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Vrolijk kerstfeest! 

Gelukkig 
Nieuwjaar! 
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Beste VNR Vrienden, 
 
 De kille, natte regen 
gutst al weken uit de he-
mel, er lijkt maar geen 
einde aan te komen. Het 
beloven hele donkere 
natte maanden te wor-
den. Hopelijk krijgen we 
nu en dan een zonne-
schijntje om onze dag 
wat op te vrolijken. 
 
 Normaal gezien is er op 
20 december 2021 een 
bestuursvergadering ge-
pland, enkele weken na 
dit schrijven. We hadden 
gehoopt dan ons pro-
gramma voor 2022 voor 
te bereiden. Nu met de 
vierde coronagolf die vol-
op woedt, komt dit ook 
op losse schroeven te 
staan. Het is bijna twee 
jaar dat we denken: nu 
zijn we er vanaf, maar 
nee hoor, het is een taai 
beestje. 
Dus alles wat betreft 
2022 is nog onzeker maar 
we blijven positief en ho-
pen dat het einde van de-
ze heel vervelende perio-
de heel snel in zicht 
komt. 
 
 Hopelijk heeft het be-
zoek van Sint en Piet aan 
de dialyse -met een klei-
ne attentie- ook voor een 
momentje van vreugde 
gezorgd. Heel veel dank 
aan de verpleegkundigen 

die zich ingezet hebben 
daarvoor!!! Een heel mooi 
initiatief!!! 
 
 Nu iets anders. Na heel 
veel wikken en wegen 
heb ik besloten bij de vol-
gende bestuursvergade-
ring mijn mandaat als 
voorzitter op te geven. 
Corona heeft stevig inge-
hakt op onze mooie vere-
niging. Heel wat trouwe 
leden zijn er niet meer en 
we hebben nog geen 
kennis kunnen maken 
met de nieuwe leden. 
Ik ben er dan ook van 
overtuigd dat een nieuwe 
voorzitter, met heel veel 
positieve energie, zich zal 
engageren om de VNR te-
rug op gang te trekken. 
Ik kijk terug op vele, 
mooie jaren en wens mijn 
opvolger/opvolgster de-
zelfde fantastische tijd 
toe!!! 
De VNR blijft natuurlijk in 
mijn hartje en ik blijf mij 
actief, maar op een ande-
re manier inzetten voor 
jullie allen!!! 
 
 Hou het gezond!!! 
 
 Zorg goed voor me-
kaar!!! 
 
 Prettig eindejaar!!! 
 
 Tot dan! 
 
 Groetjes, Gino 
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TEN HUIZE VAN … 
MONIQUE LOGIE 

Voor dit interview namen Paul Van Boxel 
en ik Monique Logie op de korrel. Moni-
que is aan haar tweede ronde hemodia-
lyse bezig en hoopt snel opnieuw opge-
roepen te worden voor transplantie. 
Monique Logie is geboren in Poperinge 
op 22 juli 1958 maar ze leeft haar hele 
leven al in Westouter. Ze heeft nog een 
3 jaar jongere broer. Haar ouders waren 
landbouwers en dat is Monique ook ge-
worden. De ouderlijke hoeve ligt op een 
boogscheut van en is zichtbaar vanaf de 
Sulferberg in Westouter, waar onze geïn-
terviewde woont. 
Zij ging als kind naar de lagere school in 
de Vrije Basisschool in Westouter en 
volgde daarna huishoudschool in Pope-
ringe.  
We vragen hoe Monique haar man heeft 
leren kennen. “Mijn ouders boerden aan 
de ene kant van Westouter, de zijne aan 
de andere kant”, lacht Monique. Toen ze 
18 werd mocht ze - dat was toen zo - 
voor het eerst gaan schaatsen met de 
KLJ (Katholieke Landelijke Jeugd) en ze 
zag er voor het eerst haar toekomstige 
man. Monique zag daar iemand waarvan 
ze bij zichzelf dacht “dat ziet er ne vrien-
delijke kerel uit” en ze vond hem “ne 
snellen”, in de echte West-Vlaamse bete-
kenis. 
Enige tijd later gebeurde er een vreselijk 
ongeval bij haar nonkel: Bij het rooien 
van aardappelen stond haar neefje bij 
zijn papa op de tractor. Het jongetje ver-
loor het evenwicht  en kwam onder het 
wiel terecht en werd zwaar gewond naar 
het ziekenhuis gebracht. 
Terwijl tante en nonkel bij hun ongeluk-
kige kind in het ziekenhuis verbleven gin-
gen Monique’s ouders en zijzelf uit soli-
dariteit bij hun familie helpen bij de ver-

dere aardappeloogst. En bij het naar huis 
rijden langs binnenwegen werden ze aan 
de andere kant van Westouter staande 
gehouden bij een collega landbouwer en 
binnen gevraagd voor een kop koffie en 
een babbel en daar ... woonde dus ook 
dienen vriendelijke snelle kerel. Zijn 
naam was Henri Goudezeune. 
Enige tijd later ging Monique op dansles 
bij de KLJ. Zij  leerde dansen aan Hen-
ri ... en zo kregen zij verkering. Dat was 
echter niet naar de zin  van zijn ouders. 
Haar ouders waren “maar bergboertjes” 
en zij vonden Monique geen geschikte 
partij voor hun zoon. Landbouwbedrijven 
op de flanken van de Vlaamse bergen 
hadden kleinere landerijen dan die waar 
het vlak was en werden smalend berg-
boertjes genoemd. De vrijage liep dus af 
maar bleef uiteraard stiekem verder lo-
pen, hoe zouden we zelf geweest zijn 
hé? Maar het jonge koppel werd af en 
toe toch samen gespot in het landelijke 
Westouter waar iedereen iedereen kent. 
Toen Henri’s grootmoeder weet kreeg 
van een hoeve die zou vrijkomen zette 
zij zijn ouders onder druk waardoor zij 
uiteindelijk toegaven en het jonge koppel 
toch kon trouwen. “ 

Monique en Henri op vakantie. 
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Maar mijn schoonvader heeft nooit van 
mij moeten weten”, vertelt Monique, “ik 
zette mij daar over maar Henri heeft het 
daar altijd moeilijk mee gehad. Hij voel-
de zich pas tenvolle zichzelf toen zijn 
beide ouders overleden waren en toen 
waren wij ook al op pensioen”. Monique 
en Henri hebben 42 jaar geboerd in 
Westouter. Zij kregen twee dochters. 
 

Anja, de oudste is geboren in 1979. Zij 
woont in Haringe waar ze samen met 
haar echtgenoot een boerderij heeft die 
vroeger van zijn ouders was. Hun doch-
ter studeert haar tweede jaar psycholo-
gie aan de Gentse universiteit. Twee jaar 
geleden, toen ze pas 17 was nam ze deel 
aan een uitwisselingsprogramma en reis-
de daarvoor naar Indonesië. Zij verbleef 
4 maanden op Sumatra. In die periode 
overleed haar opa Henri. Zij heeft toen 
de uitvaart gevolgd via streaming. Het 
echtpaar heeft ook een zoon van 18 jaar 
die in het laatste jaar houtbewerking zit.  
Nancy is Monique’s jongste dochter, ge-
boren in 1985. Zij heeft beenhouwerij 
gestudeerd en werkt bij Eurospar, een 
winkelketen van de Colruytgroep. Haar 
man is technisch tekenaar bij bouwbe-
drijf Valcke. Het gezin kreeg 3 kindjes in 
één jaar tijd: eerst een meisje en dan 
een jongetjestweeling. Nancy kreeg ook 
nierproblemen en kwam aan de dialyse 
maar zij is sinds eind april getransplan-

teerd. 
 

Monique’s ouders, gepensioneerde land-
bouwers leven nog en zijn 86 en 88 jaar. 
Haar moeder is nog steeds heel actief. 
Zij wonen aan de overkant van waar Mo-
nique woont. In de verte kunnen ze hun 
vroegere hoeve, het ouderlijk huis van 
Monique  nog zien. 
Monique was 33 jaar en was 13 jaar ge-
trouwd toen zij ziek werd. Het was een 
drukke periode op de hoeve en zij kreeg 
pijnlijke krampen in haar benen. De huis-
arts raadde haar aan meer te bewegen 
en te sporten maar dat maakte de kram-
pen alleen maar erger. Het werd zo erg 
dat zij niet meer kon eten en begon te 
vermageren. Zij raakte in paniek toen 
een buurman overleed aan leukemie. Na 
een bloedonderzoek liet de huisarts Mo-
nique met spoed opnemen in het toen-
malige Heilig-Hartziekenhuis in Roesela-
re. Op een zaterdagnamiddag brachten 

Het voltallige gezin Goudezeune - Logie: 
Vlnr: Anja, Henri, Monique en Nancy. 

Monique aan de hemodialyse in het toen-
malige H.-Hartziekenhuis in Roeselare. 
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haar ouders haar. Zij was verbaasd dat 
zij in een rolstoel moest plaatsnemen 
want ze besefte zelf niet hoe erg haar 
toestand was. Zo kwam zij in behande-
ling bij Dr. Verbanck en moest met 
spoed aan de nierdialyse. Zaterdag 1 de-
cember 1990 kwam Monique voor de 
eerste keer aan de hemodialyse. Bij de 
aanleg van een katheter kreeg ze een 
klaplong, een heel pijnlijk bijkomend pro-
bleem. Later werd een fistel aange-
maakt. 
 

6 Maanden later, op 24 juni 1991 werd 
Monique getransplanteerd in Leuven. Zij 
herinnert zich dat een medepatiënt aan 
de dialyse, ook een landbouwer, een 
maand later getransplanteerd werd. In 
Leuven lag zij in een steriele kamer en 
was zij aan strikte procedures onderwor-
pen. Haar man en kinderen kwamen op 
bezoek en mochten haar alleen door een 
raam zien. 
De dag na de transplantatie  ontstond 
afstoting van de donornier. Behandeling 
loste het probleem op. Na 3 weken 
mocht Monique eindelijk naar huis. Henri 
was al onderweg om haar op te halen 
maar dan werd er opnieuw afstoting 
vastgesteld. Toch mocht zij even mee 
naar huis maar zij moest ’s anderen-
daags terug binnen voor behandeling. 
Die duurde een tiental dagen. Daarna 
mocht Monique weer naar Westouter en 

voor verdere controle naar Roeselare. Er 
is nooit meer afstoting geweest. Bijna 30 
jaar lang ging het leven op de boerderij 
van het gezin Goudezeune -Logie zijn 
gewone gangetje. De kinderen groeiden 
op en vlogen uit, een eigen leven tege-
moet. 
Toen kreeg Monique last met haar 
schildklier en moest ze een aantal op-
eenvolgende operaties ondergaan. Bij 
één ervan liep het mis en dat werd haar 
nier  fataal. In februari 2019 moest zij 
opnieuw aan de dialyse. Haar keuze viel 
op buikspoeling. Monique en Henri 
woonden nog op de boerderij maar had-
den intussen een serviceflat gekocht op 
de Sulferberg in Westouter. Daar is het 
koppel toen naartoe verhuisd omwille 
van Monique’s behandeling. Henri werkte 
overdag nog bij een loonwerker maar hij 
hielp Monique ’s avonds bij het dialyse-
ren. Hij is op zijn 62ste op pensioen ge-
gaan en liet het land beboeren door hun 
schoonzoon, de man van Anja. Onlangs 
hebben zij ook de boerderij gekocht voor 
als hun zoon binnenkort afstudeert. 
Op 2 augustus 2019 voelde Henri zich 
onwel terwijl hij vroeger nooit ziek was 
geweest. Nadat hij het dialyseapparaat 
voor zijn vrouw had klaargemaakt legde 
hij zich wat te rusten. .. en is toen plots 
overleden aan een hartstilstand. Hij was 
nog maar 66 jaar. Ambulanciers hebben 
hem tevergeefs gereanimeerd en lieten 
Monique de kinderen opbellen.  
 

Verpleegkundigen uit de tijd van Moni-
que’s eerste dialyseperiode: Henk Van-

steenkiste en Dewyspelaere Luc 

Monique aan de peritoneaaldialyse, in 
gezelschap van twee kleindochters 
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Na de dood van Henri bleef Monique nog 
enige tijd de peritoneaaldialyse verder 
zetten. Maar in november is ze daarmee 
moeten stoppen door buikvliesontste-
king. Vanaf december 2019 is zij op-
nieuw aan de hemodialyse. Zij laat zich 
met het ziekenvervoer naar het dialyse-
centum in Oekene brengen. Gezien de 
afstand tussen haar woonplaats en het 
ziekenhuis wordt zij al om 11:30 uur op-
gehaald en ook als laatste weer thuisge-
bracht. Daar doet Monique niet moeilijk 
over. “Thuis zit ik toch maar alleen hé. 
 
In 2006 werden de eerste tekenen van 
multiplesclerose vastgesteld. Pas in 2015  
werd deze diagnose officieel bevestigd. 
Monique kan tegen de ziekte geen medi-
catie nemen door de aanwezigheid van 
haar transplantnier. Bij een aanval moet 
zij opgenomen worden in het ziekenhuis 
en behandeld worden met cortisone. Po-
sitief is dan weer het vooruitzicht dat zij 
nog in aanmerking komt voor een nieu-
we transplantatie. Zij heeft de pre-
transplantonderzoeken al achter de rug 
en staat op de wachtlijst sinds augustus. 
Transplantatie zal in Leuven moeten 
want Gent transplanteert geen ms pati-
enten. Door de ziekte is geen fistel meer 
mogelijk en wordt zij gedialyseerd via 
een katheter. Monique verdraagt de dia-
lyse betrekkelijk goed. Er traden wat 
problemen op met de eerste twee kathe-
ters maar nu gaat het beter. Soms krijgt 
zij tijdens het dialyseren, vooral bij flus-
hen een bloeddrukval maar zij maakte 
zich grotere zorgen over hevige pijn in 
de hartstreek. Onderzoek toonde niets 
abnormaals aan, er werd eerst gedacht 
aan een allergische reactie. Tijdens een 
van de pre-transplantonderzoeken bleek 
dat haar katheter te diep in haar hart 
stak. Er werd hieraan verholpen en de 
pijn bleef uit. Soms staat haar bloeddruk 
wel erg laag, ook thuis, meestal na eten. 
Monique heeft wel een alarmaansluiting 
maar wanneer ze plots het bewustzijn 

zou verliezen zou ze dat niet kunnen ac-
tiveren. Daar maakt ze zich zorgen over. 
Overigens werd haar streefgewicht met 
1,5 kilo verhoogd waardoor ze minder 
krampen krijgt en minder last van bloed-
drukval. En Monique wijst er de ver-
pleegkundigen telkens op om niet hard 
te flushen en om Heparine toe te dienen 
voor het afsluiten. 
Toen zij met pensioen waren zijn Henri 
en Monique beginnen genieten van rei-
zen. Zij gingen naar Lourdes, een kaars 
branden voor hun kleinzoontje dat ern-
stig ziek was en dat inmiddels genezen 
is. Daarna trokken ze naar de Alpen, de 
plaatsen bezoeken waar de Ronde van 
Frankrijk voorbijkwam want Henri keek 
heel graag naar de Tour op televisie en 
hij genoot bijzonder van de bergritten. 
Dat hebben ze samen  vijf opeenvolgen-
de jaren gedaan. Toen Monique vernam 
dat ze opnieuw aan de dialyse zou moe-
ten pakten zij hun koffers en trokken 
nog eens naar de Alpen, in de overtui-
ging dat het misschien de laatste keer 
zou zijn en nog onwetend dat dit voor 
Henri letterlijk zo zou zijn. “Daar hebben 
we beiden erg van genoten” vertelt Mo-
nique. Het koppel had nog een uitstap 
naar Reims en een kort verblijf in de Ar-
dennen gepland om uit te testen hoe de 
buikspoeling zou verlopen op verplaat-
sing. Zij zouden de volgende dinsdag 
vertrekken toen Henri plots overleed. 
Gelukkig is Monique een veerkrachtige, 
positief ingestelde vrouw die zich niet 
neerlegt bij de tegenslagen in haar le-
ven. Dat bewijst ook haar krachtige stem 
waarmee ze vertelt. In de boerenstiel ko-
men tegenslagen weleens meer voor. 
Naast de teelt van bieten, aardappelen, 
tarwe, maïs, ... hadden zij ook koeien en 
varkens. “Van onze ouders en grootou-
ders hadden we geleerd dat als een teelt 
een jaar veel opbrengt je voldoende geld 
opzij moet houden voor een mogelijks 
slecht jaar” vertelt onze gastvrouw. Te-
genwoordig zijn landbouwbedrijven ech-
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ter meer gespecialiseerd en komen te-
genslagen in hun eigen sector veel har-
der aan. 
 
Monique kent de VNR al sinds de begin-
jaren van de vereniging. Zij en Henri 
kwamen toen altijd naar het jaarfeest. 
En als dokter Verbanck een infoavond of 
een fotovoorstelling hield waren zij ook 
altijd van de partij. Zij was vorig jaar ook 
van plan om mee te gaan op de elfdaag-

se maar die viel in het water door Coro-
na. 
 
De tijd is voorbij gevlogen, het is mid-
dag. Paul en ik nemen afscheid van Mo-
nique want er blijft nog net tijd voor een 
middagmaal en dan gaat ze aan de dialy-
se. 
 
Paul Van Boxel 
Maurice Debusschere 

 

SOUBRY NV 
Verbrandhofstraat 51 - 8800 
Roeselare 

 

DE MEIBLOEM NV autocars - reisbureau 
Kasteelstraat 149 - 8700 Tielt 

OVERLIJDENSBERICHTEN 
De familie heeft ons gevraagd om het overlijden te melden van:  
 

18/09/2021 
De Heer Gerard Willaert (dialysepatiënt) 
Weduwnaar van Mevrouw Gisèle Vinckier (�2014) 
 
Wanneer een familielid overleden is kan dit in 't Krantje worden vermeldt. Alleen de familie van de 
overledene kan vragen of zijn/haar familielid in 't Krantje vermeld wordt. 
 
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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Vorig Nieuwjaar werd ik geraakt door de nieuwjaarswensen van een vroegere univer-
siteitsvriendin uit Leuven: Er is de klaarte van een soort geloof dat het nooit hele-
maal donker wordt. Een prachtig vers van Herman de Coninck. Ik vond de woorden 
gewoon mooi en vermoedde in januari 2021 nog helemaal niet wat me te wachten 
stond. 2021 zou een topjaar worden: weg corona, welkom aan de wereld! 
 

Niets was echter minder jaar. In juni 2021 werd het voor mij helemaal donker. Mijn 
38 jaar jonge leven werd helemaal overhoop gegooid. Van vandaag op morgen 
kwam ik aan de nierdialyse terecht. Ik leefde voor 200 procent en opeens werd mijn 
sterke ik een zwakke nierpatiënt. Een zieke partner, een zieke dochter, een zieke 
zus, een zieke collega en een zieke vriendin. Voor mij werd het helemaal donker. 
 

Het gevoel dat in de zomer 2021 overheerste was eenzaamheid. Eenzaam in mijn 
ziek-zijn. Ik wilde mijn omgeving niet extra belasten met mijn zorgen en met mijn 
angsten. Maar ook eenzaam aan de dialyse. Soms wordt er vergeten dat wij als nier-
patiënten aan de dialyse alles horen en zien, dat wij soms smeken om mee praatjes 
te mogen maken over het leven van elke dag, dat ook wij eens een slechte dag heb-
ben, dat ook wij eens graag vertellen wat we de vorige dag gedaan hebben… en zo 
gaan de uurtjes aan de dialyse langzaam maar zeker voorbij. Duizenden keren dacht 
ik aan de nieuwjaarswens van mijn vriendin. Het wordt nooit helemaal donker, toch? 
Die mooie woorden werden voor mij een houvast. 
 

Stilletjes aan zag ik weer de klaarte, en dit in heel wat dingen. Zo zijn er heel wat 
hartverwarmende zorgen van dokters en verpleegkundigen, zijn er massa’s fijne at-
tenties en bezoekjes van familie, vrienden en collega’s, is mijn partner Bart mijn gro-
te steunpilaar, en zorgen ook mijn nieuwe nier-vrienden Jules, Eric en Geert voor 
lichtgevende puntjes. En bovenal biedt het perspectief van een niertransplantatie mij 
bakken licht. Zo maakten de donkere dagen van 2021 langzaam plaats voor heel wat 
moois en geloof ik oprecht dat het nooit helemaal donker wordt. 
 

Aan alle nierpatiënten geef ik dan ook heel veel moed en kracht om ervoor te zorgen 
dat 2022 een lichtgevend jaar mag worden. Ik wens het jullie van harte toe. Ik deel 
dan ook heel graag hieronder het volledige gedicht met jullie. Laat dit mijn nieuw-
jaarswensen voor jullie zijn! Gelukkig Nieuwjaar! 
 

Winter 
 

Winter. Je ziet weer de bomen 
door het bos, en het licht 
is geen licht maar inzicht: 
er is niets nieuws 
zonder de zon. 
En toch is ook de nacht niet 
uitzichtloos, zolang er sneeuw ligt 
is het nooit volledig duister, nee, 
er is de klaarte van een soort geloof 
dat het nooit helemaal donker wordt. 
Zolang er sneeuw is, is er hoop. 

     
Herman de Coninck 
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Wanneer de functie van beide nieren samen onomkeerbaar gedaald is onder de 10-
15 % van zijn oorspronkelijke capaciteit, spreekt men van eindstadium renaal falen 
of terminale nierinsufficiëntie; recent wordt de term stadium V nierlijden (G5) ge-
bruikt (Tabel 1). Indien geen nierfunctievervangende therapie gestart wordt, sterft 
de patiënt door opstapeling van overtollig water en overtollige afvalstoffen. Begin ja-
ren ’60 van vorige eeuw zijn de drie hedendaags toegepaste vormen van nierfunctie-
vervangende therapie voor chronische ondersteuning van patiënten met eindstadium 
renaal falen ontwikkeld: hemodialyse (‘kunstnier’), peritoneale dialyse 
(‘buikspoelingen’) en niertransplantatie. 
 
 Tabel 1: Graden van nierfunctievermindering (GFR: glomerulaire filtratiesnelheid) 

 
 
Fig. 1: Nephron: glomerulus + tubulus - structuur van glomerulaire basale membraan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NIERFUNCTIEVERVANGENDE 
THERAPIEËN 

GFR categorie GFR (mL/min/1,73 m²) terminologie  
G1 ≥ 90 normaal of hoog 
G2 60-89 mild gedaald 
G3a 45-59 mild tot matig gedaald 
G3b 30-44 matig tot ernstig gedaald 
G4 15-29 ernstig gedaald 
G5 < 15  nierfalen 
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Hemodialyse 
 
 In plaats van de eigen ‘glomerulaire basale membranen’ van de glomeruli of nierfil-
tertjes (Figuur 1), wordt een semipermeabele kunststofmembraan (Figuur 2) ge-
bruikt die niet doorgankelijk is voor grote molecules zoals eiwitten, maar wel voor 
kleine en middelgrote molecules zoals afvalstoffen van voeding. Een standaarduit-
voering bestaat erin gedurende 4 uur driemaal per week het bloed van de patiënt 
aan een hoog debiet over dit kunststofmembraan te pompen om zo het overtollige 
vocht en afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen, die de eigen nieren niet meer 
kunnen verwijderen.  
 
 Figuur 2: Kunstniermembraan versus glomerulaire basale membraan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hiervoor is uiteraard een goede toegangsweg tot de bloedbaan van de patiënt nodig 
(een lichaamseigen arterioveneuze fistel (Figuur 3) wordt steeds verkozen boven een 
lichaamsvreemde silicone katheter (meer complicaties: infecties, trombose)) voor een 
groot bloeddebiet naar het kunststofmembraan om zo snel mogelijk vocht en afval-
stoffen te kunnen verwijderen. De dialysetechniek is over 4 decennia gradueel tech-
nisch geëvolueerd naar een behandeling die ook door oudere mensen met belangrij-
ke hart- en vaatziekten nog wordt getolereerd; zodoende wordt vastgesteld dat 
thans vooral mensen > 75 jaar de vraag stellen naar nierfunctievervangende thera-
pie, waar het 30 jaar terug om medisch-technische redenen niet mogelijk was dit in 
overweging te nemen (Figuur 4). 
 
 Figuur 3: AV-fistel: de levenslijn voor de hemodialysepatiënt 
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Figuur 4: Evolutie van het nierfalen in Vlaanderen per leeftijdscategorie 

 
 

Doch het blijft van belang dat zo weinig mogelijk vocht en afvalstoffen dienen te 
worden verwijderd; een streng dieet is dan ook noodzakelijk (strikt zoutloos; weinig 
groenten en fruit; weinig vlees en zuivel; weinig drinken). Indien te veel / te snel 
vocht en afvalstoffen dienen te worden verwijderd, kan dit complicaties geven tijdens 
de dialyse: bloeddrukval (20-30 %), spierkrampen (5-20 %), misselijkheid en braken 
(5-15 %), hoofdpijn (5 %).  
Naast verwijderen van vocht en afvalstoffen, hebben onze nieren ook een hormonale 
functie met productie van hormonen die belangrijk zijn in de regeling van de bloed-
druk (renine), de aanmaak van rode bloedcellen (erythropoetine of humaan EPO) en 
de aanmaak van bot (vitamine D). De meeste dialysepatiënten hebben dan ook nood 
aan bloeddrukverlagende middelen (heel vaak meerdere), synthetisch erythropoetine 
en vitamine D supplementen. In deze drie domeinen zijn de voorbije decennia de in-
zichten in de ziekteprocessen gaandeweg verder ontrafeld met ontwikkeling van tien-
tallen geneesmiddelen om de evolutie van nierziekten te vertragen en/of complicaties 
te behandelen: (1) antihypertensiva zoals ACE-inhibitoren, Angiotensine II receptor 
blockers, renine-blockers om hart- en vaatziekten te verminderen, (2) diverse syn-
thetische EPO’s (Eprex®, Neo-Recormon®, Aranesp®, Mircera®) hebben het com-
fort en de inspanningscapaciteit verbeterd, (3) vitamine D supplementen/ analogen 
(1-α-Leo®, rocaltrol®, …) of calcimimetica (Mimpara®) om botproblemen te reduce-
ren …. 
 
De verwikkelingen op lange termijn bij hemodialysepatiënten omvatten nog steeds in 
volgorde van frequentie: hart- en vaatziekten (versnelde ‘slagaderverkalking’ in hart, 
hersenen, onderste ledematen), problemen met een goede toegangsweg tot de 
bloedbaan, botproblemen (wervelindeukingen, heupfracturen), infecties (vooral 
‘bloedbesmettingen’), zenuwaantasting met tintelingen in handen of benen, hormo-
nale en maag-darmstoornissen.  

bron: NBVN 2021  
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 Peritoneale dialyse 
 
In plaats van de eigen ‘glomerulaire basale membranen’ van de nierfiltertjes, wordt 
het semipermeabele membraan van ons eigen buikvlies gebruikt die nagenoeg niet 
doorgankelijk is voor grote molecules zoals eiwitten, maar wel voor kleine en middel-
grote molecules zoals afvalstoffen van voeding(Figuur 5). Dit gebeurt na heelkundige 
plaatsing van een silicone verblijfskatheter in de buikholte.  
 
 Figuur 5: Peritoneale membraan 

 
Een standaarduitvoering bestaat erin 4 maal per dag twee liter van een steriele op-
lossing van hooggeconcentreerde glucose (‘dialysaat’) in de buikholte te laten inlo-
pen. Door aantrekken van vocht vanuit de kleine bloedvaten (‘capillaire’) van het 
buikvlies naar de hoge glucoseconcentratie in de buikholte, ontstaat een transport 
van water en kleine afvalstoffen naar de buikholte toe. Door de inhoud van de buik-
holte enkele uren na inbreng terug te laten aflopen, kan het lichaam ontdaan worden 
van overtollig vocht en afvalstoffen op een geleidelijke manier. De behandeling ge-
beurt door de patiënt zelf thuis, doch dient elke dag minstens 4 maal te worden uit-
gevoerd; een grote technische vooruitgang kwam met de ontwikkeling van een semi-
automatisch toestel dat toeliet de wisselingen ’s nachts tijdens de slaap uit te voeren 
(Figuur 6) wat het comfort van de behandeling significant verhoogde. 
 
 Figuur 6: Peritoneale dialyse 
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Door de geleidelijkheid en continuïteit zijn er minder klachten van zoals bloeddrukval, 
spierkrampen, misselijkheid, braken en hoofdpijn, en zijn er minder strenge dieet-
maatregelen nodig. Het bijsturen van hormonale functies met bloeddrukverlagende 
middelen, erythropoetine en vitamine D is identisch als bij hemodialyse. 
De voornaamste complicaties op lange termijn zijn eveneens hart- 
en vaatziekten (versnelde ‘slagaderverkalking’ in hart, hersenen, 
onderste ledematen), botproblemen (wervelindeukingen, heup-
fracturen) en infecties (vooral ‘buikvliesontstekingen’). Breuken 
zoals liesbreuken, navelbreuken en littekenbreuken zijn verwikke-
lingen van een verhoogde druk in de buikholte door aanwezigheid 
van dialysaat. Een bijkomend probleem is de beschadiging van het 
buikvlies door contact met dialysaat, waardoor onttrekken van 
vocht / afvalstoffen na verloop van enkele jaren soms onmogelijk wordt. 
 
 Niertransplantatie 
 
Transplantatie van één nier van een levende of pas overleden donor, vervangt de 
nierfunctie uiteraard best om volgende redenen: (1) het membraan voor verwijderen 
van overtollig vocht en afvalstoffen is identisch aan wat aanwezig was in de eigen 
nieren (‘de glomerulaire basale membranen’), zodat kwantitatief (meer zuivering) en 

kwalitatief (zuivering van alle afvalstoffen) een beter 
resultaat bekomen wordt en (2) de getransplanteerde 
nier herstelt ook de hormonale functie terug, zodat 
vb. doorgaans geen erythropoetine meer nodig is. Dit 
is dan ook de meest ideale vorm van nierfunctiever-
vangende therapie, ware het niet dat donornieren 
schaars zijn (en de vraag stijgt sneller dan het aan-
bod) en de procedure een aantal eigen complicaties 
heeft, en bijgevolg niet bij iedereen (voornamelijk ou-

deren met uitgesproken slagaderverkalking) kan worden uitgevoerd.  
Voor het behoud van de transplantnierfunctie is een heel strikte inname van meerde-
re afweeronderdrukkende medicatie (‘immuunsuppressiva’) volgens een rigoureus 
schema blijvend noodzakelijk na transplantatie (Figuur 7).  
 
 
 Figuur 7: Mechanisme van Acute Rejectie – Evolutie Immuunsuppressieve Medicatie 
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Deze medicatie onderdrukt de afweer om afstotingsverschijnselen van de getrans-
planteerde nier te vermijden: acute afstoting (20%) onmiddellijk na transplantatie 
(goed behandelbaar mits bijkomende medicatie zonder verlies van transplantnier) en 
chronische afstoting (30-50 %) laattijdig (3 maand tot 30 jaar; geen goede behande-
ling beschikbaar). Immuunsuppressiva onderdrukken evenwel de afweer niet speci-
fiek voor de getransplanteerde nier, doch globaal, waardoor de patiënt vatbaarder is 
voor infecties (cytomegaalvirusinfectie, urineweginfectie, (soms levensbedreigende) 
pneumonie, infectie van het centraal zenuwstelsel, …) en ontwikkeling van bepaalde 
tumoren (vooral huidtumoren en lymfomen). Bovendien hebben immuunsuppressiva 
andere specifieke nevenwerkingen op lange termijn zodat patiënten afhankelijk van 
het behandelingsschema last kunnen krijgen van verhoogd cholesterol, verdunde 
huid, suikerziekte, hoge bloeddruk …. Hoewel er duidelijk vooruitgang is geboekt in 
de resultaten van nier- en orgaantransplantatie op technisch en medicamenteus ge-
bied, is er evenwel nog steeds geen doorbraak in de ontwikkeling van donor-
specifieke tolerantie waardoor de chronische inname van immuunsuppressieve medi-
catie zou vermeden kunnen worden. Niettemin is de kwaliteit van leven duidelijk be-
ter na niertransplantatie dan bij hemo- of peritoneale dialyse; het behandelingssche-
ma is minder ingrijpend in het dagdagelijkse leven. Bovendien is de gemiddelde 
overleving van patiënten (alhoewel initieel iets slechter) op lange termijn beter na 
transplantatie, en is deze vorm van nierfunctievervanging goedkoper voor de maat-
schappij.  
 
 Dr. B. Maes  

 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 
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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. Piano - muzieknoot - grapje (engels) 
2. Waardig - meisjesnaam 
3. Vogeleigenschap - de kerstboom is er één - namen voedsel tot zich 
4. Niet nat - eb - ad meridiem 
5. Lieveling 
6. Wordt aan de dialyse gegeven bij bloedarmoede - gebalk - akkervogel 
7. Misvatting - man van adel 
8. Dubbele klinker - voegwoord - tegenwoordige tijd - schoenenmerk 
9. Jongensnaam - drietenige luiaard - chemisch symbool 
10. Muzieknoot - gereedschap 
11. Vervelend wezen - rijkelijk - Spaanse bevestiging 
12. Voornaam van professor Gobelijn - voele 
13. Niet boven - lingerie 
14. Troefkaart - straat met bomen - Roman Imperium 
15. Gat in de grond - niet meer dan - hemellichaam 
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VERTICAAL 
A. Onderdeel van het wielrennen - uitroep van afkeer 
B. Gelooide huid - puistje 
C. Dus - en andere - Europeanen 
D. Ultraviolet - deel van het hoofd - roemen 
E. Aansporing - Japans bordspel - voorzetsel - van adel 
F. Loofboom - sterke drank - allegaartje nutteloze spullen 
G. Treitert - landcode van India  
H. Geeuw - verpakkingsgewicht - muzieknoot 
I. Snelle - Godin van de vruchtbaarheid - riviertje in Antwerpen 
J. Persoonlijk voornaamwoord - betaalmiddel - muzieknoot – koud 
K. Sportman - inspuiten 
L. Afwisseling van eb en vloed - springend insect - één der VS 
M. Gegroet - graangewas - plaagt 

N. Meisjesnaam - plezierige bijeenkomst - hij 
O. Manieren - melodie met woorden 

Tip voor het verborgen woord: Geboorteplaats van een historisch figuur. 
 
Ann Defour 

VLEESWAREN 
HAVA 

ZWAAIKOMSTRAAT 70 
8800 ROESELARE 
Tel. 051/ 20 19 39 
Fax 051/ 20 91 07 
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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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De Tweede Wereldoorlog deed de be-
hoefte ontstaan aan oorlogs- en vooral 
propagandafilms en niet alleen in Duits-
land. Zowel de Duitse als de Britse film-
industrie beleefden een heropleving. De 
Duitse films uit die periode kenmerken 
zich door plat antisemitisme en expliciete 
nazipropaganda. Vanaf 1945 verscheen 
echter een aantal Duitse anti-oorlogs-
films waaronder “Die Brücke” (1959). De 
film kreeg een groot aantal filmprijzen 
waaronder een Oscar voor de beste bui-
tenlandse film van dat jaar. Zowel tijdens 
als na de oorlog kwam een aantal musi-
cals naar Hollywoodmodel uit met o.a. 
de Hongaarse in 1934 naar Duitsland uit-
geweken zangeres en danseres Marika 
Rökk. Ook acteur Heinz Ruhmann speel-
de zowel tijdens de naziperiode als erna, 
meestal in komedies. 
Britse oorlogsfilms uit die periode waren 

meestal in zwart-wit. Enkele bekende 
prenten zijn “49th Parallel” (1941), 
“Went the Day Well?” en “In Which We 
Serve” (1942), “The Way Ahead” (1944). 
Ook een aantal dramafilms zagen het 
levenslicht, “The Life and Death of Colo-
nel Blimp” (1943), “A Canterbury Ta-
le” (1944) en de komedie “A Matter of 
Life and Death” (1946). In 1944 ver-
scheen de naam Laurence Olivier voor 
het eerst op het witte doek, als produ-
cer, regisseur en acteur in de film “Henri 
V” naar een theaterstuk van Shakespea-
re. 
 

Citizen Kane” (1941), een Amerikaans 
drama kwam uit bij RKO Pictures, gepro-
duced, geregisseerd en geacteerd door 
Orson Welles. De prent was in veel op-
zichten heel innovatief en won een Oscar 
voor beste script. Orson Welles acteerde 

GESCHIEDENIS VAN FILM 
EN CINEMA (DEEL II) 

“Die Brücke”, een Duitse anti-
oorlogsfilm uit 1959. 

Joseph Cotten en Orson Welles in 
“Citizen Kane” 
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ook in de Britse film noir  “The Third 
Man” naar een scenario van Graham 
Greene, Brits schrijver en agent bij de 
Britse inlichtingendienst. De filmmuziek 
“The Harry Lime Theme” geschreven 
door Anton Karas en door hem gespeeld 
op citer maakte de thriller extra span-
nend. 
De klassieke periode van de film noir be-
gon in Hollywood rond 1940 en duurde 
tot ca. eind jaren 1950. Het is eerder 
een stijl dan een genre. Het is meestal 
een misdaadfilm in zwart-wit, overheer-
send bevreemdend, pessimistisch, eroti-
serend en somber van sfeer. De bena-
ming “film noir” komt van enkele Franse 
critici toen een aantal van deze Ameri-
kaanse films in de Parijse cinema’s wer-
den vertoond. Enkele voorbeelden ervan 
zijn “The Maltese Falcon”, “Key Largo”, 
“Notorious”, “Strangers on a Train”, 
Touch of Evil”, ... 
 
Begin vijftigerjaren werd in de V.S. door 
Republikeins senator Joseph McCarthy 
een heksenjacht ontketend tegen al wie 
maar van socialistische sympathieën 
werd verdacht. Heel wat intellectuelen, 
kunstenaars, acteurs, ... werden voor 
een commissie van het Huis van Afge-
vaardigden gedaagd, vaak schuldig be-
vonden en het werken in de V.S. onmo-
gelijk gemaakt. Sommige acteurs, regis-
seurs, scenaristen, ... verkozen hierdoor 
naar Europa, meestal het Verenigd Ko-
ninkrijk uit te wijken, onder hen Charles 
Chaplin, Paddy Chayevsky, Dalton Trum-
bo, ...  
 
De vijftigerjaren betekenen ook de 
komst van de televisie. De concurrentie 
van het nieuwe medium betekende de 
doodsteek voor een aantal studio’s en 
bioscopen. 
 
Cinerama is de naam van het bedrijf dat 
in 1952 het projectiesysteem met de 
naam Cinerama lanceerde. Met het 

breedbeeldfilmsysteem werd gepoogd 
om de concurrentie met televisie aan te 
gaan door de toeschouwer het gevoel te 
geven midden in het gebeuren te zitten. 
De 35mm film werd vanaf drie gesyn-
chroniseerde projectoren geprojecteerd 
op een gebogen scherm dat uit verticale 
elkaar overlappende stroken (louvers)  
bestond. Een 7-kanaals stereogeluidsys-
teem verhoogde nog de realiteitsindruk. 
Cinerama werd gebruikt van 1952 tot 
1963, trok in de eerste jaren volle zalen 
maar het bioscooppubliek geraakte erop 
uitgekeken. Overigens kreeg het systeem 
al vanaf 1953 concurrentie van het door 
20th Century Fox geïntroduceerde Cine-
maScope. Het systeem paste breed-
beeld, de zogenaamde muur-tot-
muurprojectie toe. Bij de opname werd 
het breedbeeld door een speciale lens op 
een gewone camera samengeperst tot 
het klassieke 35mm formaat. Bij de pro-
jectie moest de gewone 35mm-projector 
alleen voorzien worden van een speciale 
lens die het beeld weer uitrekte naar Ci-
nemascope breedbeeld. De eerste cine-
mascopefilm was “The Robe”, met Ri-
chard Burton en Jean Simmons in de 
hoofdrollen. De film ging over een Ro-
meins officier die Christus moet kruisi-
gen. De film kreeg een Oscar voor beste 
decors, kleuren, en kostuums en een 
Golden Globe voor beste film. 
Ook dit CinemaScope werd vanaf 1954 al 
verdrongen door het betere Panavision-
systeem ontwikkeld door het Amerikaan-
se bedrijf Panavision. Ook Panavision 
maakte zowel bij opname als bij projec-
tie gebruik van lenzen om het breed-
beeld in breedte te comprimeren bij op-
name en te decomprimeren voor projec-
tie. 
 
In 1959 bracht Walt Disney “Sleeping 
Beauty” uit, waaraan bijna 10 jaar was 
gewerkt. “Doornroosje” zou Disney’s 
laatste tekenfilm gebaseerd op een 
sprookje worden. 
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De zestigerjaren betekenden een ware 
explosie in de filmwereld. Wereldwijd be-
gonnen onafhankelijke filmproducenten 
het Hollywoodiaans systeem, waarbij en-
kele machtige filmstudio’s de gehele 
filmmarkt monopoliseerden, te verdrin-
gen. “Mary Poppins” 1964, “My Fair La-
dy” en “The Sound of Music” (1965) zijn 
maar enkele films uit die tijd die het van-
daag nog steeds goed doen. 
In Frankrijk verwierven de regisseurs 
François Truffaut en Jean-Luc Godard 
wereldwijde bekendheid met hun films 
“Les Quatre Cents Coups” en “Jules et 
Jim”.  
 
In Italië bracht Sergio Leone met over-
donderend succes zijn zogenaamde spa-
ghettiwesterns uit, en dat op een tijdstip 
dat de hele wereld uitgekeken was ge-
raakt op de Hollywoodwesterns. De Itali-
aanse westers waren low-budgetfilms 
maar met de beklijvende en typische 
muziek van Ennio Moricone. 
 

Acteurs maakten er naam in: Clint East-
wood, Eli Wallach, Lee Van Cleef, ... en 
Claudia Cardinale in de vrouwelijke 
hoofdrol. Meestal werden de films ge-
draaid in de Spaanse Sierra Nevada. 
Sergio Leone regisserde maar 7 films, hij 

overleed op 60-jarige leeftijd aan een 
hartaanval. Hij had een bijzondere ma-
nier van regisseren: weinig dialoog, 
daarentegen veel harde geluidseffecten. 
De muziek liet hij op voorhand compone-
ren door Ennio Moricone. De helden wa-
ren antihelden, zelfs de goeden waren 
eigenlijk ook slechteriken. Hij had een 
voorkeur voor close ups van gezichten. 
Vaak haalde hij inspiratie uit het poppen-
theater uit zijn kindertijd met Arlecchino 
en Colombina als personages. 
In Zweden beginnen Ingmar Bergman’s 
films bekendheid te verwerven bij een 
zeker publiek dat houdt van zijn zwaar-
moedige stijl in films over levenskwes-
ties, geloofsvragen, schuld en boete. 
In Groot-Brittannië doen de James-Bond- 
007-films hun intrede. De dreiging van 
een kernoorlog tussen de V.S. en de 
Sovjet-Unie inspireert Stanley Kubrick 
voor zijn “Dr Strangelove”.  
 
In de zeventigerjaren staat in de V.S. 
een nieuwe generatie filmmakers op: 
Francis Ford Coppola, Brian De Palma, 
Steven Spielberg, Martin Scorsese e.a. 
brengen eigenzinnige films uit als “The 
Godfather”, “Jaws”, “Star Wars”, “1941”, 
“Apocalypse Now”, ... 
In die periode wordt pornofilm legaal in 
de V.S. en verschijnen “Adult Cinema’s”  
in het straatbeeld. Met de videorecorder 
kan porno thuis bekeken worden. 
In de 1980’s wordt steeds meer thuis via 
de videorecorder naar film gekeken. 
Filmstudio’s proberen het auteursrecht in 
te roepen om via het gerecht de videore-
corder te laten verbieden. Al snel zagen 
ze echter brood in de productie van films  
op videocassette. 
Regisseur Tim Burton bracht zijn succes-
rijke film “Batman” uit met Jack Nichol-
son als the Joker waarmee Nicholson 
maar liefst 50 miljoen dollar verdiende. 
De nieuw opgerichte Britse Goldcrest 
Films brengt enkele succesfilms uit: 
“Charriots of Fire”, “Ghandi”, “The Killing 

Typische cameratechniek van Sergio 
Leone, close ups van gezichten van de 
filmpersonages (hier Charles Bronson in 

“Once Upon a Time in the West”). 
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Fields” en “A Room with a View” waar-
door Hollywood zijn distributiestrategie 
verandert en voortaan alleen nog block-
busters wereldwijd verspreidt en kleinere 
films nog maar beperkt uitbrengt. 
 

In Nederland brengt regisseur Paul Ver-
hoeven kassuccessen uit als “Keetje Tip-
pel”, “Soldaat van Oranje” en “Turks 
Fruit”. 
In de jaren 1990 breekt de digitalisering 
definitief door. Digitale animatie wordt 
steeds belangrijker. Meest succesvol zijn 
de films met veel speciale effecten. 
Toy Story is de eerste volledig met com-
puter geanimeerde film. Pixar Animation 
Studios produceerde de speelfilm van 81 
minuten in 1995. In de Amerikaanse ver-
sie worden de stemmen van de figuren 
ingesproken door acteurs Tom Hanks 
(Woody) en Tim Allen (Buzz). Pixar werd 
groot gemaakt door Steve Jobs, topman 
van Apple. Jobs zat in de bestuursraad 
van Pixar. Toen het bedrijf in 2006 over-
genomen werd door The Walt Disney 
Company kwam hij ook daar in de raad 
van bestuur. Hij verdiende er het symbo-
lisch jaarloon van 1 dollar maar met een 
aandelenwinst van meer dan 640 miljoen 

dollar was hij dat jaar de best verdienen-
de manager van de V.S. 
De nieuwe technieken worden volop toe-
gepast in films als “Terminator 2: Judg-
ment Day”, “Titanic” en “Jurassic Parc”. 
Computeranimatie of CGI (Computer Ge-
nerated Imagery) was weliswaar ontzet-
tend duur maar deed het aantal bios-
coopbezoekers spectaculair toenemen. 
Miramax Films van de broers Harvey en 
Robert Weinstein wordt de bekendste  
onafhankelijke filmproducent, regisseurs 
Steven Soderberg (“Sex, Lies and Video-
tape” ) en Quentyn Tarentino (“Reservoir 
Dogs”, “Pulp Fiction” en “Kill Bill”) doen 
hun intrede. In 1993 werd Miramax over-
genomen door The Walt Disney Compa-
ny.  
Disney boekte grote successen met 
“Belle en het Beest” (1991), 
“Aladin” (1992) en “The Lion 
King” (1994) maar ook nog met zijn tra-
ditioneel geanimeerde films “De Klokken-
luider van de Notre-Dame” (1996), 
“Hercules” (1997) en “Mulan” (1998). 
“Tarzan” werd in 1999 Disney’s eerste 
avondvullende computeranimatiefilm
(speelduur 88 minuten). De film werd 
gemaakt met een budget van 130 mil-
joen $ en bracht, behalve een opbrengst 
van 448 miljoen $ ook 33 nominaties en 
11 filmprijzen op.  
“Gladiator” (2000), een Brits-
Amerikaanse productie van 155 minuten 
werd een reusachtig succes. De film 
kreeg 157 nominaties waarvan er 57 
werden verzilverd, 5 met een Oscar. 
Hierna volgde een reeks, veelal deels 
historisch incorrecte, groots opgezette 
historische films waaronder “Troy 
(2004), “Alexander” (2004), “Kingdom of 
Heaven” (2005), “300” (2006), ... 
 
In de 21ste eeuw is de filmindustrie voor 
het eerst de documentaire als econo-
misch waardevol gaan waarderen. 
“March of the Penguins” een Ameri-
kaans-Canadese coproductie in 2005 

The Joker, de slechterik uit “Batman” 
gespeeld door Jack Nicholson. 
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over de keizerspinguïn op Antarctica 
krijgt maar liefst 36 nominaties en 24 
gewonnen prijzen. De film werd geregis-
seerd door de Franse regisseur Luc Jac-
qet. De Engelstalige voice over werd in-
gesproken door Morgan Freeman, de Ne-
derlandstalige door Urbanus. 
 

Ook Michael Moore, een Amerikaans po-
litiek links schrijver en filmmaker oogstte 
wereldwijd succes met zijn documentai-
res Bowling for Columbine” (2002) en 
“Fahrenheit 8/11” (2004).  
 
De eerste is een aanklacht tegen de fre-
quente geweldsdelicten in de V.S. met 
de bomaanslag in Oklahoma City (1995) 
en het bloedbad op Columbine High 
School (1999) als voorbeelden. De prent 
kreeg een Oscar voor beste documentai-
re en kreeg in Amsterdam ook de IDFA-
publieksprijs. 
De tweede gaat uiteraard over de aan-
slagen van 11 september 2001 en de 

Golfoorlog van 2003) en behandelt ook 
de banden van de Bushes met het ko-
ningshuis van Saoudi-Arabië. Aanvanke-
lijk wilde Miramax de film uitbrengen 
maar dit werd hen verboden door The 
Walt Disney Company waarvan Miramax 
deel uitmaakte. Het Canadese Lionsgate 
bracht de documentaire uit. “Fahrenheit 
9/11” kreeg de Gouden Palm op het 
Filmfestival van Cannes waar het zijn 
wereldpremière beleefde en werd ver-
gast op een 15 minuten durende staande 
ovatie. 
De computeranimatiefilm doet het tegen-
woordig steeds beter: “Finding Ne-
mo” (2003), “Cars” (2006) en 
“Ratatouille” (2007) van Pixar waren we-
reldwijde successen. “Shrek” (2001) en 
de vier vervolgen van DreamWorks Ani-
mation doen het uitstekend. “Ice 
Age” (2002) van 20th Century Fox werd 
ook een succesverhaal. 
Terwijl twee piratenfilms respectievelijk 
in 1995 en 2002 nog flopten bracht Walt 
Disney Pictures in 2003 “Pirates of the 
Caribbean: The Curse of the Black Pearl” 
uit met veel visuele effecten. Het werd 
een topsucces met een wereldwijde op-
brengst van meer dan 650 miljoen dollar, 
het premièreweekend alleen al 46 mil-
joen. Wegens het grote succes volgden 
nog 4 delen, “Dead Man’s Chest” (2006), 
“At World’s End” (2007), “On Stranger 
Tides” (2011) en “Dead Men Tell No Ta-
les” (2017). 
In 2010 werd de stereoscopische (3D) 
film “Avatar” uitgeroepen tot meest suc-
cesvolle film ooit. 
 
In 1995 was India met 795 films het 
grootste filmland ter wereld geworden. 
De Verenigde Staten volgde met 631 
films. Dan volgden Japan (289), de Filip-
pijnen (175), en Hongkong (154). Ter 
vergelijking had Nederland 18 en België 
8 films gemaakt. 
In 2005 vormen India, de V.S. en Japan 
nog steeds de top 3 met respectievelijk 

Michael Moore hekelde in zijn docu-
mentaires het beleid van Georges W. 
Bush en de Amerikaanse inval in Irak. 
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1041, 699 en 356 films. China (zonder 
Hongkong en Taiwan) heeft met 260 
films de vierde plaats ingenomen ge-
volgd door Frankrijk met 240. Dat jaar 
heeft België met 28 filmproducties Ne-
derland (26) voorbijgestoken. 
Van de 4603 films die in 2005 wereldwijd 
werden gemaakt (tegenover 3329 tien 
jaar eerder) zijn er 1009 West-Europees. 
De vijf grootste West-Europese filmpro-
ducenten zijn Frankrijk, Spanje, Italië, 
Duitsland en Groot-Brittannië. 
Met de digitale elektronica en het inter-

net is illegaal kopiëren en verspreiden 
van films een groot probleem voor film-
producenten en distributeurs geworden. 
Piraterij is de gesel van deze tijd waarin 
bescherming tegen kopiëren een voort-
durende wedloop betekent tegen de vin-
dingrijkheid van de videopiraterij. Hoe en 
of de filmproducenten hier ooit een eind 
aan kunnen maken valt voorlopig nog af 
te wachten. 
 
 
Maurice Debusschere  
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GRATIS DOCUMENTATIE 
 

 
Heb je gratis documentatie over gezondheid en ziekteverzekering nodig? 

 
 In het kader van de redesign van de gezondheidszorgadministraties, zijn de 
FOD Volksgezondheid, het RIZIV en het FAGG in maart 2021 verhuisd naar de 
Galileelaan aan de Brusselse Kruidtuin. Het doel is om de samenwerking tussen de 
federale administraties bevoegd voor het gezondheidsbeleid en de ziekte- en invalidi-
teitsverzekering te versterken. 
 
 Op het gelijkvloers van het gebouw aan de Galileelaan bevindt zich de media-
lounge, een moderne en gezellige ruimte met mediabalie en koffiebar. Naast het 
personeel van de 3 instellingen, kunnen ook studenten, onderzoekers, professionals 
en burgers de publicaties, databanken, administratieve documenten en campagnes 
gratis ter plaatse raadplegen. 
 
 Bezoekers kunnen via https://www.vesalius.be/ de volgende bronnen van het 
Vesalius Documentation and Information Center (VDIC) raadplegen. Ze kunnen ook 
toegang krijgen tot de betaalde publicaties en databanken, maar enkel ter plaatse. 
 

 Publicaties: naast de gedrukte boeken, tijdschriften en kranten van de betrok-

ken instellingen, kunnen de bezoekers er 20.000 elektronische tijdschriften (o.a. 
toptijdschriften als The Lancet en British Medical Journal) en meer dan 7.000 e-
books raadplegen via de Limo-catalogus van het VDIC. 

 

 Databanken: o.a. algemeen (Scopus, Google Scholar), medisch (PubMed, Em-

base), juridisch (Strada lex, Jurisquare, Warenwetgeving).  In de zoekresultaten 
van de databanken vinden bezoekers vaak de link naar de volledige artikels, die 
ze kunnen raadplegen als het VDIC een abonnement voor het betrokken tijd-
schrift heeft (of als het een gratis artikel is). 

 

 Naast publicaties en databanken, beschikt de medialounge ook over admini-
stratieve documenten (bijv. de omzendbrieven van het RIZIV) en mediacampag-
nes van de 3 instellingen. 
 
 Aangezien het voor externe gebruikers niet mogelijk is om documenten te le-

nen, kunnen ze wel gratis documenten kopiëren en scannen. Ze kunnen ook een 
code krijgen om het wifi-netwerk te gebruiken. 
 
 De medialounge bevindt zich op het gelijkvloers van het gebouw aan de Gali-

leelaan (Galileelaan 5, 1210 Brussel) en is elke werkdag open van 9u tot 12u en 
van 13u tot 16u. Externe bezoekers moeten zich eerst aanmelden via de kiosk op 
het gelijkvloers en zullen dan een QR-code ontvangen om naar de medialounge te 
gaan. Indien nodig kan de onthaalbediende daarbij helpen. Wie meer info wil, kan 
altijd vooraf een e-mail sturen naar biblio@health.fgov.be om een onnodige verplaat-
sing te vermijden. 
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VERZAMELDE RECEPTEN 
ZOUTARM, PERFECT VOOR DIALYSEPATIËNTEN EN 

GETRANSPLANTEERDEN 
 

NAGERECHT 
 
DRIJVENDE IJLANDJES 
(ILE FLOTTANTE) 
 
Ingrediënten voor 4 personen 
 
Een halve liter halfvolle melk 
4 eieren 
5 eetlepels suiker 
2 eetlepels bloem 
1 vanillestokje 
 
Bereiding: 
 
Breng de melk aan de kook met 1 vanillestokje en 3 eetlepels suiker. 
Het eigeel van het wit scheiden. 
Klop 2 eiwitten tot sneeuw en voeg ondertussen 2 eetlepels suiker toe. 
Klop tot een stevig geheel. 
Vorm sneeuwballen ter grootte van een kippenei met behulp van 2 lepels. 
Leg de “sneeuwballen” in de melk op een zacht vuurtje. 
Laat ze gedurende 30 seconden op een zacht vuurtje pocheren. 
Na 30 seconden omdraaien. 
Haal de “sneeuwballen” met een schuim-
spaan uit de melk en laat ze uitdruipen. 
Verwijder het vanillestokje. 
Klop in een pot met hoge rand de 4 eigelen 
op met 2 eetlepels bloem. 
Voeg al roerend de melk toe. 
Laat indikken op een zacht vuurtje (niet 
laten koken). 
Schik op een dessertschoteltje met enkele 
lepels room en plaats er 2 of 3 
“sneeuwballen” op. 
Werk af met wat room en laat afkoelen. 
 
 
Bron: Fenier-Fabir 
Boek: Horizon Verzamelde Gerechten 
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FAMILIENIEUWS 
CAD MENEN 

 
Claudine Desmarets kwam op 22 sep-
tember reeds 10 jaar naar dialyse. 
Reeds een hele tijd, maar tevreden ver-
telt Claudine dat ze de kans gegrepen 
heeft om op deze manier toch nog ver-
der te genieten van het leven en nog 
veel mooie momenten te mogen bele-
ven.  
 
Jean-Pierre Verstraete werd, eveneens 
op 22 september, 80 jaar! 
Proficiat Jean-Pierre, een stille genieter 
hier bij ons, een actieve seingever ge-
weest in de koers! 
Zet ook je eigen levenskoers nog maar 
vele jaren verder! 
 
Op 6 oktober waren Gilbert Bossier en 
Simonne 60 jaar gehuwd! Proficiat met 
jullie diamanten huwelijk en we wensen 
jullie nog vele jaren samen !! 
 
Veerle Calis 

CAD TIELT 
 
Alleen maar heugelijk nieuws om 2021 af 
te sluiten op CAD Tielt! 
Na de succesvolle herstellingswerken van 
het badwater konden we na een kleine 2 
weken opnieuw onze intrek nemen op 
CAD Tielt. 
 
Meteen verwelkomden we een nieuwe 
patiënt: van harte welkom aan Adams 
Bertrand. 
 
Ook dit keer waren er verjaardagskaars-
jes die uitgeblazen moesten worden: 
Collega Valerie Verscheure en patiënt 
Kurt Martens mochten 
beide 40 kaarsjes uit-
blazen op de verjaar-
dagstaart! 
Dikke proficiat met de-
ze bijzondere verjaar-
dag!!! 
 
Collega Anneke Vanhaelewyn is voor de 
tweede keer oma geworden van een flin-
ke kleinzoon "Freek". 
Proficiat aan de trotste oma. 
 
Andre Braeckevelt vierde dan weer de 
doop van zijn kleinzoon. 
 
Verder wensen we collega Lambrecht 
Griet een hart onder de riem te steken! 
We moeten Griet al een hele tijd op 
dienst missen en wensen haar een voor-
spoedige revalidatie toe vanwege het 
ganse team!!! 
 
Tot slot wens ik iedereen een heel fijn 
eindejaar en een voorspoedig 2022!! 
 
mvg 
Valerie Vandamme 
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Op 13 december kwam Georges De Vos 15 jaar naar dialyse. Proficiat, Georges!! 
 
 

DE SINT OP DIALYSE 
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De patiënten werden verrast door de komst van De Sint en waren blij met de aan-
gename verrassing. Iedereen kreeg ook wat chocola en enkele nic-nac’s 
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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: BETHLEHEM 

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

1 V L E U G E L   M I   G A G   

2 E E R V O L   G   K   E V I E 

3 L E G     S P A R   A T E N   

4 D R O O G   L A A G T IJ   A M 

5 R     O O G A P P E L   G   O 

6 IJ Z E R   I A   P L E V I E R 

7 D W A L I N G   E D E L E   E 

8 E E   E N   T T     T O R F S 

9 N E I L   R   A I       S E   

10   R E   M O E R S L E U T E L 

11 E T R E   M   R I A N T   S I 

12   J E R E M I A S   T A S T E 

13 B E N E D E N     B E H A   D 

14 A     N E L   L A A N   R I   

15 H O L   L   M A A R   S T E R 

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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