't Krantje

-1-

Januari - Februari - Maart 2022

P004990

't KRANTJE
DRIEMAAND. TIJDSCHRIFT UITGEGEVEN DOOR DE VRIENDENKRING NIERPATIËNTEN ROESELARE
V.U.: SEGAERT ANDRÉ, VAN ARTEVELDESTRAAT 5, 8830 HOOGLEDE - KANTOOR VAN AFGIFTE: ROESELARE
33° JAARGANG: NR. 1 - JANUARI - FEBRUARI - MAART 2022

VRIENDENKRING
NIERPATIËNTEN
ROESELARE

http://www.nierpatientenroeselare.be/

't Krantje

-2-

Januari - Februari - Maart 2022

http://www.nierpatientenroeselare.be/

't Krantje

-3-

EDITORIAAL

COLOFON
33ste jaargang, nummer 1 - 2022
V.U.:
Segaert André, Van Arteveldestr. 5,
8830 Hooglede
Eindredactie:
Segaert André Tel. 051/22 22 78
E-mail:
andre-en-magda.segaert@telenet.be
Werkten mee:
Gino Matthys, Maurice Debusschere,
Ann Defour, UZ Leuven, Veerle Calis
en Els Meirhaeghe.
Doelstellingen van de VZW:
Begeleiden en informeren
van patiënten
Geven van advies.
Communicatie bevorderen.
Dienstverlening.
Giften kan u storten op
rekeningnummer:
BE 89 4675 0322 6185
Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever.
Gepubliceerde artikels binden slechts
de auteurs en engageren de VZW
niet.
Voorzitter:
Matthys Gino GSM 0476/ 944 522
E-mail: gino.matthys@telenet.be
Ondervoorzitter:
Meersseman Jean-Paul
Penningmeester:
Matthys Gino
Secretaris:
Maddens Stefaan
Maatschappelijke zetel:
Eugeen de Grootelaan 72, 8650
Houthulst 051/ 7000 84
Website:
www.nierpatientenroeselare.be

Januari - Februari - Maart 2022

Beste vrienden,
In een normale wereld
zou er een vergadering
van de VNR doorgaan op
dinsdag 1 maart. Maar
we weten ondertussen
dat de wereld al lang niet
meer normaal is. Die vergadering werd verplaatst
naar 8 maart. Iedereen
ging akkoord. Helaas,
driewerf helaas: ook die
vergadering werd wegens
te veel afwezigheden (oa
ziekte) weer verplaatst.
Dit keer naar 29 maart.
U moet weten dat het
hier gaat om een algemene vergadering. Op z’n
vergadering nemen alle
leden van de raad van
bestuur (statutair) ontslag en wordt er een
nieuwe raad van bestuur
gekozen. Daarom is het
dus belangrijk dat er zoveel mogelijk leden aanwezig zijn.
Op het moment dat u dit
Krantje in handen krijgt is
er geen VNR voorzitter
meer. Gino Matthys had
op de vergadering van 7
juli 2021 al aangegeven
geen kandidaat voorzitter
meer te zijn in 2022.
Daarom neem ik, Segaert
André, de taak op mij om
dit voorwoord te schrijven.
De laatste 2 jaren had co-
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vid-19 ons volledig in de
greep en was er, jammer
genoeg, geen ruimte om
ook maar iets te organiseren. Het enige dat we
konden doen was een
Krantje uit brengen.
En ook dat was geen sinecure! We mochten niet
op bezoek gaan bij iemand om een interview
af te nemen bvb. Vandaar
dat enkele mensen zichzelf interviewden.
Er verschenen verschillende artikels rond en
over Covid-19, wat nu
éénmaal erg actueel was.
Er werden enkele artikels
geschreven waarvan we
dachten dat ze toch een
beetje interessant waren.
En daarvoor moeten we
vooral Debusschere Maurice dankbaar zijn!!
Nu covid-19 wat milder is
geworden en ook minder
aanwezig is, hopen we
dat we binnen enkele
maanden, onze eerste activiteit in jaren kunnen organiseren. Hopelijk kunnen we er dit jaar nog
meerdere organiseren.
Dat staat in elk geval op
de agenda voor de vergadering van 29 maart. Laten we met z’n allen duimen!!
Tot ziens,
Segaert André
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TEN HUIZE VAN …
GEORGES DE VOS
André en ik gingen naar ’t Hoog Stuk in
Roeselare, op de koffie bij Georges De
Vos en zijn echtgenote Jeannine Provoost.
Georges en Jeannine zijn goed gekend
bij al wie, tenminste in het precoronatijdperk, regelmatig deelnam aan de VNRactiviteiten. En laten we hopen dat we
heel binnenkort het postcoronatijdperk
mogen betreden zodat we al die plezierige activiteiten opnieuw kunnen opstarten. Spijtig maar helaas zijn intussen
heel wat - en menigeen tijdens de coronacrisis - van die vrienden gestorven.

Tijdens de VNR-elfdaagse
2018 naar Salou
In januari hebben Georges en Jeannine
hun briljanten huwelijksjubileum (65 jaar
getrouwd) gevierd. Georges is bijna 90
jaar en is intussen ook al 15 jaar dialysepatiënt. Zijn allereerste dialyse was op
13 december 2006. Jeannine is 86.
Georges zag het levenslicht in Westrozebeke op 18 mei 1932. Zijn ouders waren
landbouwers. Zij kregen 6 kinderen, 4
dochters en twee zonen die vandaag nog
allemaal in leven zijn. Georges is de

Georges De Vos en Jeannine Provoost in
hun huis in Roeselare

Deze foto werd genomen in het stadhuis
van Roeselare voor de viering van hun
briljanten huwelijksjubileum (foto Jos)

Dit is 5 jaar eerder, op hun diamanten
trouwverjaardag
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tweede jongste, na hem werd nog een
dochter geboren. “Alleen mijn jongste
zus en ik zijn nog geen 90” zegt onze
gastheer. En hij vervolgt: “Nog niemand
van ons verblijft in een rusthuis - tegenwoordig een woonzorgcentrum - behalve
mijn oudste zus die tijdelijk in kortverblijf
is omdat ze haar pols gebroken heeft”.
“Vier aangetrouwden zijn wel al gestorven” vult Jeannine aan.
Die oudste zus wordt in april 97 jaar, zijn
broer wordt er 96 in juli. Een andere zus
werd 94 op 9 januari, trouwverjaardag
van Georges en Jeannine. En in maart
wordt nog een zus 93. En de jongste zus
wordt 88. Is iedereen nog mee?
Kleine Georges De Vos ging tot zijn 14
jaar naar school in Westrozebeke en ging
toen werken in een betongieterij. Toen
zijn werkgever ook bouwaannemer werd
moest Georges ook met stenen en mortel de ladder en de stelling op. Dat duurde tot zijn 18 jaar.
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van vader De Vos. Dat was toen zo, hoe
oud je ook was, vaders wil was wet zolang je onder zijn dak woonde. Georges
aan het woord: “Hector en ik waren drie
of vier varkens gaan slachten bij iemand
die zelf wijn maakte. Toen die mensen
hoorden dat ik slachter wilde worden
kwamen er wat flessen op tafel. En zo
geraakte ik - met een halve pruim op thuis, niet bepaald een goed moment om
vaders toestemming te vragen. Maar ja,
toen, in 1950 verdiende ik in de betongieterij 4,50 frank per uur...”

Winnaars van het petanquetornooi
tijdens de contactnamiddag van 2017:
Gino Matthys, Georges De Vos
en Michel Cloet

2014, bezoek aan het stadje Obidos tijdens de VNR-elfdaagse naar Portugal
Op het werk leerde hij Hector kennen die
van beroep beenhouwer was en die bij
de boeren varkens ging slachten. Mits
een document van het stadhuis was dat
toen nog toegelaten. In de zomer werkte
Hector tussendoor op de betongieterij.
Aan Hector heeft Georges de stiel van
slachter geleerd.
Georges wilde niet meer terug naar de
betongieterij. Dat was niet naar de zin

Georges ging dus als beenhouwersgast
werken in Oostnieuwkerke bij een klant
van Hector: een beenhouwerij en slachterij. Die mensen deden ook de markten.
Hij bleef daar aan de slag tot in augustus
1952. Toen werd hij opgeroepen om zijn
legerdienst te vervullen. De dienstplicht
duurde toen 21 maanden: 9 maanden
opleiding in Leopoldsburg, bij de tanks
en de rest in de eenheid in Althenrath,
Duitsland.
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog - tijdens de zogenaamde achttiendaagse veldtocht, Georges was toen 8
jaar, was een Belgisch soldaat ingekwartierd in de ouderlijke hoeve. Die man
had zijn thuisadres achtergelaten en
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toen Georges in Leopoldsburg lag (want,
voor wie het niet zou weten, soldaten
liggen hé) nam hij contact op en leerde
zo die mens opnieuw kennen en was er
zeer welkom.

Georges en Jeannine aan de volksspelen
na de VNR-barbecue 2018
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ker vóór donker thuis zouden zijn kregen
zij een fiets zonder licht. De jongeren
gingen in die tijd uit dansen naar plaatsen die met de fiets bereikbaar waren: ‘t
Eilandje in Ieper, de Kemmelberg, Boezinge, ... en van waar ze nog voor donker terug naar huis konden fietsen. En in
de winter gingen ze naar de cinema,
naar de namiddagvoorstelling.
De familie De Vos was in die tijd ook
naar Poelkapelle verhuisd. Tijdens de
zondagsmis plaatsten zij hun fietsen binnen in de poort van fietsenmaker Provoost. En toen gebeurde het nogal eens
dat Georges een kapotte remkabel aan
zijn fiets kreeg en die liet herstellen
bij ... de fietsenmaker van Poelkapelle
die immers naast een zoon ook drie
mooie jonge dochters had.

2017: Een groepswandeling langs de
kust van Rhodos
Na zijn afzwaaien werd Georges zelfstandig slachter en ging in het slachthuis in
Zarren werken. Toen de slachthuisbaas
een charcuteriezaak op de Ardooisesteenweg in Roeselare overnam vroeg hij
aan Georges om daar te gaan werken.
Daar werkte hij nog toen hij met Jeannine trouwde. Zij woonden toen mee bij
haar ouders en Georges reed iedere dag
met de motor naar zijn werk in Roeselare.
Georges en Jeannine hebben zoals velen
elkaar leren kennen in het uitgaansleven.
De vader van Jeannine was fietsenmaker
in Poelkapelle en opdat zijn dochters ze-

Trouwfoto van Georges en Jeannine,
9 januari 1957
En zo ontmoetten de jongeren elkaar al
eens op een dansvloer... Er bloeide iets
moois tussen de jonge Georges - hij was
toen een ietsje slanker en had nog veel
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meer haar - en Jeannine.
Het jonge koppel is op 9 januari 1957
getrouwd en eind juni hebben ze een
beenhouwerij overgenomen in de Kattenstraat in Roeselare. Die hebben ze 5
jaar gehouden. Intussen werkte Georges
ook nog in het slachthuis van Roeselare.
’s Nachts werd hij vaak opgeroepen voor
noodslachtingen, dat werd goed betaald.
Hij had een motorfiets waarop achteraan
een mand gemonteerd was om vlees
naar de klanten te brengen. Wanneer hij
op woensdagen bij zijn schoonvader in
Poelkapelle langsging en die vroeg hoe
het was antwoordde Georges die, zijn familienaam waardig, ook toen al eens
graag iemand in het ootje nam, “Goed,
zij doet mee!”
Zij waren echter 11 jaar getrouwd toen
Jeannine zwanger werd van hun enige
zoon Stefaan, “en toen geloofde mijn
schoonvader het niet meer” lacht Georges.
Zoon Stefaan is getrouwd met Mimi Vanraes. Het echtpaar woont in Gullegem en
kreeg zelf ook twee zonen, Maarten en
Thomas. Op 10 augustus 2021 gebeurde
het ergste wat ouders en grootouders
kan overkomen: Thomas kwam om het
leven bij een zwaar motorongeval aan
het station in Kortrijk. Hij was pas 18
jaar.

Januari - Februari - Maart 2022
ven waren Georges en Jeannine dus
beenhouwers en Georges ook zelfstandig
slachter en werd hij regelmatig gevraagd
om in het slachthuis in te springen. Op
de duur stond Jeannine meer alleen in
de beenhouwerij dan met haar man.
Na vijf jaar zijn zij gestopt met die beenhouwerij en ging Jeannine als naaister in
kledingbedrijf Dematex werken.
In die tijd hebben Georges en Jeannine
gebouwd op ’t Hoog Stuk, waar ze nu
nog steeds wonen. Tijdens de bouwwerken verhuisde het koppel naar een klein
huurhuisje op de Hoogledesteenweg. Zij
moesten daar 700 frank huur betalen.
“Mijn schoonbroer had een camion” vertelt Jeannine, “en hij bracht iedere week
een vrachtwagenvoer aarde die ik in het
weekend met de kruiwagen uitvoerde
om rond ons huis op te hogen, dat was
mijn weekendjob”.

Groepsfoto in het versterkt stadje
Montblanc tijdens de VNR-elfdaagse
2018 naar Salou

VNR-elfdaagse 2013 naar Kreta
De eerste vijf jaar van hun getrouwd le-

Georges werkte weer in het slachthuis
van Roeselare. Soms werd hij tot drie
maal in een nacht opgeroepen voor een
noodslachting. Een buurman die ’s
nachts weer eens de telefoon had horen
rinkelen beweerde dat hij ’s nachts niet
uit zijn bed zou komen als zijn baas hem
belde. Georges antwoordde dat het zijn
werk was en dat, als hij het niet deed er
wel iemand anders bereid zou gevonden
worden. Die noodslachtingen brachten
immers goed geld in het laatje van het
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gezin De Vos - Provoost.
Het kon wel eens gebeuren dat de man
zo moe was dat hij de telefoon niet hoorde bellen. Dan kwamen ze van het
slachthuis en gooiden met aardkluiten
tegen het slaapkamerraam tot er open
gedaan werd.
Georges gniffelt. “Niets raarder dan wakker worden van voortdurend bellen aan
de voordeur en als je aan het venster
kijkt daar de gendarmes zien staan.”: Er
waren ’s nachts en in de mist enkele
koeien uitgebroken tussen Sleihage en
Roeselare. Een vetmesterszoon uit Merkem was met zijn wagen op één van de
dieren ingereden en was op slag dood.
De koe werd opgetakeld en naar het
slachthuis gevoerd en de Rijkswacht vorderde Georges op voor de noodslachting.
De eigenaar van de koe kwam ’s anderendaags Georges betalen en gaf hem
het koeienvel toe en de verkoop van dat
laatste bracht nog meer op dan het loon.
Toen iemand hem eens vroeg hoe hij die
bouwgrond had kunnen kopen antwoordde Georges naar waarheid: “door
’s nachts uit mijn bed te komen”.
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ik altijd: “ik mag dat eigenlijk aan
niemand zeggen maar wij hebben daar
een trucje voor: we steken onze vinger
in dat varken zijn g... en hij lacht zich
dood”.
Georges ging aan 60 jaar met pensioen
omdat toen het slachthuis in Roeselare
sloot. Het zou overgenomen worden en
de nieuwe eigenaar wilde hem verplichten om verder noodslachtingen te doen
’s nachts, terwijl Georges juist van het
nachtwerk af wilde. Er ontstond een meningsverschil en onze gastheer leverde
letterlijk zijn slachtershelm in.
Georges heeft dan nog een tijdje als zelfstandig slachter gewerkt voor enkele
beenhouwers maar kreeg toen na een
zware inspanning een beginnend hartinfarct. Gelukkig was de huisarts er snel bij
en liet hem na de eerste zorgen naar het
ziekenhuis brengen. In Leuven moest
een verstopte ader doorgeblazen worden. Georges vroeg toen zijn pensioen
aan.

Met Nicole en Iron op het VNR-weekend
2013 naar Valkenburg
In 2015 tijdens de VNR-elfdaagse naar
Torremolinos
André vraagt hoe men in die tijd een
varken doodde, of dat met een hamer
was? Georges lacht. “Toen was dat inderdaad met de hamer maar later werden de dieren elektrisch gedood. Maar
wanneer iemand mij die vraag stelde zei

Georges De Vos heeft al verschillende
operaties ondergaan, heel vaak in verband met slechte doorbloeding. Nog
maar enkele weken vóór dit interview
moesten aders in zijn been behandeld
worden. Om dezelfde reden wordt hij
thans via een katheter gedialyseerd. Een
elftal jaren geleden kreeg hij een darminfarct en moest een stuk darm verwijderd worden. En ook een openhartope-
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ratie viel hem te beurt, voor het vervangen van een hartklep.
Op 13 december 2006, op zijn 75ste
kwam hij aan de nierdialyse, vanwege
een zogenaamde schrompelnier. Dat is
een verschijnsel dat Georges kent van bij
de dieren die hij geslacht heeft en dat
vooral bij varkens voorkomt. Hij kwam
niet meer in aanmerking voor transplantatie en gaat dus nog drie maal per week
naar AZ Delta te Oekene voor behandeling. Maar, zoals eerder gezegd nemen
Georges en Jeannine nog heel graag
deel aan VNR-activiteiten en genieten samen rustig van het leven.
Er is heel veel verteld en de uren zijn
voorbijgevlogen. André en ikzelf bedanken onze gastheer en gastvrouw Georges en Jeannine voor hun gastvrije ontvangst en de aangename namiddag en
we nemen afscheid.
André Segaert en Maurice Debusschere

Tijdens de VNR-elfdaagse van 2016 naar
Mallorca, lag Jeannine de hele reis ziek
op haar hotelkamer. Zo moest Georges
alleen op stap. Ze kon nog net de afscheidsreceptie bijwonen.

B.V.B.A. VANDEZANDE
Zeepziederijstraat 5, Postbus 62, B-8600 DIKSMUIDE
Tel: +32.(0)51.50.01.17 - Fax: +32.(0)51.50.41.17
Mail: info@vandezande.com
Algemene Metaalconstructies
Drainage - Tractoren

BELANGRIJKE INFO VOOR ALLE PATIËNTEN
Heel dikwijls gebeurt het dat zendingen van onze vereniging terugkeren. Soms
omdat de patiënt overleden is, maar heel vaak omdat de patiënt verhuisd is zonder ons dat te laten weten. Dan krijgen die patiënten geen uitnodiging of Krantje
meer na gestuurd en dat is jammer. Mogen wij daarom vragen: indien u van plan
bent te verhuizen, laat ons dat dan aub weten. Dat kan in de kliniek maar ook via
telefoon of e-mail. Op blz. 3 van dit Krantje staat alle info om ons te bereiken.
Verder merken we ook dat mensen een e-mailadres hebben, maar ons dat niet laten weten. Het is voor ons veel makkelijker en sneller om u te bereiken via e-mail.
Dan kunnen we ook de uitnodigingen per mail naar u versturen en kost ons dat
veel minder. Bovendien blijft een e-mailadres vaak hetzelfde, ook bij een verhuis!
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OVERLIJDENSBERICHTEN
De familie heeft ons gevraagd om het overlijden te melden van:
26/01/2022
Mevrouw Degryse Arlette (getransplanteerde)
Echtgenote van de Heer Deryckere Luc
06/02/2022
Mevrouw Decappelle Irena
Weduwe van de Heer Segaert Hector
Moeder van Segaert André (getransplanteerde)
04/03/2022
De Heer Iron Degryse
Partner van Mevrouw Vandewiere Nicole
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

DE MEIBLOEM NV autocars - reisbureau
Kasteelstraat 149 - 8700 Tielt

SOUBRY NV
Verbrandhofstraat 51 - 8800
Roeselare
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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VERZAMELDE RECEPTEN
ZOUTARM,

PERFECT VOOR DIALYSEPATIËNTEN EN

GETRANSPLANTEERDEN

HOOFDGERECHT
STOOFPOTJE VAN HERTENVLEES MET DRAGON

Ingrediënten voor 4 personen
1 kg van stoofvlees van hert
400 g courgettes
400 g wortels
2 cl verse room
1 ui
5 eetlepels olijfolie
2 glazen droge witte wijn
1 eetlepel rozemarijnpoeder
Peper
2 eetlepels dragon (vers of ingevroren)
Maïzena

Bereiding:
Braad de uien en het vlees in de warme olijfolie. Wanneer het vlees aan alle kanten
een kleurtje heeft, 2 glazen witte wijn en het rozemarijnpoeder toevoegen. Daarna
gedurende 45 minuten met deksel laten sudderen.
Spoel de courgettes en de wortels en
snij ze in schijfjes of staafjes. Om het
kalium een beetje te laten verminderen, kunt u de groenten eerst in water
koken. Voeg de groenten toe aan het
vlees en laat nog 25 minuten koken.
Voeg daarna de dragon toe. Bind na
het koken de saus met maïzena en de
room.
Bron: Fenier-Fabir
Boek: Horizon Verzamelde Gerechten
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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KRUISWOORDRAADSEL
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
HORIZONTAAL
1. Heirkracht - kerkelijke feestdag
2. Oude lengtemaat - door corona sterk getroffen sector - meisjesnaam
3. Feestelijke lekkernij - mansnaam
4. Fotografische term - een toffe … - afranseling
5. Luiaard - wolf (latijn) - vervelend wezen
6. Muzikale inleiding - wintergroentjes
7. Stripfiguur - merk van tankstation
8. Meer in Canada - verbrande rest - niet voor - uitroep van pijn
9. Seintjes - negatie
10. Nageslacht - afgod - nam eten tot zich - aansporing
11. Dierengeluid - oosterlengte - Chinese lengtemaat - achtervoegsel
12. Stop het bloeden - voorzetsel - vieze
13. Toer - Roman Imperium - meisjesnaam - Duitse rivier
14. Baktoestel - achter - niet één - persoonlijk voornaamwoord
15. Onvriendelijk - creepy - deelbaar door twee
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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VERTICAAL
A. Land in crisis - koning der elfen
B. Dessert - traagheid - jongensnaam
C. Papa - Duitse stad - hemellichaam
D. Stad in Antwerpen - aanmaning tot stilte - naschrift
E. Riviertje in Antwerpen - vogelproduct - bijwoord
F. Uitroep van verrassing - snaarinstrument
G. Lichaam (latijn) - glazen afdekkap - meisjesnaam
H. Personeelsafdeling - moerasplant - jongensnaam
I. Ontgoocheling
J. Company - kalmeer - in elkaar
K. Hoofd van de kerk - geladen deeltje
L. Inwoner van een Baltische staat - dochter van Oedipus
M. Gezonde maaltijd - opperwezen
N. Kiem - oppervlaktemaat - witte druivensoort
O. Later dan - met veel bewegingen iets duidelijk maken
Tip voor het verborgen woord: Symbool voor de strijd tegen onrecht.
Ann Defour

VLEESWAREN

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

Bruggestraat 9, 8700 TIELT
Telefoon 051/40 55 51
E-mail:tielttravel@tielttravel.be

http://www.nierpatientenroeselare.be/
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UZ LEUVEN VIERT 5000
NIERTRANSPLANTATIE

Copywrigt UZ Leuven
Midden januari 2022 vond de 5000ste niertransplantatie plaats in UZ Leuven. We feliciteren het hele multidisciplinaire team met deze mooie mijlpaal en blikken terug op
enkele historische innovaties waardoor het Leuvense zorgprogramma niertransplantatie uitblinkt.
In UZ Leuven worden ongeveer 140 niertransplantaties per jaar uitgevoerd – goed
voor een derde van alle niertransplantaties in België. Minder dan tien procent daarvan gebeurt met een nier geschonken door een levende donor. Voor donornieren afkomstig van een overledene verloopt de toewijzing via Eurotransplant. Binnen die
internationale organisatie staat UZ Leuven in voor het tweede grootste niertransplantatieprogramma.
De allereerste niertransplantatie in UZ Leuven vond plaats op 4 november 1963. Bijna 60 jaar later staat de teller al op 5000. De resultaten zijn zeer goed: ongeveer
90% van de patiënten is vijf jaar na de transplantatie nog in leven. Enkele historische innovaties dragen daar waarschijnlijk toe bij.
REGIONALE

SAMENWERKING

Prof. dr. Dirk Kuypers, diensthoofd nefrologie in UZ Leuven: “In de jaren ’80 werd de
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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Leuvense Samenwerkende Groep voor Niertransplantatie (LSGN) opgericht. Binnen
dat netwerk van 30 Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen werd een decentraal en gemeenschappelijk klinisch opvolgingsbeleid uitgewerkt, wat toch wel visionair was in
die tijd. Sindsdien worden patiënten na hun niertransplantatie in UZ Leuven nog drie
maanden hier opgevolgd en vanaf dan door hun perifere behandelende nefroloog. Ze
hoeven nog maar jaarlijks op controle te komen in Leuven.
EERSTE

GEDEELDE ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER

Om de werking binnen de LSGN te bevorderen, werd al vanaf 1991 gebruik gemaakt
van een gedeeld elektronisch patiëntendossier. “Ook dat was ongezien voor die tijd.
Alle LSGN-ziekenhuizen deelden de online dossiers in real-time--, zodat belangrijke
gegevens onmiddellijk konden worden doorgegeven. Begin 2010 volgde de overgang
naar een volledig gestructureerd patiëntendossier in het huidige ziekenhuisbrede
KWS,” licht professor Kuypers toe.
REGELMATIGE

BIOPSIES TER OPVOLGING

Een derde innovatie bestaat uit het nemen van invasieve biopsies van de donornier
op regelmatige tijdstippen na de transplantatie, ook voor patiënten bij wie de standaardmetingen uit bloed- en urinestalen niets abnormaals aantonen.

Bij zo’n 16% van alle patiënten lijkt de donornier het perfect te
doen op basis van metingen in het bloed en de urine, maar ontdekken we via de biopsie toch iets dat niet optimaal verloopt.
Prof. Dr. Dirk Kuypers, diensthoofd nefrologie
Met die zogenaamde ‘surveillance nierbiopsies’ werd eind jaren ’90 gestart in slechts
enkele transplantatiecentra ter wereld. Professor Kuypers deed in Australië ervaring
op met deze methode en sinds 2004 wordt ze in UZ Leuven routinematig toegepast.
Vandaag krijgt de meerderheid van de patiënten zo’n biopsie op 3 maanden, 1 jaar
en 2 jaar na de niertransplantatie. De opvolging is arbeidsintensief, maar heeft meerdere voordelen op klinisch en wetenschappelijk vlak.
Prof. dr. Kuypers: “De biopsies laten toe om vroegtijdig problemen op te sporen die
niet te zien zijn via bloed- of urinestalen. Bij zo’n 16% van alle patiënten lijkt de donornier het perfect te doen op basis van metingen in het bloed en de urine, maar
ontdekken we via de biopsie toch iets dat niet optimaal verloopt. We kunnen bijvoorbeeld vroege tekenen van afstoting herkennen en tegengaan door de immuunsysteem-onderdrukkende medicatie aan te passen. Mede dankzij onze nauwe opvolging
blijft de gemiddelde overlevingsduur van een donornier nog steeds toenemen. De
laatste surveillance biopsie doen we 2 jaar na de transplantatie, omdat de grote
meerderheid van de patiënten dan stabiel is en bijkomende biopsies geen grote klinische meerwaarde meer hebben.”
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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BIOBANK AAN STALEN VAN

GETRANSPLANTEERDE NIEREN

Hoewel de surveillance biopsies deel uitmaken van de standaard klinische praktijk, en
dus niet worden afgenomen in studieverband, dragen ze toch bij tot lopend onderzoek.
“Jaarlijks nemen we ruim vijfhonderd biopsies af, waardoor we in Leuven beschikken
over de grootste biobank ter wereld aan stalen van getransplanteerde nieren. We
vragen steeds toestemming aan patiënten om hun biopsie verder te mogen gebruiken in wetenschappelijk onderzoek. De stalen kunnen bijvoorbeeld helpen om nieuwe medicijnen te ontwikkelen en af te stemmen op de individuele patiënt, wat ons
weer stappen dichter brengt bij gepersonaliseerde geneeskunde. Ook doen we veel
onderzoek naar minder invasieve biomerkers die bv. afstoting of gevoeligheid aan
bepaalde infectie vroegtijdig kunnen voorspellen. In de toekomst kunnen dergelijke
biomerkers de invasieve biopsies misschien helemaal vervangen.”

In UZ Leuven worden niertransplantaties uitgevoerd door een toegewijd
en enthousiast multidisciplinair team van nefrologen, abdominale transplantatiechirurgen, anesthesisten, transplantcoördinatoren, verpleegkundigen en allied health professionals. We bedanken en feliciteren alle betrokken medewerkers met deze mooie mijlpaal!
Met toestemming overgenomen van de website van UZ Leuven

Heirweg 218
8710 Sint-Baafs-Vijve
Telefoon: +32(0)56 61 79 97
Fax: +32(0)56 61 79 98
info@espeelmetaal.be
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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VNR FINANCIËN 2021
Naar goede gewoonte volgt hieronder een overzicht van al onze inkomsten en uitgaven in het jaar 2021.
ADMINISTRATIE

€ 123,24

ONKOSTEN

€ 940,17

KRANTJE

€ 2.515,96

DAGUITSTAP

€ 0,00

WEEKEND

€ 0,00

ELFDAAGSE

€ 0,00

BRUNCH

€ 0,00

WARMSTE WEEK

€ 0,00

JAARFEEST

€ 0,00

STEUN

€ 807,50

BARBECUE

€ 0,00

SOCIAAL DIENSTBETOON

€ 434,09

WEBSITE

€ 118,58

VERKOOP PAASEITJES VERPLEEGKUNDIGEN

€ 0,00

VOORDRACHTEN ORGAANDONATIE

€ 0,00
€ 807,50

€ 4.132,04

WINST/
VERLIES
3 324,54
Zoals jullie kunnen lezen is er in de loop van 2021 een “Verlies” geboekt van ongeveer 3 000 euro. Dit is volledig te verklaren doordat onze onkosten verder doorlopen
zoals Krantje, Onkosten en Administratie enz… Activiteiten om centjes in onze kas te
krijgen zijn er niet geweest, vandaar het verlies.
Hopelijk kunnen we ook in de toekomst op ieders steun en medewerking blijven rekenen zodat we al onze doelstellingen kunnen blijven waarmaken.
Daarvoor alvast bij voorbaat van harte dank.
Uw penningmeester Gino
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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FAMILIENIEUWS
HEMODIALYSE EN
PERITONEALE DIALYSE
CHRISTINE BEKAERT

OP PENSIOEN

Christine,
Je wilde in alle stilte vertrekken vandaag,
maar na een loopbaan van 42 jaar in ons
ziekenhuis willen we je heel hartelijk bedanken voor je jarenlange inzet en vele
engagementen.
Je kwam studeren in Roeselare, uit het
verre, landelijke Kemmel, Heuvelland.
Je loopbaan begon in 1980, in het Heilig
Hart Ziekenhuis op de drukke verpleegafdeling Nefrologie, onder hoofdverpleegkundige Marc Wyffels, waar je hard
werkte en veel ervaring opdeed.
In 1982, begon je te werken op dialyse
toen de 2de dialysezaal werd gestart, 12
jaar na de opstart van de dialyse door
wijlen Dokter Marc Segaert, nu 52 jaar
geleden.
Christine, je leerde snel en had altijd een
goed patiëntencontact.
De patiënt kwam steeds bij je op de eerste plaats, je had aandacht voor hun
welzijn en hun belangen.
We kunnen terugkijken naar bijzondere,
jarenlange patiëntencontacten. Een band
die op veel afdelingen niet bestaat, maar
ook kan inslaan, bij opstart van jonge en
minder jonge patiënten met vele medische en sociale problemen en soms het
overlijden van een patiënt.
We hadden een hecht team bij hoofdverpleegkundige Andrea, in een krappe dialysezaal met 10 patiënten, ja soms zelfs
11.
Het werk was fysiek wat zwaarder, maar
dat deerde je niet: het dialysaat werd
door de verpleegkundigen zelf aange-

maakt met duizenden liters per dag en
op zondag werden die grote dialysaattanks wel een uur nagespoeld met een
tuinslang om de formolresten te verwijderen.
Trekker en dweil werden meermaals gehanteerd bij lekken van filters en machines.
Voor onze acute dialyses duwden we vaten met 24O liter dialysaat naar het Intensief.
Er waren geen of weinig tilliften. Grote
hoeveelheden materiaal werden aangebracht door de verpleging.
Hoeveel keer op een dag gingen we op
en neer naar het labo en de apotheek?
Een 15-tal keer?
De bloedtransfusies voor het epotijdperk waren ook veelvuldig.
Maar de gezellige momenten in zaal
Andrea waren talrijk op en buiten het
werk.
Huis-, tuin- en keukentips en plantenstekjes werden veelvuldig uitgewisseld
en fruit en taart werd geproefd.
Vroeger werden ook meer grapjes uitgehaald. Zo werd Christine ooit met een
urinepotje Fanta naar de arbeidsgeneesheer gestuurd door haar collega’s en op
1 april moest je opletten dat je niet met
een gek voorschrift naar de apotheek
gestuurd werd.
Er waren ook veel mooie momenten samen buiten het werk.

http://www.nierpatientenroeselare.be/
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Zoals de leuke uitstapjes en feestjes met
de collega’s en de vroege, stille boottochten met onze natuurgids, Dr. Verbanck, op de Blankaart.
We kijken ook blij terug, maar dat is langer geleden, naar de jaarlijkse terugkerende nieuwjaaretentjes gedurende vele
jaren.
De dialyse werd groter en groter met
een 3de en 4de zaal of de dialysebiotopen
groeiden zoals Dr. Vandewiele ooit zei.
Je ging een tijd naar zaal 3 en dan terug
naar zaal 1.
Ook dialysecentrums buiten ons ziekenhuis in Menen, Veurne, Tielt en later Torhout werden gestart en af en toe werkte
je ook in de CAD Tielt.
Dialysaatsystemen werden meer en meer
geautomatiseerd, papieren dossiers verdwenen geleidelijk en het personeel
werd meer en meer in alle zalen ingezet.
De continuïteit in de patiëntenzorg werd
minder. De tijd achter het computerscherm werd langer. Dat was allemaal
flink aanpassen. Intussen werken we
met meer dan 100 personeelsleden die
voor 400 dialysepatiënten zorgen.
6 jaar geleden met de fusie veranderden
we van werkgever naar het grote AZ
Delta.
Je hielp dapper mee aan de grote verhuis van de dialyse naar Rumbeke, nu
bijna 2 jaar geleden.
Christine, je zette je ook in voor de
patiëntenvereniging Vriendenkring Nierpatiënten Roeselare en ontwierp hiervoor
een bijzonder mooi logo. Je zette je in bij
de activiteiten en ging ook mee voor de
begeleiding en zorg op
reis.
Je zet je ook al jaren in
voor Wereldnierdag,
om de preventie van
nierziekten en het leven met een nierziekte onder ieders aandacht te brengen.
Je bent een echte ambassadeur voor ons

Januari - Februari - Maart 2022
centrum.

Christine, wat we zeker zullen missen is
- Je 42 jaar ervaring en kennis van dialyse
- Je gedrevenheid en je kwaliteitsvolle
zorg
- De kennis voor het aanprikken van
moeilijke fistels
- Je zorgvuldig uitgevoerde wondzorgen
- Je warmhartigheid naar de patiënten
- Een goed, troostend, ondersteunend
gesprek ga je niet uit de weg,
kortom je bent een topverpleegkundige!
Daarnaast zullen we ook :
- De veelvuldige wissels en extra werken voor dienst in de vakantieperiodes
niet vergeten, plus
- Je enthousiasme voor beweging en
gezonde voeding
- Je lekkere kooktips en receptjes
- Je tips voor recyclage, ook op dialyse
- En de bezorgdheid en aandacht voor
het milieu,
- Plus de beste adresjes voor lokaal kopen en pluktuinen en
- Je traktaties met gezonde snacks en
lekker fruit heel hard missen.
Christine, het was ook niet altijd evident
om je werk, je vele engagementen en de
zorg om je gezin en je ouders te combineren.
Maar je slaagde hierin en had soms pre-

http://www.nierpatientenroeselare.be/
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cies meer dan 24 u op een dag om dit
gedaan te krijgen.
We hopen dat je nu meer tijd vindt voor
je vele hobby’s, de zorg voor je mama in
Kemmel en veel van het samenzijn met
je kinderen Marie en Pieter en de kleinkinderen, Saul en Chléo kunt genieten.
Christine, we wensen je het allerbeste
toe. Je zult altijd een bezige bij blijven

Januari - Februari - Maart 2022
en we hopen dat je de boodschap van
de preventie van nierziekten blijft verspreiden.
Tot ziens Christine, het gaat je goed!
Van harte,
Els Meirhaeghe

CAD MENEN
Odette Deceuninck werd op 17 februari
laatstleden, 80 jaar.
Proficiat Odette!!
Je bent een courageuse vrouw met het
hart op de tong!
Je hebt je plaatsje hier gevonden op
CAD.
We wensen je nog vele mooie jaren toe !
Mvg,
Veerle Calis CAD Menen

http://www.nierpatientenroeselare.be/
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OPLOSSING
KRUISWOORDRAADSEL
Hier kan u de correcte oplossing vinden van het kruiswoordraadsel dat elders in dit
Krantje staat. Het te zoeken woord is: ZONNEBLOEM
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BELANGRIJKE INFO VOOR HET PERSONEEL
Al het personeel dat dialyse verlaat krijgt de mogelijkheid om verder 't Krantje te
ontvangen. Dit is dan wel betalend. Voor € 10,00 per jaar, ontvangt u de 4 nummers van ons tijdschrift via Bpost bij u thuis. U dient het gewenste bedrag over te
schrijven op het volgende rekeningnummer:
BE 89 4675 0322 6185 met vermelding 't Krantje.
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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Industriepark Noord Zone D6
Szamotulystraat 18
8700 Tielt - België
 +32(0)51 40 45 36
 +32(0)51 40 39 64
 info@sovaplastics.com
http://www.nierpatientenroeselare.be/

