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Tijden veranderen snel.
Het spijt mij echt, maar
dit voorwoord zal niet het
niveau halen van de laatste 20 jaar. Het vorige
ook niet trouwens - dat
was van André.
Ik kom daar onmiddellijk
voor uit, nederig, en ik
zal mijn identiteit ook niet
verhullen: tot U schrijft
Stefaan. Maddens. Secretaris van de VNR, voormalig secretaris eigenlijk,
ondervoorzitter nu. Daar
leest U hieronder meer
over.
In een voorwoord eind
2021 had Gino aangekondigd dat Hij voor de laatste keer het woord tot U
allen richtte in dit tijdschrift als voorzitter. Hij
zou zijn functie na ontelbare jaren als voorzitter
neerleggen. En alleen
nog schatbewaarder zijn.
Tijdens onze laatste algemene vergadering, een
paar keer uitgesteld wegens corona, eind maart
2022, werd daar lang,
zeer grondig en diepzinnig en openminded over
nagedacht en gediscussieerd, zoals het moet tijdens belangrijke vergaderingen - met veel emoties
en weemoed, veel herinneringen en hoop, maar
ook depressie en wan-
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hoop …
Het bleef echter -ook na
veel nadenken- finaal
voor iedereen duidelijk:
eigenlijk konden wij (het
bestuur) niemand bedenken die het even goed
zou doen als Gino; en eigenlijk wilden wij helemaal niet dat Gino Zijn
ontslag als voorzitter gaf.
Creatiever dan dat zijn
we niet.
We weten allen dat Gino
zeer aimabel is, heel verstandig maar ook een
beetje stuurbaar en te
braaf.

Toen Gino tijdens de bewuste discussie op een
onbewust moment 1 tel
liet blijken dat Hij toch
wel een beetje getwijfeld
had aan zijn ontslag hebben we verenigd en genadeloos toegeslagen.
We waren als bestuur
wellicht nog nooit zo snel
én unaniem om hét besluit te formuleren : “Gino
blijft voorzitter, Hij krijgt
er 2 ondervoorzitters bij
in plaats van 1, we ontlasten Hem van een aantal taken die zwaar wegen en we doen gewoon
voort als vroeger”.
Gino was niet bestand tegen zoveel argumenten
en tegen een dergelijk
front waardoor Hij zich misschien tot Zijn eigen
verbazing- akkoord ver-
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klaarde met het voorstel.
Dus, beste lezers, Gino is
dan toch nog steeds uw
voorzitter, en dat is een
goeie zaak voor uw
patiëntenvereniging. Oef.
Tijdens wat volgde werd
Jean-Paul Meersseman als
ondervoorzitter herverkozen, werd ondergetekende gepromoveerd van secretaris tot ondervoorzitter (!), en werd een nieuwe secretaris aangesteld:
Ann Corneillie. Céline
D’Hulst werd welkom geheten in het bestuur.
André Segaert blijft eindredacteur van dit tijdschrift en samen met
Maurice Debusschere
webmaster, en verder blijven ook Paul Van Boxel,
Samya Delforce, Ronald
Bouuaert en Marc Cobbaert bestuursleden. En
Gino blijft het geld tellen
en uitgeven. Als u ons
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eens allen samen wil zien:
https://
www.nierpatientenroesela
re.be/het-bestuur/
Toen de sfeer door de
herverkiezing tot voorzitter van de verbaasde Gino
omsloeg in euforie hebben
wij ook nog beslist dat we
na alle corona-ellende nog
2 activiteiten zullen organiseren dit jaar. Dit voor
alle dialyse- (PD en HD)
en niertransplantpatiënten
en medewerkers van het
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ging meer informatie over.
Dat we Gino zullen sparen
in Zijn nieuwe ambtsperiode betekent ook bijvoorbeeld dat - en we excuseren ons daar al voor- pakweg Jean-Paul of Marc
zullen speechen op deze
gelegenheden.
En dat U dus nooit meer
voorwoorden van de Voorzitter zal lezen, maar
vooral veel pogingen van
anderen …
Het was dat of geen voorzitter meer. Dan is de

4 SEPTEMBER 2022:
BRUNCH IN DE SCHOUW
TE LICHTERVELDE
20 NOVEMBER 2022:
JAARFEEST IN DE OUDE
MELKERIJ TE HOOGLEDE
- GITS
keuze rap gemaakt!
dialysecentrum AZ Delta
én hun familie:
U krijgt daar in dit Krantje, maar ook per uitnodi-

Veel leesgenot in dit
Krantje!
Stefaan

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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Heirweg 218
8710 Sint-Baafs-Vijve
Telefoon: +32(0)56 61 79 97
Fax: +32(0)56 61 79 98
info@espeelmetaal.be

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
In 't café:
Er zaten twee mannen in een café.
Zegt de ene tegen de ander: "Zie je die twee vrouwen daar? Niet verder vertellen
hoor... maar die blonde is mijn vrouw en die brunette is mijn geheime minnares."
"God," antwoordde die andere man, "Dat is ook toevallig... bij mij is het net andersom."
Vrijersconversatie:
Zij: "Nee Hans, ik ga pas ná het trouwen met je naar bed."
Hij: "Oké Els, bel me dan maar wanneer je getrouwd bent."
Een ambtenaar komt 's morgens te laat op z'n werk.
Hij zegt tegen z'n chef: "Ik heb me overslapen, mijnheer".
Waarop de chef antwoordt: "Verrek, slaap je dan thuis ook nog?"
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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TEN HUIZE VAN
CÉLINE D’HULST
Voor dit interview gingen André en ik
naar Tielt, naar de woning van Céline en
Bart. “Slachtoffer” van dienst was Céline
D’hulst, ons gloednieuw VNR-bestuurslid.

duidelijkt Bart.
Céline is opgegroeid in Markegem, een
deelgemeente van Dentergem. Zij is er,
zoals ze zelf zegt, “opgegroeid in een
normaal gelukkig gezin met ouders die
beide nog in leven zijn en met een 3 jaar
oudere broer, Dieter.

Nieuwste VNR-bestuurslid Céline D’hulst
Zij is sinds juni 2021 hemodialysepatiënte in AZ Delta Roeselare. Vriend Bart is
verzamelaar van jukeboxen en van vinylplaatjes met de sfeervolle muziek uit de
sixties en seventies (eigen mening, sorry
aan wie het daarmee niet eens is). Hij
bezit enkele van die begerenswaardige
machines, nog in originele staat. Ons gesprek verloopt dan ook met gezellige
achtergrondmuziek. Bart vertelt ons ook
nog een interessant weetje, dat er in de
jukeboxen een dispositief zit dat aanduidt hoe vaak een plaatje gedraaid
wordt. Destijds werd dat systeem gebruikt om de minst gedraaide schijfjes te
vervangen en ook om de hitparades samen te stellen uit de meest beluisterde.
Céline lachend: “We zijn 3 jaar op zoek
geweest naar een huis waar we een jukebox konden plaatsen”. “Maar nu staan
er genoeg”, vult zij aan, “we willen er
hier geen jukeboxmuseum van maken”.
“Jukebox- en Jacques Brelmuseum” ver-

Céline 4 jaar, met strohoed
en lievelingspop Bonny
Moeder was verpleegster maar werd
huisvrouw om voor haar kinderen te zorgen. Vader was programmeur bij Libeltex, een textielbedrijf in Meulebeke. Nu
zijn ze beiden met pensioen.
De lagere school heeft Céline in Markegem doorlopen, daarna ging ze naar het
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Sint-Jozefscollege in Tielt. Ze ging er ook
naar de academie. Na het middelbaar
ging Céline, toen 18 jaar, twee jaar studeren in Kulak Kortrijk waar ze haar kandidaturen geschiedenis deed om daarna
in Leuven aan de KUL af te studeren als
master in de moderne geschiedenis. Ze
deed er ook een aggregaat bij want haar
oorspronkelijke bedoeling was om les te
geven. “Ik leg het nogal graag uit en
vond het echt iets voor mij om leerkracht
te worden”, zijn haar eigen woorden. Ze
deed enkele interims in het onderwijsmaar kwam toen toevallig terecht bij het
stadsbestuur van Tielt waar ze nu - 15
jaar later en 39 jaar jong - nog altijd
werkt. Zij begon er bij de toeristische
dienst waar ze een aantal projecten opzette rond leegstaande gebouwen om ze
toeristisch in de belangstelling te brengen. Ze is dan doorgegroeid tot cultuuren vrijetijdscoördinator. Zij is het contactpunt van vrijetijdsdiensten en verenigingen. Maar toen is Céline onverwachts
heel ziek geworden en aan de dialyse
gekomen.
Waarom geschiedenis? willen we graag
weten. “Eigenlijk deed dat vak niet graag
op school maar ik deed wel graag culturele uitstappen en reizen”. Na het middelbaar had Céline nog geen enkel idee
wat ze wilde studeren. “Ik was eigenlijk
in geen enkel vak een uitblinker maar
ook in geen enkel vak zwak”, antwoordt
onze gastvrouw. Omdat zij graag les wilde geven dacht ze aan regentaat maar
haar vader raadde haar aan naar de universiteit te gaan. “En zo heb ik mij op
het laatste moment ingeschreven en
voor geschiedenis gekozen”, vertelt Céline, “en daar heb ik nog geen moment
spijt van gehad”.
Heeft ze geen ambitie om stadsgids te
worden? Zeker wel maar daarvoor zou ze
op zaterdagen opnieuw voor 3 jaar vakken moeten gaan studeren waar ze al
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een master in heeft en zou ze maar voor
1 vak vrijstelling krijgen. Daar ziet ze het
nut niet van in. Maar als er groepen het
stadhuis van Tielt en de omgeving ervan
komen bezoeken begeleidt Céline hen
wel. Ook de begeleiding van buitenlandse delegaties en jumelages vallen onder
haar verantwoordelijkheid.

Céline professioneel: Boven tijdens een
interview met Miriam Wenda, dochter
van een Pools veteraan (7 april 2022).
Onder tijdens de huldiging van (wijlen)
Roger Decock, winnaar van de Ronde
van Vlaanderen 1952 (april 2019)
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Zij probeert ook wat vernieuwing te bekomen bij de Tieltse Gidsenkring, wat
belangstelling te wekken voor plaatselijke producten. Céline probeert ook alles
wat met het verleden van Tielt te maken
heeft zo boeiend mogelijk voor te stellen
om een zo ruim mogelijk publiek hiervoor te interesseren.
Minstens even belangrijk is dat zij op het
werk ook Bart Gunst heeft leren kennen
die bij de dienst evenementen van Stad
Tielt werkt.
Bart is van Geluveld afkomstig. Voor heel
wat projecten werken zij samen. Zo is er
op 3 en 4 september een theaterwandeling waaraan zij samen werken. Hetzelfde geldt voor o.a. de Europafeesten,
Trotwaar, ... Bart en Céline zijn intussen
13 jaar een koppel en wonen sedert
2015 in Tielt. En zij voelen zich daar heel
gelukkig. Of met de woorden van Céline:
“Tielt is een dorp met alle voordelen van
een stad”. Toen zij er echter hun huis
kochten was er pas een brand geweest
bij de vorige eigenaars en was de woning onbewoonbaar. Er was dus meteen
heel wat werk aan de winkel om van de
woning een thuis te maken.
Tielt is een stad met een rijke geschiedenis en met heel wat activiteiten om dat
verleden in de picture te plaatsen. Bij de
“recente”geschiedenis hoort ook de bevrijding (WO II) op 8 september 1944
door de 1-ste Poolse Pantserdivisie onder
leiding van generaal Maczek.
Céline vertelt nog een anekdote: “Tielt
heeft een zusterstad in Polen en onze
vroegere stadssecretaris was nogal gehecht aan dat land. Op een keer waren
de burgemeester en de stadssecretaris
uitgenodigd om in Polen een handelsbeurs te openen. Normaal zou ik de delegatie vergezeld hebben maar de stadssecretaris zei dat het “een vent” moest
zijn die meeging. En dus moest Bart de
delegatie vergezellen, tot mijn grote verontwaardiging. Later bleek die beslissing
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Céline D’hulst en Bart Gunst
echter niets met seksisme te maken te
hebben. Op die beurs kreeg de delegatie
bij elke stand een shot wodka aangeboden en zowel de burgemeester als de secretaris gaven telkens hun glas door aan
Bart. Vandaar ...”. “Die avond ben ik pas
heel laat in het hotel geraakt” vult Bart
lachend aan, “maar ... ‘t was voor het
goede doel hé, verplichting voor het
werk”.
Céline genoot volop van haar job tot ze
plots ziek werd. Toen zij 25 jaar was
kreeg ze een verkeersongeval en belandde in het ziekenhuis. Daar ontdekte men
dat er bloed in haar urine zat en dat de
oorzaak niet te wijten was aan het ongeval. Haar huisarts verwees haar door en
zo kwam zij op de dienst nefrologie van
AZ Delta Roeselare terecht, toen nog in
de Wilgenstraat. Nader onderzoek en
een biopsie brachten aan het licht dat zij
aan de ziekte van Berger leed.
De ziekte van Berger is een autoimmuunziekte waardoor je eigen afweerstoffen de filterbuisjes van je nieren aan-
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vallen en vernietigen waardoor je geleidelijk aan nierfalen krijgt en je afvalstoffen niet meer uit je bloed gefilterd worden.
Via medicatie en jaarlijkse opvolging op
nefrologie werd de ziekte nog jaren afgeremd. Door de coronabeperkingen
vermeed Céline in 2020 en 2021 het ziekenhuis maar ging zij op controle bij de
huisarts. Daar kwam bij dat coronamaatregelen alle culturele en vrijetijdsactiviteiten hadden stilgelegd. In januari 2021
werd haar dienst op het stadhuis ingeschakeld voor het oprichten van een vaccinatiecentrum in de Tieltse Europahallen. Céline stond in voor de aanwerving,
contracten maken, opleiding en begeleiding van vrijwilligers. Aan dat vele werk
weet zij het, dat zij hoe langer hoe meer
vermoeid en uitgeput geraakte en met
een almaar toenemende resem medische
klachten af te rekenen kreeg.
In april ging haar vertrouwde huisarts
met pensioen en moest zij naar een andere huisdokter uitkijken. Bij de eerste
raadpleging in juni van die nieuwe huisarts liet hij haar urine en bloed onderzoeken en mede door de resultaten hiervan en door de informatie in haar medisch dossier nam de dokter zelf contact
op met haar behandelende nefroloog. Hij
belde haar op haar werk om haar dringend naar de spoedopname te sturen.
Bart bracht haar naar het ziekenhuis.
Toen was haar nierwerking al zo laag dat
dialyse niet verder uit te stellen was.
Haar kaliumgehalte stond dodelijk hoog.
Er werd meteen onder verdoving een katheter geplaatst en Céline kreeg spoeddialyses.
Door de coronamaatregelen mocht Bart
niet onmiddellijk op bezoek in het ziekenhuis. Ook voor hem waren het bange
dagen. Bart aan het woord: “Ik kende
het woord “nierdialyse” maar daar eindigde mijn kennis over het onderwerp”.
Pas op zondag mocht Bart op bezoek bij
Céline. Na die eerste dialyses voelde zij
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zich een heel stuk beter maar ze was
doodsbang dat ze Bart zou verliezen.
Een verpleegkundige met wie ze die bezorgdheid had gedeeld had haar al wat
gerustgesteld. “Het zal zo’n vaart niet lopen. Doe zondag je kleren aan in plaats
van je pyjama en ga samen een wandeling maken buiten het ziekenhuis. Het
komt wel goed”.
Céline: “Toen ik Bart leerde kennen heb
ik hem gezegd dat ik een nierziekte had
maar ik wist er toen zelf niet zoveel van
af. Bij mijn eerste bezoeken aan de nefroloog was me gezegd dat ik “ooit” aan
de dialyse zou moeten - mijn moeder
herinnerde het zich wel - maar zelf wist
ik daar niets meer van”.
In het begin heeft Bart meer zorgen en
verdriet geleden dan Céline zelf. Hij had
- zoals waarschijnlijk velen onder ons informatie gezocht op het internet en
was er geconfronteerd met de vele cowboyverhalen die daar de ronde doen ...
en had zich dus nodeloos ongerust gemaakt.
Ook voor de collega’s van de stadsdiensten en voor het stadsbestuur kwam het
plotse uitvallen van Céline als een donderslag bij heldere hemel. “Hoeveel
kaartjes ik gekregen heb” vertelt ze, “ik
heb massa’s kaartjes gekregen, dat was
echt een steun. En bloemen! Op zeker
ogenblik had ik 8 boeketten bloemen
staan, ik had vazen tekort”. Ook dat de
collega’s de hele tijd van haar afwezigheid contact hebben gehouden heeft
veel betekend voor Céline.
Op 3 juni 2021 kreeg Céline haar eerste
dialyse en nu, bijna een jaar later, is ze
stabiel. Na de behandeling moet ze enkele uren slapen en moet het voor de
rest van de dag rustig aan doen maar
meer problemen heeft ze niet. Omdat
haar aders niet geschikt zijn voor een fistel doet ze verder met een katheter.
Wel vindt Céline dat er op dialyse meer
rekening zou mogen gehouden worden
met de leeftijd van de patiënten. Jonge
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patiënten hebben andere interesses en
gespreksonderwerpen dan oudere patienten. Het zou de behandeling aangenamer maken moest daar rekening mee
gehouden worden. “Om maar één voorbeeld te geven: nu lig ik te ver van
Christine, een patiënte uit Uganda, om
met haar, of zij met mij een praatje te
maken. Moest ik dichter bij haar liggen
dan zou ik haar kunnen helpen om bijvoorbeeld Nederlands te leren”. Ook is
één van Céline’s doelen als VNRbestuurslid: ervoor te zorgen dat nieuwe
dialysepatiënten intenser begeleid worden.
Op termijn zou zij het ook positief vinden
indien er een soort opendeurdag zou
mogelijk zijn waarbij familie van dialysepatiënten tijdens de dialyse op bezoek
mogen komen en informatie krijgen.
Een infoavond over diëten voor dialysepatiënten zou ook een debat over het
onderwerp kunnen openen.
In januari heeft Céline haar werk hervat.
Op de tussendialysedagen gaat ze werken. Zij werkt dus deeltijds en heeft
geen vervanger. Bart neemt een deel
van haar taken over maar heeft nu zelf
een operatie ondergaan en is nog in revalidatie. Haar werk van de dagen dat ze
er niet is blijft dus liggen en komt extra
bij het werk van de dagen waarop zij wel
werkt. Deadlines moeten nu eenmaal gehaald worden. Het nadeel van een leidende functie hé.
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In oktober vorig jaar heeft Céline haar
pretransplantonderzoeken afgerond en
staat zij op de wachtlijst van Eurotransplant. Het is nu wachten op een geschikte donor. Uiteraard verlangt zij naar het
verlossende telefoontje, maar ze heeft
het voornemen gemaakt om haar dagen
niet te laten vergallen door hier al te veel
aan te denken.
Zij verdraagt de dialyse goed, vindt alleen een aantal aspecten van voedingsbeperkingen minder prettig en mist heel
erg ... Coca-Cola. Onlangs verschenen er
op de sociale media berichten over een
variant van die frisdrank die onschadelijk
zou zijn voor patiënten met nierinsufficientie. Na onderzoek bleek dat niet waar
te zijn.
Céline en Bart zijn fervente wandelaars
Zij wandelen geregeld de GR’s af in relatief korte etappes. GR is de afkorting van
het Frans Grande Randonnée of Grote
Routepaden. De GR-paden vormen een
netwerk van lange afstandswandelpaden
(er zijn ook fiets-GR-paden) doorheen
heel Europa. Ze zijn aangeduid met
rood-en-witte markeringen. Die sport
staat nu wel op een laag pitje maar onlangs heeft onze geïnterviewde op een
zondag toch een 12-tal kilometers gestapt. Dat lukte en de maandag voelde
ze zich alleen wat vermoeid. In vergelijking daarbij hadden Bart En Céline, de
week voor zij aan de dialyse kwam, ongeveer dezelfde afstand gestapt op de
GR in Dinant. Toen voelde Céline zich
ziek en ellendig en geraakte haast niet
vooruit.
In 2020 en 2021 zijn Bart en Céline op
de GR129 Brugge - Arlon gevorderd tot
Orval. Zij hopen zo snel mogelijk de finish te bereiken.
Haar functie bij Stad Tielt getrouw prijst
onze gastvrouw ons een biertje van een
Tieltse brouwerij aan. De brouwerij en
haar product dragen de welluidende
naam “De Poes”. Ik aanvaard met graag-
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Links: Céline en Bart tijdens een wandeling; Boven: Bij de start (de wandelboom) van de GR129 Brugge - Arlon;
Onder: Céline, Bart en wandelvrienden
Patricia en Nico
te en, na proeven en degusteren, bevestig ik hierbij plechtig dat De Poes een
lekker, ietwat bitter gerstenat is, aan iedereen aan te raden bij een bezoek aan
de stad van Tanneke Sconyncx, Olivier
de Duivel en baljuw Spierinck. André
kiest (voorzichtigheidshalve?) voor een
glaasje cava.

April - Mei - Juni 2022
André vraagt of Céline nog andere
hobby's heeft behalve wandelen. Onze
gastvrouw zingt bij de alten in het
Egems gemengd koor.
Ons gastkoppel leidt ons even rond in
hun huis, de plaatsen waar Bart’s pronkstukken staan, de gastenkamer waar ingelijste affiches hangen van de films met
Jacques Brel en als pronkstuk een affiche
van de allereerste Tieltse Europafeesten,
in 1959. “In 2019, bij de zestigste editie
van de Europafeesten hebben we de affiche ongeveer identiek aan de eerste gemaakt” vertelt Céline met Procol Harum’s
A Whiter Shade of Pale op de achtergrond. Bart toont ons trots een modelbootje dat gemaakt is van gesloopte
stukken van de Askoy II, de boot van
Jacques Brel die momenteel gerestaureerd wordt.
Mijn aandacht wordt getrokken door de
spreuk “Koester wat je hebt” aan een
van de wanden. Het brengt Céline even
aan het filosoferen over hoe velen die
spreuk meer indachtig zouden moeten
zijn en beseffen hoeveel mensen het
veel slechter hebben dan zij en met veel
minder moeten leven.
We willen nog graag weten in hoeverre
Céline belangstelling heeft voor de VNRactiviteiten. Zij wil voorlopig liever niet
mee op buitenlandse reis maar voor de
andere activiteiten, o.a. het VNRweekend heeft zij wel interesse. Laat ons
dus maar hopen dat we met onze vereniging vanaf volgend jaar weer al onze
vertrouwde activiteiten kunnen ontplooien.
We maken van de gelegenheid van ons
bezoek gebruik om een foto van ons
nieuwste bestuurslid te maken voor op
de VNR-website.
Op de welluidende klanken van The Rolling Stones nemen we afscheid van Céline en Bart.
André Segaert
Maurice Debusschere
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ERFELIJKE NIERZIEKTEN
PROF. DR. KATHLEEN CLAES, NEFROLOGIE UZ LEUVEN
PROF. NATHALIE GODEFROID, KINDERNEFROLOGIE UC LOUVAIN
Sommige nieraandoeningen zijn erfelijk. Tien tot 15% van de personen aan dialyse
hebben een erfelijke aandoening, bij kinderen gaat om ongeveer 70%. Met de nieuwe mogelijkheden in het DNA-onderzoek is het opsporen en diagnosticeren van deze
ziektes verbeterd en worden er dan ook meer diagnoses gesteld. De overerving kan
op verschillende manieren gebeuren.
In dit artikel beschrijven we wat een erfelijke nierziekte is en de mogelijke manieren
van overerving. Ook bespreken we kort het belang en de rol van het erfelijkheidsonderzoek en welke gevolgen dit kan hebben voor de patiënt met de ziekte en zijn of
haar familie.
Vormen van overerving
Erfelijke aandoeningen zijn ziektes veroorzaakt door een afwijking of foutje in
een gen of chromosoom. Deze afwijkingen noemen we mutaties. Iedereen
heeft 46 chromosomen. Je erft 23 chromosomen van je vader en 23 chromosomen van je moeder. De geslachtchromosomen worden X en Y chromosoom genoemd. Meisjes erven een X chromsoom
van zowel de vader als de moeder. Jongens hebben een X chromosoom van de
moeder en het Y chromosoom van de
vader. De chromosomen zijn de dragers
van de genen. Ook een fout in de chromosomen (bv een dubbele stukje, een
weggelaten stukje) kan aanleiding geven
tot nierziektes.
Een afwijking in de genen kan je overerven van één van beide ouders maar
soms ontstaat de mutatie ook bij jezelf.
Dit wordt dan een ‘nieuwe’ ( de novo) mutatie genoemd. Je bent dan de
eerste in de familie maar je kan dan wel
de afwijking doorgeven aan je kinderen.
Met een erfelijke ziekte wordt je geboren
maar de ziekte zelf is niet altijd direct
aanwezig. Soms komen de tekenen en

klachten van de ziekte pas op latere leeftijd. Ook kan het zijn dat de ziekte bij
verschillende personen, ook binnen dezelfde familie, anders tot uiting komt. Bij
het ene familielid zijn er ernstige symptomen en tekenen (bv nood aan dialyse) terwijl het andere familielid enkel een
licht verminderde nierfunctie heeft of
zelfs bijna geen tekenen heeft.
Naast de ziektes veroorzaakt door een
duidelijke afwijking in een gen zijn er
ook nieraandoeningen die meer in bepaalde families voorkomen (bv nierziekte
veroorzaakt door diabetes). Hier zijn er
naast de erfelijke aanleg ook andere factoren (bv hoe je eet, of je veel beweegt)
die bepalen of je de ziekte gaat krijgen.
Dit noemen we multifactoriële overerving. Soms zijn hier ook verschillende
genetische voorbeschikkende factoren
aanwezig. Hier kunnen de artsen op dit
moment nog geen voorspellend onderzoek voor doen.
Als er een mutatie in het gen gevonden
wordt kan de arts je uitleggen hoe de
ziekte wordt overgeërfd en wat de kans
is dat je broers, zussen of kinderen aangetast zijn. Regelmatig echter zullen er
ook afwijkingen gevonden worden in een
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gen waarvan de betekenis niet duidelijk
is. We verschillen immers allemaal van
mekaar want iedereen heeft kleine verschillen in de genen en het is niet altijd
duidelijk of een afwijking die gevonden
wordt aanleiding geeft tot een ziekte.
Het kan dan ook zijn dat de arts meer informatie nodig heeft en vraagt om onderzoek te kunnen uitvoeren bij andere
familieleden. Zo kan er nadien mogelijk
een uitspraak gedaan worden over het
feit of de afwijking verantwoordelijk is
voor de ziekte.
Hoe gebeurt de overerving?
De kenmerken die je overerft worden
bepaald door je genen. Van ieder gen erf
je een versie van je vader en een versie
van je moeder. Van elk gen heb je dus
twee versies. Hoe de ziekte wordt overgeërfd verschilt van ziekte tot ziekte.
Verschillende genen kunnen ook een
zelfde nieraandoening veroorzaken. In
tabel 1 vind je een overzicht van de
meest voorkomende erfelijke nierziekten
en hun manier van overerving. Op dit
moment weten we nog niet van alle nierziektes op welke manier ze worden overgeërfd.
De meest voorkomende manieren van
overerving zijn: autosomaal dominant,
autosomaal recessief, X gebonden aandoeningen en de hierboven vermelde
multifactoriële overerving. Andere oorzaken van erfelijke nieraandoeningen (bv
afwijkingen in de chromosomen) worden hier niet besproken.
Autosomaal dominante overerving
Een dominante overerving wil zeggen
dat het afwijkende gen dominant is en
dus overheerst. Als je zelf de ziekte hebt
is de kans 50% dat je kind het afwijkend
gen overerft. Omdat de fout overheerst
zal je kind, als hij of zij het gen met de
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afwijking overerft, ook de ziekte krijgen.
Het woord autosomaal wil zeggen dat
het geslacht geen verschil maakt. Jongens en meisjes hebben allebei 50%
kans om het gen met de overheersende
fout over te erven. Autosomaal dominante polycystische nieren is een nierziekte
die op deze manier overgeërfd wordt.
Autosomaal recessieve overerving
Bij een autosomaal recessieve overerving
moet de afwijking in beide genen zitten
om klachten of symptomen te veroorzaken. De fout overheerst hier niet. Dit betekent dat je de fout of mutatie overerft
van je vader en van je moeder. De ouders zullen meestal niet ziek zijn omdat
er maar1 gen met een afwijking afwezig
is. Dit worden dan ook wel ‘dragers’ genoemd. Als beide ouders drager zijn is er
25% kans dat hun kinderen beide fouten
zullen overerven en dus ziek worden. De
kans dat gezonde kinderen drager zijn is
2 op 3. Af en toe zijn er ook ziekteverschijnselen bij de ‘dragers’ van het afwijkende gen. Ook hier maakt het geslacht
geen verschil.
X gebonden recessieve overerving
Bij deze manier van overerving zit er een
fout op het X chromosoom. Mannen
hebben 1 X chromosoom en vrouwen 2.
Bij een X gebonden recessieve aandoening zullen mannen ziek zijn omdat zij
maar één X chromosoom hebben en dus
alleen het afwijkende gen overerven.
Mannen hebben namelijk geen tweede,
gezond X chromosoom zonder mutatie.
Het risico bij de kinderen is ook anders.
Als de moeder drager is van de afwijking
in het gen heeft een dochter 50% kans
om ook drager te zijn. Zonen hebben
50% kans om de afwijking over te erven.
Dit betekent dat de zoon 1 kans op twee
heeft om de ziekte over te erven. Als de
vader de ziekte heeft zullen al zijn doch-
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ters drager zijn. Hij geeft immers het afwijkende X chromosoom aan zijn dochters. Aan zonen geeft de vader zijn Y
chromosoom door, waardoor zonen geen
afwijkend gen zullen overerven.
Ook bij de X-gebonden recessieve overerving kan het zijn dat vrouwen toch tekens van de ziekte hebben, maar
meestal is het milder dan bij de mannen.
Belangrijk is wel dat vrouwen het risico
kennen op overerving van hun ziekte.
Andere vormen van overerving
Er bestaan nog andere vormen van overerving maar deze zijn zeldzamer en worden hier niet besproken.
Erfelijkheid en nierziekten
Zoals al vermeld zijn erfelijke nierziektes
verantwoordelijk voor ongeveer 10% van
de patiënten aan dialyse (volwassenen).
Er zijn verschillende soorten nierziektes
die erfelijk kunnen zijn. Bij sommige familiale nierziektes zijn ook andere organen betrokken. In tabel 1 staan enkele
familiale nierziektes met hun manier van
overerving samengevat. Deze lijst is niet
volledig, voor bijkomende informatie kan
je bij je huisarts of nefroloog terecht.
Erfelijkheidsonderzoek
Er kunnen verschillende redenen zijn om
een DNA onderzoek uit te voeren.
 Een eerste reden is het feit dat je arts
of jijzelf een familiale nieraandoening
vermoedt op basis van je familiegeschiedenis. Het erfelijkheidsonderzoek
kan hier naast de andere klinische tekens en onderzoeken zoals een echografie en nierbiopsie helpen om de diagnose te stellen. Dit noemen we een
diagnostisch DNA-onderzoek. Er kan
niet altijd een duidelijke afwijking gevonden worden en dit kan ervoor zor-
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gen dat de onzekerheid over de oorzaak van het nierlijden blijft.
 Daarnaast kan het ook zijn dat je wil
voorkomen dat je de erfelijke ziekte
doorgeeft bij een zwangerschap. Dan
is een embryoselectie met preimplantatie genetische testing mogelijk een optie. Hiermee wordt voorkomen dat je het gen met de afwijkingen kan doorgeven aan je kinderen.
 Tenslotte is het zo dat sommige nierziekten zich pas op latere leeftijd manifesteren. Als je wil weten of je de
ziekte ook kunt krijgen of kunt doorgeven kan er ook een genetische test
gebeuren. Het eerste noemen we een
voorspellend DNA-onderzoek.
Genetische testen gebeuren altijd in
overleg met de patiënt, huisarts, nefroloog en klinisch geneticus. Wanneer het
testen gebeurt in het kader van kinderwens of bij voorspellend dna-onderzoek
is een overleg met de klinisch geneticus
en nefroloog noodzakelijk.
Heb je nog vragen?
Komt er in je familie een nieraandoening
voor of heb je nog vragen rond genetische test of overerving, spreek erover
met je nierspecialist of huisarts. Zij kunnen je verdere uitleg verschaffen. Er bestaan ook gespecialiseerde raadplegingen voor overerfbare nieraandoeningen.
Als je een erfelijke nieraandoening hebt
heeft dit gevolgen voor jezelf en je familie. Ervaringen met anderen delen kan
zinvol zijn. In België is er een patiëntenvereniging specifiek voor patiënten met
overerfbare nieraandoeningen: AIRG (zie
bijkomende info)
Bronnen/Meer weten?
Erfelijkheid.nl
Nieren.nl
AIRG.be
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Nierziekte

April - Mei - Juni 2022

Manier van overerving

Autosomaal dominante polycistische nie- Autosomaal dominant (PKDI,PKD2 gen)
ren (cystennieren)
Autosomaal recessieve polycistische nieren

Autosomaal recessief

Ziekte van Alport/COL4A3-5 geassocieer- X gebonden aandoening, autosomaal rede nieraandoening
cessief, autosomaal dominant
(afwijkingen in het COL4A3, COL4A4 of
COL4A5 gen)
Verschillen in ziekteverschijnselen binnen
een familie worden gevonden
Congenitaal nefrotisch syndroom (Finnish Autosomaal recessief
type)
Atypisch hemolytisch uremisch syndroom Autosomaal dominant, soms autosomaal
recessief, niet iedereen met de afwijking
wordt ziek, ook andere uitlokkende factoren spelen een rol
Nefronoftisis

Autosomaal recessief

Autosomaal dominante tubolointerstitiële Autosomaal dominant
nierziekten (ADTKD)
Genetische focale sclerosis

Autosomaal dominant soms autosomaal
recessief; verschillende genen kunnen dit
veroorzaken

Bartter syndroom

Autosomaal recessief

Nierziekten mogelijk in combinatie met
ziekten in andere organen
Cystinosis

Autosomaal recessief

Congenitale afwijkingen van nieren en
urinewegen (CAKUT)

Multifactorieel, afwijkingen in de chromosomen, autosomaal dominant, autosomaal recessief, in combinatie met een
syndroom

Nail-patella syndroom

Autosomaal dominant

HNFI beta geassocieerde nierziekte

Autosomaal dominant

Autosomaal dominante polycistische nie- Autosomaal dominant (PKDI, PKD2 gen)
ren (cystennieren)
Andere cystische nieraandoeningen

Autosomaal dominant
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AIRG
Wie zijn wij?
Het AIRG vzw is een patiëntenvereniging voor mensen die lijden aan een zeldzame
genetische nieraandoening.
Onze missie bestaat uit de volgende 3 pijlers;

Informeren

Helpen

Steunen

Informeren over alle aspecten
die te maken hebben met genetische nierziektes en hun gevolgen op het organisme en het
leven van de patiënten. In belangrijke mate informeren over
de lopende studies en gerealiseerde vooruitgang op het vlak
van techniek, wetenschap, medicatie en medische behandeling
van genetische nierziektes.

De patiënten en hun families
helpen door hen een forum te
bieden waar naar hen wordt
geluisterd, waar ze ervaringen
kunnen uitwisselen en steun
vinden bij elkaar.

Wij steunen, in de mate van het
mogelijke, elke vorm van onderzoek met als doel de oorzaken
en de gevolgen van genetische
nieraandoeningen te bekampen.

Ons doel is iedereen die te maken krijgt
met erfelijke nierziektes met elkaar in
contact te brengen, niet enkel de patiënten zelf, maar ook hun familie en hun
omgeving.
Het AIRG België zag in oktober 2006 het
levenslicht op initiatief van Prof Yves Pirson, verbonden aan UCL St Luc te Brussel.
Dit gebeurde naar analogie van het AIRG
Frankrijk dat in 1988 werd opgericht.
Hun doel is om een netwerk te creëren
waarin de medische kennis van de ene
verrijkt wordt de ervaring van anderen.
Actueel zijn we bijna uitsluitend actief in
Wallonië, maar we willen onze werking
uitbreiden naar Vlaanderen en daarom
doen we een beroep op jullie. Om samen
patiënten met elkaar te verbinden en
steun te bieden. En op zoek te gaan naar

personen die ons in de dagelijkse werking kunnen ondersteunen.
Want voor de patiënt en hun naaste kan
het fijn zijn aan extra info te komen door
uitwisseling met lotgenoten. Om dit mogelijk te maken organiseren wij jaarlijks
een bijeenkomst waar gastsprekers thema’s bespreken waar ze in hun dagelijkse leven mee kunnen geconfronteerd
worden. Ook getuigenissen van patiënten komen aan bod.
Neem gerust ook eens een kijkje op onze
website
https://www.airg-be.org
Hou deze zeker in het oog want we organiseren dit najaar een info moment
met allerlei interessante thema’s.
Wil je op de hoogte gehouden worden
stuur me dan even een mail of bericht
op onderstaande gegevens.
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Voor vragen en info mag u me steeds
contacteren.
Kristel Heyndrickx. 0477/64.20.95
k.heyndrickx27@gmail.com
Zelf ben ik bestuurslid bij het AIRG maar
bovenal ook mama van 2 dochters waarbij de jongste “Théoline” (ondertussen
17) op 2,5 jarige leeftijd het syndroom
van Alport werd vastgesteld. Wij zijn zelf
in opvolging in Uz Leuven. Zelf was ik in
die tijd op zoek naar info, en getuigenissen van andere lotgenoten en zo ben ik
bij het AIRG terecht gekomen Dit is on-
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dertussen meer dan 8 jaar geleden.

Info op:
www.airg-be.org
Facebook

Contact:
info@airg-be.org
tel: 0477 64 20 95

Artikel met toestemming overgenomen
uit ‘Horizon’, het tijdschrift van de Federatie van Belgische verenigingen voor
Nierinsufficiënten, Fenier-Fabir vzw asbl

SOUBRY NV
Verbrandhofstraat 51 - 8800
Roeselare

DE MEIBLOEM NV autocars - reisbureau
Kasteelstraat 149 - 8700 Tielt

Twee tachtigers Eddy en Ann, leden van Okra, zitten op een bank in het park.
Zegt Eddy opeens: “’k Heb goeste in een cremeke!”
Ann:"‘k Zal ze halen, wat wilde van smaak?"
- "2 Bollen chocolat en gij?"- "Voor mij twee vanille…"
Antwoordt Eddy:" Ge zou het beter opschrijven, want ge gaat dat zeker vergeten!"
-"Maar nee, de ijskar staat hier vlakbij"!
-"Schrijf het op, want ge gaat het vergeten, zeg ik u!"
-"Nee, nee, ik ga just niks vergeten!"
Ann staat grommelend recht:
"Twee chocolat, twee vanille... twee choco…"
Na een lang kwartier komt Ann terug met twee braadworsten en twee pakjes
friet !!!!!!!!!!
Zegt Eddy "En waar is de mayonnaise?"
"Verdoeme, vergeten!"
"Ziede wel dat ge dat moest opschrijven!"
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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UITNODIGING

Zondag 4 September 2022
In OC De Schouw Te Lichtervelde
Van 9u30 tot 13u
Definitieve uitnodiging volgt!
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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. Zomers festijn - ingevouwen strook
2. Gerechtelijke term - graad in het leger
3. Soort verlichting - gek - lidwoord - titanium (afk)
4. Slede - vloeistof uit een bepaalde loofboom - dubbele klinker
5. Stoomschip (afk) - in het jaar - landcode van Trinidad - … Garfunkel
6. Argon (afk) - Japanse bonenpasta - frêle
7. Intensieve Zorgen (afk) - gebalk - senior (afk) - voorzetsel
8. Geen één - rad
9. Geheel van chromosomen - aanlegsteiger - dun
10. Volk uit de Oudheid - loofboom
11. Klein varkentje - frisdrank - muzieknoot
12. Frans eilandje - houten pilaar - nota bene (afk) - kuuroord
13. Berg op Kreta - anno domini - arend
14. Roem - schaapkameel - kluisje
15. Roofdiertje - kleinste van twee groepen
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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VERTICAAL
A. Jaarlijks aangifteformulier
B. Venen - kijk - elk
C. Rood in het Engels - uniek - oppervlaktemaat
D. Tussen bas en tenor
E. Van bepaald hout - maatschappelijk onaangepast
F. Vleesvervanger - soort wegdek
G. Resultaat - Frans zout - muzieknoot
H. Buitenaards wezentje - land in Azië - voorzetsel
I. Bijna aanrakend
J. Voorzetsel - ogenblik - dorp op de Franse grens
K. Daarna - vragend vnw - vod
L. Waadvogel - droevig - uitroep van verdriet
M. Luitenant (afk) - aan een (afk) - ivoor - Japanse brandewijn
N. Mijnbouwproduct - sierdeken
O. Vermorzelen - zangstuk - receive data (afk)
Tip voor het te zoeken woord: vakantietrekpleister
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
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GENERAAL MACZEK,
POOLS BEVRIJDER VAN
ROESELARE EN TIELT

Eén van de bekendste foto’s van Generaal Maczek,
komend uit zijn tank.
Na vijftien jaar afgestudeerd te zijn, nog steeds kunnen bezig zijn met het vak dat je
studeerde: het is een eer. Al die jaren werk ik voor het stadsbestuur van Tielt, momenteel als cultuurbeleidscoördinator. In heel wat zaken kan ik mijn liefde voor geschiedenis kwijt. Het was onze voormalige stadssecretaris die me meesleurde in zijn
passie voor het verhaal van de Poolse bevrijder.
Zowel Roeselare als Tielt werden tijdens WO II bevrijd door de Eerste Poolse Pantserdivisie onder leiding van Generaal Maczek. Dit jaar is het 130 jaar geleden dat
Maczek werd geboren. Dit was de aanleiding voor de organisatie van een expo in
Tielt genaamd ‘Generaal Maczek, Tielts ereburger’. Ik neem jullie in vogelvlucht
graag mee naar deze intussen afgelopen expo met de bedoeling om Generaal Maczek beter te leren kennen.
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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EEN FILOSOFISCHE MILITAIR
Stanislaw Maczek werd op 31 maart 1892 samen met zijn tweelingbroer Franciszek
geboren in de nabijheid van Lwow. Momenteel is Lwow gekend als Lviv en ligt sinds
het uiteenvallen van de USSR in Oekraïne, maar toen in de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije. Oorspronkelijk was Lwow een Poolse stad. Na de onafhankelijkheid
van Polen in 1919 werd deze stad opnieuw Pools grondgebied. In september 1939
behoorde Lwow tot de Sovjet-Unie.
“Maczek is een man
Maczek groeide op in een streng katholiek gezin
met een grote deugde- en studeerde psychologie en filosofie. Deze stukon hij echter niet afmaken door het uitbrelijkheid en hoge morele dies
ken van WO I. Hij werd genoodzaakt te kiezen
waarden. Barstend van voor een militaire carrière. Als 22-jarige jongeman sloot hij zich aan bij het Oostenrijksenergie. Een officier
Hongaars leger, later bij het nieuwe Poolse lemet militaire kennis en ger. In 1922 werd hij gepromoveerd tot majoor.
WO I verloor Maczek twee van zijn drie
met tonnen ervaring. Tijdens
broers waaronder zijn tweelingbroer. Bij de uitbraak van WO II kreeg hij het bevel over de 10e
Een levendige, prikgemotoriseerde cavaleriebrigade in Polen, bijgekelende en heldere
naamd de ‘Zwarte Brigade’ omwille van de zware
geest.”
lederen jassen die de manschappen droegen.
EERSTE POOLSE PANTSERDIVISIE
Na heel wat omzwervingen via Hongarije en Noord-Afrika kwam Maczek aan in
Parijs, samen met zijn vrouw Zofia en hun tot dan toe, twee kinderen: Andrzej en
Renata. De Poolse opperbevelhebber Sikorski gaf Maczek de opdracht zijn tankbrigade opnieuw op te richten in Frankrijk. In juni 1940 namen zij deel aan de verdediging
van de Champagne- en Bourgognestreek. Nadat Frankrijk was gevallen, trokken Maczeks manschappen naar Groot-Brittannië. In februari 1942 werd er de Eerste Poolse
Pantserdivisie opgericht. Het was deze divisie die deelnam aan de landing van Normandië. De bevrijdingsopmars kon beginnen. Op 5 september 1944 trok de Eerste
Poolse Pantserdivisie de Belgische grens over bij Abele en Westouter, op weg naar
Poperinge. Daar ondervonden ze geen tegenstand, in tegenstelling tot Ieper. Generaal Maczek kende het treurige lot van Ieper in WO I, en wou ditzelfde scenario vermijden. Daarom had hij zijn troepen het bevel gegeven zowel de burgers als de gebouwen van de stad zoveel mogelijk te ontzien. Na de bevrijding van Ieper trok de
divisie verder naar Roeselare, Tielt, Ruiselede, Aalter, Gent, Lokeren, Sint-Niklaas,
Beveren en Merksplas om ten slotte op 29 oktober 1944 Breda te bevrijden. Daar
richtte de divisie haar winterverblijf in. Talrijke Poolse soldaten worden voor maanden ingekwartierd bij de Bredaase bevolking. Tot op de dag van vandaag blijft Breda symbolisch de garnizoenstad van de Eerste Poolse
Pantserdivsidie. In 1947 werd de Eerste Poolse Pantserdivisie ontbonden.
EMBLEEM VAN DE EERSTE POOLSE PANTSERDIVISIE
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De Poolse soldaten werden in Schotland uitgerust met Britse helmen, baretten en
uniformen. Hun helmen en baretten werden met een witte, gekroonde adelaar versierd en op de linkermouw werd bovendien het karakteristieke embleem aangebracht: een huzarenhelm met aangebracht: een huzarenhelm met adelaarsveren.
Het embleem refereerde aan de dappere 17de - eeuwse Poolse huzarencavalerie die
in 1683 de Ottomanen bij Wenen versloeg. Op de linkerschouder bevond zich een
zwarte schouderband, welke herinnerde aan de ‘Zwarte Brigade’.
BEVRIJDING VAN ROESELARE
Roeselare werd bevrijd in de
nacht van 6 op 7 september 1944
tussen 3u00 en 3u30. De Eerste
Poolse Pantserdivisie werd geholpen door de familie Brugghe en
meer bepaald door de dochter des
huizes, Simonne.
Zij sloot zich pas bij de lokale verzetsgroep aan enkele dagen voor
de bevrijding. Ze kreeg toen de
opdracht om de stad met de fiets
te verkennen. Ze informeerde de
Poolse divisie waardoor zij hun
tactiek konden aanpassen om op
die manier kort en krachtig Roeselare te bevrijden.
Tijdens de gevechten bij de verovering van de stad vielen in totaal
9 Poolse soldaten.

De bevrijding van Roeselare in de nacht
van 6 op 7 september 1944

Generaal Maczek had veel
waardering voor de inzet van
Simonne Brugghe en decoreerde deze jongedame op 12 december 1944 op de Markt in
Roeselare. Hoe het met Simonne verging? Tijdens de oorlog
sloot ze zich aan bij het Poolse
leger als verbindingsofficier.
Dankzij haar talenknobbel
deed ze heel wat vertaalwerk.
Na de oorlog geraakte haar rol
tijdens de bevrijding in de vergetelheid. Ze vertrok in 1946
Generaal Maczek begroet Simonne Brugghe
naar Londen waar ze haar toekomstige man ontmoette. Ze emigreerde in 1953 samen met hem naar Australië. Ze
kwam er in het onderwijs terecht. Ze stierf er in 1987.
http://www.nierpatientenroeselare.be/

't Krantje

- 25 -

April - Mei - Juni 2022

BEVRIJDING VAN TIELT

De bevrijding van Tielt op 8 september 1944
Na Roeselare trokken de Polen richting Tielt, waar hun op 8 september in alle
vroegte een zware strijd te wachten stond. Er bevonden zich nog heel wat Duitsers
in de stad wat de bevrijding moeilijk maakte. Ook in Tielt kregen de manschappen de
opdracht om het Tieltse patrimonium en de burgers te sparen. De infanterie werd ingezet wat de aanwezige Duitsers compleet verraste. In de namiddag werd Tielt uiteindelijk bevrijd. Er sneuvelden 8 Polen, 25 Duitsers en 7 Tieltse burgers. Nog de dag
zelf werden de gesneuvelde Polen begraven op het stedelijk kerkhof in Tielt. De Duitsers werden in papier gewikkeld. Later, toen men in België de stoffelijke resten van
de Poolse soldaten op een gezamenlijke begraafplaats in Lommel wilden begraven,
wilde de toenmalige Tieltse burgemeester hiervoor geen toestemming geven. Tot op
de dag van vandaag liggen de 8 Poolse gesneuvelden nog steeds op de stedelijke
begraafplaats van Tielt. Hun laatste rustplaats groeide uit tot een relikwie.
POOLSE TRAGEDIE
Maczek wordt vaak de Onoverwinnelijke genoemd. Nooit verloor hij een veldslag.
Zijn persoonlijk leven staat echter in schril contrast met deze onoverwinnelijkheid. Na
de Tweede Wereldoorlog werd Maczek het Poolse staatsburgerschap ontnomen en
verbleef hij in ballingschap. Net als heel wat Polen kon Maczek niet meer terug naar
zijn geboorteland. Intussen was Polen communistisch geworden en de communisten
beschuldigden de manschappen van de Eerste Pantserdivisie met landverraad: ze
hadden meegevochten met de geallieerden en dus tegen het communisme… Dit is
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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het grote verdriet van de Eerste Poolse Pantserdivisie. Pas na de Val van de Berlijnse
Muur in 1989 kregen de Polen eerherstel. Pas de laatste jaren worden de Poolse soldaten gelauwerd als helden, dit vanuit een nationalistische invalshoek. Maczek zelf
keerde echter nooit naar Polen terug. Edinburgh in Schotland bleef zijn thuisbasis. In
Edinburgh kreeg Maczek nog een derde dochter, Malgorzata. Helaas was zij gehandicapt en dit bracht grote zorgen mee voor het gezin. Financieel had het gezin het
moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Maczek werkte voortaan als barman in
een hotel. Maczek werd 102 jaar en stierf op 11 december 1994. Hij ligt begraven in
Breda, tussen zijn Poolse manschappen. Zoals hij het wou…

Het graf van Generaal Maczek in Breda, omringd
door kinderen van Poolse veteranen
EEN BIJZONDER GELIEFDE GENERAAL
Generaal Maczek was een bijzonder geliefd man, zowel
“Maczek is een
door zijn manschappen als door zijn familie. Hij dwong
soldaat in hart en
als generaal heel wat respect af net omdat hij zelf zijn
manschappen zo respecteerde. Hij kreeg van hen de
nieren, geliefd
naam ‘baca’, wat ‘herder’ betekent. Hij zorgde voor zijn
door zijn soldaten,
manschappen zoals hij voor zijn kinderen zou zorgen.
Ook zijn kinderen en kleinkinderen hielden enorm veel
hartelijke Pool,
van hem. Onlangs was kleindochter Karolina te gast in
edel mens.”
Tielt en met sprankelende ogen vertelde ze over zoveel
herinneringen over haar grootvader. En de inwoners
van de bevrijde steden blijven Maczek in hun hart dragen, zeker zo in Roeselare en
in Tielt.
EREBURGERSCHAPPEN
Het werd al duidelijk op de bevrijdingsdag in Tielt: vooraleer verder te trekken
maakte Generaal Maczek tijd om vanop het balkon van het Tieltse stadhuis de Tieltenaar te begroeten. Generaal Maczek bleef ook na de oorlog de bevrijde steden in
zijn hart dragen, maar ook omgekeerd. De diverse ereburgerschappen zijn hiervan
het bewijs. Het eerste kreeg hij op 11 november 1944 van Breda. Op 17 december
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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1944 die van Tielt als
eerste Vlaamse stad.
Op 20 augustus 1945
die van Roeselare.
Naar aanleiding van de
25ste verjaardag van de
Bevrijding kreeg hij
eveneens het ereburgerschap van Poperinge, Ieper, Aalter,
Lokeren en SintNiklaas. Generaal Maczek bezocht nog talrijke keren de door
hem Vlaamse bevrijde
Generaal Maczek wuift vanop het balkon van het
steden. Op speciale
Tieltse stadhuis de Tieltse bevolking toe op het
herdenkingsdagen
einde van de bevrijdingsdag
tekende hij telkens
present. Ook tijdens onthullingen van verschillende straatnamen en pleinen naar
hem genoemd. Daarnaast zijn er nog standbeelden en Poolse monumenten terug te
vinden in het straatbeeld van de bevrijde steden, zoals bijvoorbeeld de Shermantank
op het Generaal Maczekplein in Tielt. Al deze initiatieven tonen de ontzettend grote
dankbaarheid aan deze bijzondere generaal. Een groots man die niet alleen vocht
voor Polen, maar voor de vrijheid van u en ik.
Céline D’hulst
BRONNEN

Teksten:
VANDE VOORDE J. en VERBEKE D., Vergeten helden. In het spoor van de Poolse
bevrijders van Arromanches tot Wilhelmshaven, Lannoo, 2020.
VERBEKE D. en D’HULST C., Tentoonstellingsteksten ‘Generaal Maczek, Tielts ereburger’, 2022.

Foto’s:
Stadsarchief Tielt, Vereniging Eerste Poolse Pantserdivisie België, Privé-collectie Dirk
Verbeke

Prosper ligt aan de beademing en zijn vrouw roept er de pastoor bij. Wanneer de
priester aan het ziekbed staat snakt de zieke hevig naar adem, slaat wild om zich
heen, en gebaart dat hij wil schrijven. De pastoor geeft hem pen en papier en Prosper krabbelt iets neer en blaast zijn laatste adem uit.
De zielenherder is hier danig door geschrokken en steekt het briefje in zijn zak in de
overtuiging dat het de laatste wensen van de overledene zijn. ’s Anderendaags gaat
hij langs bij de weduwe van Prosper, haalt het briefje tevoorschijn en leest: “Ga opzij, ge staat op mijn zuurstofslang”.
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VNR-PAASACTIE 2022
Na twee jaar van strenge coronabeperkingen mochten de VNR-bestuursleden
opnieuw een paasactie organiseren voor
de dialysepatiënten van AZ Delta.
Vrijdag 15 en zaterdag 16 april deelden
Ann, Céline, Maurice, Ronald, en Samya
chocoladefiguurtjes uit. Voor de allereerste keer gebeurde dit in de dialyseafdeling van de nieuwe campus in Oekene.
Voorafgaand aan de actie hadden bestuursleden Ann en haar dochters, Paul
en echtgenote Bernice en enkele dialyseverpleegkundigen gezorgd voor de aankoop en verpakking van de versnaperingen. Bij het lekkers was ook een kaartje
gevoegd met de twee activiteiten die onze patiëntenvereniging al dit jaar kon opstarten: de brunch in september en het
jaarfeest in november.
Het was een blij weerzien; zowel voor de
patiënten als voor de bestuursleden,
waarvan enkele ook zelf dialysepatiënt
zijn. Opvallend was hoeveel oude bekenden er helaas weggevallen zijn maar ook
hoeveel nieuwe patiënten er in deze
twee jaar bijgekomen zijn. Uiteraard hopen wij dat onze mooie vereniging opnieuw zoveel mogelijk leden tot steun
kan zijn, onder andere door onze activiteiten die wij zo snel mogelijk willen hernemen net als vóór de pandemie.
Het spreekt voor zich dat wij ook de dialysepatiënten in de CAD’s Menen, Tielt,
Torhout en Veurne en de peritoneaaldialysepatiënten net zo goed wilden verwennen voor Pasen. Daar werd de paaslekkernij verdeeld door de plaatselijke
verpleegkundigen. Wel nemen wij ons
voor om binnenkort ook die leden een
bezoekje te brengen voor een deugddoende babbel.
Hiernaast enkele foto’s van de paasactie.
Maurice Debusschere
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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ZONDAG 24 JULI 2022
OM 10.00 UUR
H.MIS IN DE KERK
TE LICHTERVELDE
DIT TER VERERING VAN DE PATRONES
VAN DE NIERPATIËNTEN: DE H. MARGARETHA
TIJDENS DE MIS WORDT GEBEDEN TOT
GENEZING VAN ALLE NIERZIEKEN EN VOOR DE
BEDANKING VAN ALLE DONOREN

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
Een ambtenaar zit koffie te drinken.
De kantine-juffrouw vraagt hem: "Wilt u nog een tweede kopje?"
"Neen, dank u wel, anders kan ik vanmiddag niet slapen!"
Alex zit met z'n vader in de auto. Vader heeft haast en rijdt veel te hard.
Dan bedenkt vader ook nog dat hij iets vergeten is. Zonder goed uit te kijken, draait
hij de auto en gaat hij verder in de tegengestelde richting.
Zegt hij tegen Alex: "Wat ik net gedaan heb, mag eigenlijk niet."
Zegt Alex: "Ach pa, wees gerust. De politieauto die achter ons rijdt, doet het ook."
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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FAMILIENIEUWS
HEMODIALYSE EN
PERITONEALE DIALYSE
Julien De Cock vierde op 1 mei zijn lentefeest. Julien is de zoon van Lieselot
Geirnaert en Mathieu De Cock. Hij is ook
de grote broer van Lisette.

CAD TIELT
In de maand maart mochten we op CAD
Tielt heel wat verjaardagskaarsjes uitblazen.
Mario Tannous werd 40 jaar!
Van harte proficiat!

Lieze Larnout, dochter van Kristof, deed
op 22 mei haar eerste communie.
Peter Vandenberghe werd op maandag
30 mei, voor de eerste keer grootvader!
Zijn kleinzoon Boaz woog bij het ter wereld komen 4,130 kg.
Een flink baasje dus, maar gezien zijn
lengte van 55 cm is dat niet zo verwonderlijk.
Proficiat aan de ouders en aan de grootouders!.
Op 5 juni deed Frouke Plantefever haar
eerste communie. Frouke is het dochtertje van Femke Houwen (dialyse zorgkundige, in Rumbeke, Tielt en Menen) en
Frenzy Plantefever.
Op 7 mei is
Marlies Degroote in
het huwelijksbootje
gestapt
met Dieter
Cneudt.
Marlies
werkt in het moedercentrum in Rumbeke.
Gefeliciteerd allemaal!
Lieselot Geirnaert, Kristof Larnout en
Femke Houwen en Stefanie Azou

Ook Gelaude Angelique had een bijzondere verjaardag te vieren.
Angelique proficiat met je 60ste verjaardag!

Hellebuyck Roger mocht dan weer 75
kaarsjes uitblazen.
Roger, vanwege alle verpleegkundigen:
van harte gefeliciteerd en nog heel vele
jaren!
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Wynsberghe Patricia is op 7 juni 2022,
50 jaar geworden.
Van harte proficiat vanwege het ganse
team!

Aan alle andere
patiënten die
we gevierd
hebben de afgelopen tijd:
nogmaals een
heel gelukkige
verjaardag!

April - Mei - Juni 2022
Nen coureur door weer en wind!
You are the best DJ of the dialysis world!

Esther Demyttenaere is 80 jaar geworden op 19 mei.
Proficiat Esther! Je staat niet graag in de
belangstelling maar genoot toch van een
groepsfoto met ons.
Je bent bezorgd om je medepatiënten en
slaat graag een babbeltje in de wachtzaal.

We wensen Vanessa Lambrecht, Wybo
Andre en Roger Scherrens van harte welkom op CAD Tielt.
Mevrouw Bussen Marie - Madeleine wensen we heel veel geluk en succes toe
met haar transplantatie, we duimen mee
voor jou!
Valerie Vandamme

CAD MENEN
Johnny Soen,
Je bent de bendeleider van de 3 musketiers hier aan dialyse!
Ooo zo positief!
Hoera, deze gewezen 'facteur' werd 70
jaar op 24 maart!
Nieuwjaarsbrieven lezen doet hij als
geen ander!

Brent, zoon van Cindy Tiebergijn, vierde
zijn vormsel op 8 mei.
Gilles, zoon van Nancy Decroos, vierde
zijn vormsel op 14 mei.
Beiden genoten ze van hun grote dag!
Proficiat!
Veerle Calis
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VERZAMELDE RECEPTEN
ZOUTARM,

PERFECT VOOR DIALYSEPATIËNTEN EN

GETRANSPLANTEERDEN

HOOFDGERECHT
ZALM

MET VENKEL IN EEN KORSTJE MET ANIJSSAUS

Ingrediënten voor 6 personen
2 blaadjes bladerdeeg
100 gr zalmfilet per persoon
2 venkels
2 sjalotten
Peterselie, citroen, peper
150 ml witte wijn en 50 ml pastis
1 ei
150 g vetstof
100 ml room
2 eetlepels anijszaadjes

Bereiding
Snij de venkel en bak in een kookpot.
Voeg de gehakte peterselie toe, 1 koffiel. geplette anijszaadjes, citroensap en peper.
Laat gedurende 20 minuten op een zacht vuurtje stoven.
De room toevoegen en bijna volledig laten uitkoken.
De oven op 200 °C voorverwarmen.
Neem een taartvorm en leg er één blaadje bladerdeeg in.
Vullen met stukjes zalm en de venkel.
Afdekken met het tweede blaadje bladerdeeg.
Met geklopt ei de randen van de twee blaadjes aan elkaar plakken.
Prik in het deeg om de stoom te laten ontsnappen.
Bak in de oven gedurende 45 minuten op 200 °C.
De wijn en de pastis tot het kookpunt opwarmen samen met de sjalotten en de rest
van de anijszaadjes, daarna zeven.
Neem de kookpot van het vuur en voeg er de vetstof in blokjes al kloppend toe. Peperen.
Haal voorzichtig het gebakken bladerdeeg met de zalm uit de taartvorm.
Snij in porties en dien op met de anijssaus en frisse sla.
Bron: Fenier-Fabir
Boek: Horizon Verzamelde Gerechten
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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 ZOMERBAR.
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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.
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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
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