S   J O E   Z E G E I 

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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 info@sovaplastics.com 


