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Zoals u reeds weet maak-
ten we met de vernieu-
wing van het bestuur de 
afspraak om het voor-
woord om beurt te schrij-
ven… Blijkt dat het toch 
gemakkelijker gezegd 
dan gedaan is … Vandaag 
neem ik dan ook de pen 
in de hand. 
Ik ben Ann Corneillie, 
huidig secretaris en twee-
de jongste telg van de 
toffe groep. Gelukkig 
kwam Céline ons Samya 
en ikzelf het bestuur ver-
voegen, zodat we nu met 
drie dames het mannen-
bastion wat kunnen mil-
deren…. En dat ze het 
geweten hebben…. Het 
“jong bloed’ komt met 
nieuwe ideeën en er 
wordt wat afstand geno-
men van de beetje vast-
geroeste, maar ook goed 
draaiende ideeën… Zo 
wilden we weer Sint en 
paasacties organiseren en 
neen, niet met gekochte 
koekjes, maar met zelfge-
bakken exemplaren. Dit 
volgens het initiatief en 
recept van, jawel, mezelf. 
Het was fijn te zien hoe 
iedereen hier aan mee-
werkte en hoe, ondanks 
hetzelfde recept, er toch 
heel wat verschillende 
vormen en smaken in de 
zakjes arriveerden. Ook 
werd er voor de eerste 
activiteit na corona een 
nieuw concept gelan-
ceerd: de brunch… Ik 

denk dat sommigen van 
het bestuur in de aanloop 
hiervan een paar grijze 
haren hebben bij gekre-
gen. Ikzelf kreeg een 
punthoofd van de vele 
vragen die op me werden 
afgevuurd, maar waar ik 
niet direct een antwoord 
op wist. Ik wist wel, of 
liever dacht of hoopte, 
dat het goed zou ko-
men…. En het is ook 
goed gekomen. We 
mochten het een succes 
noemen! Zowel tijdens 
als na de activiteit hoor-
den we fijne commenta-
ren en we zagen dat het 
eten er goed in ging… 
Het was fijn om na een 
lange tijd van afwezig-
heid terug zo’n grote 
groep mensen samen te 
krijgen. Het deed deugd, 
want dat is toch wat we 
met onze vereniging en 
onze activiteiten trachten 
te bereiken. Een vrien-
dengroep van mensen, 
mét mensen die een ge-
meenschappelijk verhaal 
dragen en delen, maar 
die evengoed of zelf nog 
meer dan eens, verlan-
gen naar contact, verbin-
ding buiten de muren van 
de dialysezalen. En dat er 
weinig gedacht werd aan 
de dialyse van de volgen-
de dagen, zagen we aan 
de “tonnen frieten” die 
naast de vele koffiekoe-
ken, warme- , koude hap-
jes en dessertjes werden 

COLOFON 
 
33ste jaargang, nummer 4 - 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:  
 
Corneillie Ann, Sarah Vanlerberghe, 
Maurice Debusschere, Gill en Conny 
nefro-diëtisten, Jef en Anna en Ann 
Defour. 
 
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 voorafgaande-
lijke 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 
Stefaan Maddens 
 
Penningmeester: 

Matthys Gino 
 

Secretaris: 

Corneillie Ann 
 

Maatschappelijke zetel: 

Eugeen de Grootelaan 72, 8650 
Houthulst 051/ 7000 84 
 
Website: 

www.nierpatientenroeselare.be 

EDITORIAAL 



 

 http://www.nierpatientenroeselare.be/ 

't Krantje - 4 - Oktober - November - December 2022 

verorberd.  
Op dialyse werd er de vol-
gende dagen ook gemerkt 
dat het letterlijk en figuur-
lijk gesmaakt had. Het 
hoofd heeft ook veel nood 
aan positieve impulsen en 
dat was er zeker één. 
Met goede moed gaan we 
dan nu ook het jaarfeest 
tegemoet. Alhoewel het 
ons, en vooral Jean-Paul, 
deze keer heel wat kop-
zorgen heeft gegeven, 
ben ik ervan overtuigd dat 
het ook deze keer goed 
zal zijn. Céline zorgde 

voor het vinden van het 
muzikale intermezzo en er 
is ook een heuse tombola 
met prachtige prijzen, 
waar Ronald letterlijk en 
figuurlijk zijn schouders 
heeft ondergezet. We 
staan als team sterk. Ie-
dereen helpt waar hij of 
zij kan en het doet echt 
deugd wanneer je ziet dat 
jullie ervan genieten. Dat 
maakt onze dag goed.  
We wensen jullie dan ook 
een prachtig jaarfeest toe! 
De Sint komt ook dit jaar 
terug in samenwerking 

met de verpleegkundigen. 
En voor de kerstperiode 
komen wij ook nog eens 
bij jullie langs met weer 
een nieuw initiatief. We 
hopen dat jullie even en-
thousiast zijn als wij, en 
dat we nog lang met el-
kaar in verbinding kunnen 
komen. Zo willen we jullie 
ook van al het reilen en 
zeilen op de hoogte hou-
den in dit interessante 
krantje. 
 
Veel leesplezier!! 
Ann Corneillie 

SINT OP DIALYSE 
Begin december kwamen Sint en Zwarte Miet terug langs op dialyse. 
Ze brachten veel lekkers mee voor alle patiënten maar ook voor de verpleegkundi-
gen. 
Zwarte Miet mocht ook een aantal dokters in de zak steken want soms zijn die niet 
zo braaf ;-)- 

Sarah Vanlerberghe 



 

 http://www.nierpatientenroeselare.be/ 

't Krantje - 5 - Oktober - November - December 2022 

BELANGRIJKE INFO VOOR ALLE PATIËNTEN 
Heel dikwijls gebeurt het dat zendingen van onze vereniging terugkeren. Soms 

omdat de patiënt overleden is, maar heel vaak omdat de patiënt verhuisd is zon-
der ons dat te laten weten. Dan krijgen die patiënten geen uitnodiging of Krantje 
meer na gestuurd en dat is jammer. Mogen wij daarom vragen: indien u van plan 
bent te verhuizen, laat ons dat dan aub weten. Dat kan in de kliniek maar ook via 

telefoon of e-mail. Op blz. 3 van dit Krantje staat alle info om ons te bereiken. 
Verder merken we ook dat mensen een e-mailadres hebben, maar ons dat niet la-
ten weten. Het is voor ons veel makkelijker en sneller om u te bereiken via e-mail. 

Dan kunnen we ook de uitnodigingen per mail naar u versturen en kost ons dat 
veel minder. Bovendien blijft een e-mailadres vaak hetzelfde, ook bij een verhuis!  

 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 
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In Rumbeke woont Inebe Christine Elo-
gu. Misschien horen velen het nu donde-
ren in Keulen maar wie naar de dialyse 
gaat in AZ Delta Rumbeke (Oekene) kent 
Christine zeker. Het was bij haar dat Ann 
en ik op bezoek gingen voor dit inter-
view. We spreken Engels. Christine is 
Nederlands aan het leren maar voor een 
lang gesprek is het nog wat te vroeg. 
 

Haar echte voornaam is Inebe. Dat is de 
naam waarop onze gastvrouw heel trots 
is en waarmee ze het liefst aangespro-
ken wordt. In Oeganda geven de ouders 

aan hun kind de voornaam van iemand 
die veel voor hen betekend heeft. In 
haar geval was dat de naam van haar 
overgrootmoeder van moederszijde. 
Haar doopnamen zijn Christine, Elisa-
beth, gekozen door haar ouders omdat 
zij in de kerstperiode het levenslicht zag. 
En Elogu is haar familienaam, de naam 
van haar vader. Het duurt enige tijd 
vooraleer Ann en ik de logica van die 
naamgeving snappen. 
Inebe Christine is op 20 december 1973 
geboren in Kampala, de hoofdstad van 
Oeganda. Bij verschijnen van dit Krantje 
zal zij 49 jaar jong zijn.  
Haar moeder was huisvrouw, haar vader 
was een ambtenaar bij het Oegandese 
Ministerie van Handel. Het gezin kreeg 9 
kinderen: 7 meisjes en 2 jongens. Haar 
ouders zijn reeds overleden net als één 
broer en twee zussen van Christine. Haar 
moeder overleed aan de gevolgen van 
diabetes en mogelijks ook door nierinsuf-
ficiëntie. Haar vader werd in 1987 ver-
moord, door wie of waarom is nooit ge-
weten. De rest van het gezin leeft nog in 
Oeganda. Christine houdt regelmatig 
contact via WhatsApp. 
 
Ann vraagt of Christine denkt dat er ge-
vaar is voor haar familie in Oeganda. “Ik 
weet het niet, Oeganda is relatief stabiel 
en rustig en ik denk ook wel veilig voor 
wie zich gedeisd houdt. Zelf was ik niet 
van dat type, ik was ook klimaatactivis-
te.” 
Onze gastvrouw is op 4 december 2019 
naar Europa gekomen als politiek vluch-
telinge. Zij verbleef 7 maanden in Neder-
land waar ze uit haar land aangekomen 
was. Zij woog toen 121 kilo door enorm 

OP BEZOEK BIJ 
INEBE CHRISTINE ELOGU 

Christine op het jaarfeest van de VNR, 
samen met medepatiënte Céline D’hulst. 
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veel opgehouden vocht in haar lichaam. 
Bij onze noorderburen kreeg zij dialyse, 
elke dag in het begin, daarna met lange-
re tussenpozen tot al dat overtollige 
vocht verwijderd was. Daarna werd 
Christine naar ons land uitgewezen over-
eenkomstig de bepalingen van de Euro-
pese Unie, omdat zij in België politiek 
asiel had gekregen. Eerst verbleef zij in 
Brussel voor het regelen van de formali-
teiten en om een verblijfplaats toegewe-
zen te krijgen. Daar werd zij gedialy-
seerd in het Brugmannziekenhuis. En 
sinds 15 juli 2021 woont zij in Roeselare 
(Rumbeke). 
 
Christine mist haar familie in haar thuis-
land heel erg, maar vóór ze de Belgische 
nationaliteit kan verkrijgen (in 2025) 
mag ze hen niet gaan bezoeken in Oe-
ganda. Dat zou alleen kunnen gebeuren 
in buurland Kenia. Een erg dure reis en 
vooralsnog niet aan de orde, mede door 
haar gezondheidstoestand. Dan zou er 
eerst in Kenia dialyse moeten geregeld 
worden voor de duur van haar verblijf 
daar. 

“En dus is België mijn thuis”, lacht onze 
gastvrouw. 
 
Christine - de meeste kennen haar hier 
onder die naam - ging naar school in 
Kampala: 7 jaar basisonderwijs op kost-
school, 6 jaar middelbaar en vanaf 1993 
hoger onderwijs aan de universiteit. 
Zij studeerde voor lerares maar haalde 
ook een bachelor in sociale wetenschap-
pen. Hiermee ging ze aan de slag bij de 
electorale commissie en bij de Oegande-
se Dienst Consumentenbescherming 
waar ze meewerkte aan controle van 
verkoop en gebruik van tabak. Zo werd 
ze een overtuigd voortrekker voor rook-
verbod - en ze werkte ook mee aan een 
project tot het verplichten van producen-
ten van voedingswaren om ingrediënten 
in duidelijke taal op de verpakking te zet-
ten. Christine werkte ook mee aan 

De 12-jarige Christine 
Bij de uitreiking van haar middelbare 

school diploma. 
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Fredskopset, een project in Malawi van 
de Noorse regering en met Progressio, 
een NGO (bestaat niet meer sinds 2017)
in Somalië. In Somalië heeft ze ook mee-
gewerkt aan projecten in HIV/AIDS om-
gevingen en aan projecten voor gender-
gelijkheid. 
Zij ging daarna ook studeren aan het 
Uganda Management Institute. Ze volg-
de er een postgraduaat Project Planning 
en Management en behaalde daarna een 
Master in Management Wetenschappen 
voor Openbare Administratie. Daarna be-
gon zij nog een tweede Master die zij 
niet voleindigde. 
We laten Christine aan het woord: “Hier 
in België zijn mijn diploma’s wel omgezet 
naar Belgische bachelors maar voorlopig 
kan ik er nergens mee aan de slag. Ik 
doe nu vrijwilligerswerk in het zieken-
huis. Op een dag at ik mijn maaltijd in 
de refter en omdat ik zag dat er maar 
één vrouw op- en afdiende stelde ik voor 
om haar te helpen. En intussen help ik ook soms de medepatiënten door ze 

naar hun bed te begeleiden, dekentjes te 
brengen, … Het geeft een gevoel van 
verbondenheid. Ik voel er mij nuttig mee 
en het voelt ook goed om mensen te 
kunnen helpen. Ik krijg er dankbaarheid 
en appreciatie voor terug. En bovendien 
helpt het mij om Nederlands te leren. Op 
dialyse heerst er een goede sfeer maar 
buiten het ziekenhuis is integreren niet 
eenvoudig omdat veel mensen nogal ge-
sloten en afstandelijk zijn.” 
 
Christine hoopt op een dag aan het werk 
te kunnen gaan met waar ze voor gestu-
deerd heeft. “Niets doen voelt aan als 
roesten” zijn haar eigen woorden. 
 
Oeganda, officieel de Republiek Oegan-
da, ligt in Afrika. In het westen grenst 
het aan de republiek Kongo, in het noor-
den aan Zuid-Soedan, in het oosten aan 
Kenya, in het zuiden aan Rwanda en 
Tanzania en in het zuidoosten aan het 
Victoriameer, het grootste meer van Afri-

Christine aan het schrijven, iets dat ze 
heel veel doet. 

Vóór de troon van Haile Selassie, 
voormalig keizer van Ethiopië 
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ka. Het land heeft een oppervlakte van 
241.550 km2, (ongeveer 8 x België) 
waarvan 15% water is. Het telt ruim 43 
miljoen inwoners. Van 1885 tot de onaf-
hankelijkheid in 1962 was Oeganda een 
Britse kolonie. De hoofdstad was Enteb-
be, na de onafhankelijkheid werd Kam-
pala de hoofdstad. Kampala is de groot-
ste stad van het land, is tevens een dis-
trict en telt 2 miljoen inwoners op een 
oppervlakte van 195 km2. 
In België kennen wij Oeganda vooral uit 
de pers, veelal in een negatieve context: 
het beleid van dictator Idi Amin Dada 
(1971 - 1979) tot het weinig voorbeeldi-
ge bewind van huidig president Yoweri 
Museveni, thans bezig aan zijn zesde 
ambtstermijn. Velen herinneren zich mis-
schien ook nog de bevrijding van joodse 
gegijzelden op een door terroristen ge-
kaapte Air Francevlucht. Dat gebeurde in 
de nacht van 3 op 4 juli 1976, op de na-
tionale luchthaven van Entebbe door Is-
raëlische militairen gesteund door agen-
ten van de Mossad (Israëlische geheime 
dienst). 56 mensen kwamen daarbij om 
het leven, ook Oegandese militairen. 
 
Maar voor Christine is Oeganda het 
mooiste land van de wereld, waar zij met 
passie over vertelt: “Het is er altijd mooi 
en warm weer en er is heel veel prachti-
ge natuur: moerassen waar papyrussen 
groeien rond de meren, bossen en gras-
savannen op de centrale hoogvlakte, 
droge savanne en steppe in het noord-
oosten. Er zijn de besneeuwde bergtop-
pen van het Rwenzorigebergte met 
Mount Stanley als hoogste top (5.109 
m.) en rivieren als de Witte Nijl, met 
stroomversnellingen en watervallen. En 
in heel het land zijn er nationale wildpar-
ken van 1.000 km2 en veelvouden hier-
van waar alle denkbare Afrikaanse dieren 
in het wild en beschermd tegen stroperij 
leven.” Christine vertelt trots hoe zij met 
een grote groep gedreven activisten 
heeft kunnen bekomen dat er een einde 

kwam aan ontbossing van een belangrijk 
stuk regenwoud met bomen van 300 jaar 
en ouder. “Dat woud was werkelijk heel 
belangrijk voor het milieu in de streek 
rond Kampala, maar op een morgen had 
de regering het vrijgegeven voor suiker-
rietteelt. Dat was een ramp voor zowel 
de dieren die in het woud leefden als 
voor de mensen die er levensmiddelen 
en geneesmiddelen gingen halen. Met 
een groep activisten hebben wij overal in 
de streek mensen aangesproken en de 
hele regio op de been gebracht om actie 
te voeren. Radiozenders hebben onze 
actie gesteund en we zijn erin geslaagd 
om het woud te redden.” In sommige 
middens werd dat evenwel niet geappre-
cieerd.  
We kennen allemaal de bouwwoede van 
de Chinezen in Afrika. China bouwt over-
al steden in heel Afrika. Daar is heel veel 
zand voor nodig en ook dat wordt in Oe-
ganda gehaald, echter ook op plaatsen 
waar het schade toebrengt aan de bos-
sen. Ook dat stoot Christine tegen de 
borst. 
 
Wie is Christine hier in België? We laten 
haar zelf aan het woord: “Ik ben vrijge-
zellin, heb geen gezin en woon alleen. Ik 
heb wel enkele vrienden in Brussel en 
Antwerpen en ik telefoneer regelmatig 
met een Oegandese student geneeskun-
de in Gent. Ik heb ook een nicht die met 
een Belgische man getrouwd is, zij wo-
nen in Kortrijk en zijn hun huis aan het 
renoveren. Voorlopig praten we af en toe 
via telefoon. Maar Kortrijk is dichtbij ge-
noeg om eens af te spreken. We spreken 
ook hetzelfde dialect.” 
“Mijn nierziekte is lang geleden begon-
nen. In ons gezin waren mijn ouders, 
mijn broers en mijn zussen diabeet. Ik-
zelf aanvankelijk niet. Na mijn universi-
taire studies werd ik ziek. Ik werd getest 
en het bleek malaria te zijn. Maar na be-
handeling bleef ik mij niet goed voelen. 
Nieuwe testen wezen uit dat ik ook dia-
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betes had. Een dokteres die mijn moeder 
behandelde zette mij op dieet en behan-
delde mij met medicatie.” 
“Ik had soms opgezwollen benen en voe-
ten maar wanneer ik na een nacht sla-
pen opstond was dat weer weg. Op een 
dag was mijn broer op bezoek en zag 
mijn gezwollen voeten. Hij gaf me geld 
en stuurde me naar de dokter. De huis-
arts onderzocht mij en zei dat er niets 
aan de hand was.” 
“Op een tweeënhalf jaar durende buiten-
landse werkreis naar Somalië in 2015 
werd ik ziek en kreeg ik uitslag en jeuk 
aan mijn benen. Ik kwam naar huis en 
een vriendin raadde mij een dermatoloog 
aan van op de universiteit. Ik ging naar 
die arts, moest 50.000 shilling betalen en 
na verschillende onderzoeken en bloed-
tests bleek dat ik nierproblemen had en 
een nefroloog moest consulteren. Hij 
verwees me naar ene dokter Eyoku.” 
In Oeganda behandeld worden door een 
nefroloog bleek verre van eenvoudig. De 
betreffende arts was een bekende pro-
fessor, heel duur en ook heel moeilijk 
bereikbaar. Christine poogde af te spre-
ken via de telefoon, via e-mail … alle-
maal tevergeefs. Via een verpleegster 
vernam ze dat hij om 3 uur in het zie-
kenhuis zou zijn en dus posteerde zij zich 
dan maar vanaf 1 uur op wacht aan de 
deur van zijn kabinet, om hem zeker te 
kunnen treffen. 
Op die manier geraakte Christine dan 
toch bij die nierspecialist. Hij bleek een 
jonge man te zijn en bovendien afkom-
stig uit dezelfde streek als zij en hetzelf-
de dialect te spreken. En hij was inder-
daad een drukbezette man te zijn die re-
gelmatig naar India, Maleisië, … vloog. 
“Hij stuurde me door voor een hele reeks 
onderzoeken waarvoor hij me verwittig-
de dat het heel veel geld zou kosten. 
Maar ik onderging heel veel tests, bloed, 
urine, stoelgang, nucleaire onderzoeken, 
hartonderzoek, … die dag was ik tot laat 
in de avond in het ziekenhuis. Ik had niet 

genoeg geld bij me en moest mijn oud-
ste zus bellen om me te helpen. Na de 
dood van mijn moeder ontfermde zij zich 
over ons gezin en wij noemden haar Ma-
mie. Gelukkig werd het probleem dankzij 
mijn zus opgelost. Uit de tests bleek dat 
ik nierfalen had en aan de dialyse zou 
moeten. Er werd mij insuline voorge-
schreven voor mijn diabetes en medica-
tie voor mijn hoge bloeddruk.” 
Dokter Eyoku verwees Christine dus naar 
het dialysecentrum en raadde haar aan 
om een fistel te laten aanleggen. Hij zei 
dat ze snel op zoek zou moeten naar een 
geschikte donor. In Afrika bestaat alleen 
transplantatie via levende donatie. Bo-
vendien worden er in Oeganda geen 
transplantaties uitgevoerd. Daarvoor 
moet je naar India, Kenia of Zuid-Afrika. 
De meeste Oegandezen gaan naar India. 
Zeker Zuid-Afrika is ontzettend duur. 
Via via kwam zij bij een dokteres die een 
fistel zou aanleggen. Haar aders waren 
hier echter niet voor geschikt en dus 
kreeg zij een katheder ingeplant. Daarop 
kreeg zij zware ontstekingen die bijna 
haar dood veroorzaakten. Op een keer 
was Christine zo ziek en koortsig dat zij 
dokter Eyoku moest bellen. Die keer 
kreeg zij hem onmiddellijk te pakken. Hij 
begreep dat de oorzaak een zware infec-
tie was en schreef haar gepaste medica-
tie voor. Hij raadde haar aan de dure 
versie die in Duitsland was gemaakt te 
kopen omdat die beter was. Het was al 
laat in de avond en de apotheken waren 
dicht. Christine’s zus belde een motor-
koerier en die kende een apotheek die 
tot laat open was en waar hij de genees-
middelen kon ophalen. Zo kon onze gast-
vrouw dezelfde avond nog de geschikte 
medicatie innemen en voelde ze zich ’s 
anderendaags al beter. Maar in Afrika 
sterven zeer veel mensen door infecties 
en aan hartfalen. 
Christine is met hemodialyse begonnen 
op Goede Vrijdag 2018. Ook naar de dia-
lyse gaan bleek in Oeganda een hele on-
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derneming te zijn. Hier zouden veel van 
onze leden die toestanden waarschijnlijk 
ondenkbaar vinden. 
Het dialysecentrum was in het ziekenhuis 
van Kampala, op een hele afstand van 
waar Christine woonde. Er waren maar 
25 dialysemachines en de patiënten wer-
den er in drie shiften behandeld. De eer-
ste shift startte rond middernacht. Chris-
tine woonde in een buitenwijk van Kam-
pala en dus nog tamelijk ver van het zie-
kenhuis. Zij moest twee keren per week 
midden in de nacht vertrekken om op 
tijd te komen voor de 2de shift. Die be-
gon om 6 uur en liep tot 10.30 uur. 
Sommige patiënten moesten heen en te-
rug 600 à 700 kilometers ver reizen en 
geraakten regelmatig niet op de dialyse. 
Wie in de stad een kamer had of er bij 
vrienden of familie kon logeren had ge-
luk. Anders kwamen patiënten naar dia-
lyse wanneer het kon, niet altijd wan-
neer het moest. “Je kan je dus voorstel-
len dat er heel wat mensen stierven” al-
dus Christine. “Je wist nooit zeker of je 
de ochtend zou halen, of mensen 
rondom je het einde van de shift zouden 
halen. Ik dankte God iedere keer dat ik 
er nog was.” 
 
Waren er soms problemen tijdens de dia-
lyse? Christine kreeg soms bloeddrukval 
en/of een te lage bloedsuikerspiegel door 
haar diabetes. Hier kan het ook wel eens 
gebeuren dat zij een bloeddrukval krijgt 
wanneer haar suikerspiegel te laag staat 

maar dat wordt goed opgevolgd. 
Soms verandert Christine van shift om 
naar de Nederlandse les te kunnen gaan. 
Zij vindt het Nederlands een moeilijke 
taal maar ze oefent wel en op dialyse 
praten de verpleegkundigen Nederlands 
met haar en laten haar ook in het Neder-
lands antwoorden. 
 
Ann wil nog graag weten of de gezond-
heidszorg duur is in Oeganda. “Het pu-
blieke ziekenhuis is betaalbaar maar de 
zorgverstrekking is minder goed,” ant-
woordt Christine, “maar privéziekenhui-
zen en medische praktijken zijn zeer 
duur.” Mutualiteiten bestaan er niet, wel 
privé ziekteverzekering die zeer duur 
kost en die weinig arme mensen zich 
kunnen veroorloven. 
Christine had in Oeganda een neef die 
compatibel was en aanbood om een nier 
te doneren maar door haar vertrek is 
transplantatie in India er niet kunnen ko-
men. En nu zou een vergunning om die 
man te laten overkomen te duur en de 
procedure te langdurig en te moeilijk 
zijn. Nu staat zij op de wachtlijst van Eu-
rotransplant tot er een geschikte donor 
wordt gevonden. 
 
Ann en ik bedanken Christine voor de 
vriendelijke ontvangst en het interessan-
te gesprek. 
 
Ann Corneillie 
Maurice Debusschere 

Twee drinkebroers besluiten nog een laatste glas te nuttigen bij één van hen thuis. 
“Hoe laat is het eigenlijk?” Vraag de ene. 
“Geen idee”, zeg de andere, “maar ik zal het snel weten.” 
Hij gaat aan de piano zitten en begint als een gek te spelen. Begint de buurman op 
de muur te bonken en roept hij woedend: “Zijn dat nu manieren; om half drie ’s 
nachts piano beginnen te spelen!” 
 

Papa zegt tegen kleine Fredje: "Als je je spinazie op eet dan word je net zo sterk als 
papa." 
Zegt Fredje: "Pfft. dat hoeft niet... Ik wil gewoon de baas in huis zijn... net als ma-
ma." 
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COMBINATIE DIABETES DIALYSEDIEET 
 
De combinatie van het diabetesdieet en 
het dialysedieet is niet altijd even ge-
makkelijk. 
 
Via dit artikel willen we verduidelijken 
waarom de voedingsadviezen bij het 
starten van dialyse wijzigen. 
Vaak ontstaan nierproblemen na de diag-
nose van diabetes. 
Bij de diagnose diabetes worden de ba-
sisprincipes van het diabetesdieet uitge-
legd.  
 

 
 

1. Vermijden van snelle suikers 
2. Vezelrijke voeding 
3. Voldoende vochtinname 
4. Goede vetzuursamenstelling 
5. Voldoende lichaamsbeweging 
 
1. Vermijden van snelle suikers: 
 

- Suiker, honing, agavesiroop, kokos-
bloesemsuiker 

- Frisdrank, vruchtensappen, gesui-
kerde melkdranken 

- Koek, taart, chocola-
de, snoep, roomijs 

- Gesuikerd zoet brood-
beleg 

- Gedroogd fruit 
- Gesuikerde yoghurt, pudding of 

platte kaas 
 

2. Vezelrijke voeding: 
 

- Voldoende groenten (eventueel 2 x 
per dag), peulvruchten, noten 

- Volkoren, meergranen producten  

- Fruitinname volgens voedingssche-
ma 

 
3. Voldoende vochtinname 
 

- Minimum 1,5 liter vocht per dag 
 

4. Goede vetzuursamenstelling 
 
- Voorkeur plantaardige vetten, oliën, 

vette vis 
- Vermijden dierlijke, verzadigde vet-

ten en transvetzuren 
- Vetarme bereidingswijzen indien 

overgewicht 
 

5. Voldoende lichaamsbeweging 
 
WAAROM ZIJN DEZE BASISPRINCIPES BIJ 

HET DIABETESDIEET NODIG? 
 
Een te hoog bloedsuikergehalte zorgt er-
voor dat een deel van de suiker zich 
vastzet in de bloedvaten waardoor dit er-
voor kan zorgen dat ogen, nieren, … niet 
meer goed functioneren. 
 
EEN GOEDE REGELING VAN DE BLOEDSUI-

KERSPIEGEL IS BELANGRIJK OM: 
 

- Hyper- en hypo glycemie te voorko-
men 

- Cardiovasculaire problemen of hart- 
en vaatziekten te voorkomen 

- Nefropathie of nierproblemen te 
voorkomen 

- Retinopathie of oogproblemen te 
voorkomen 

 
A. Hoe kunnen we nier- 
problemen voorkomen? 

 
Het is sterk aan te raden om vanaf de di-

DIABETES DIALYSEDIEET 

DE BASISPRINCIPES VAN HET 
DIABETESDIEET ZIJN: 
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agnose diabetes een goede opvolging te 
doen van de bloedsuikerwaarden. Be-
langrijk is dus om dit regelmatig mee te 
laten opvolgen door uw huisarts en/of 
endocrinoloog. 
Om een evaluatie te doen van de bloed-
suikerwaarden gebruiken we verschillen-
de parameters: Hba1c, TIR (Time In 
Range of tijd binnen doelbereik) en vari-
atiecoëfficiënt (de schommeling tussen 
de bloedsuiker voor en na de maaltijd). 
Bij diabetes is het eveneens belangrijk 
om te kijken of er nierproblemen zijn, dit 
kan via een evaluatie van creatinine, 
ureum, GFR via een bloedafname. Even-
eens is het belangrijk om ook de urine te 
laten controleren op eiwitten (albumine). 
  

Via de voeding kunnen we nier-
problemen voorkomen door: 

 
- Voldoende vochtinname 
- Zoutbeperking 
- Vermijden overgewicht, obesitas 
- Normaliseren eiwitinname 

 
Eens de nierfunctie zodanig verminderd 
is en dialyse nodig is, veranderen de 
voedingsadviezen! 
De voedingsadviezen veranderen omdat 
de nieren hun normale werking onvol-
doende kunnen doen. De normale wer-
king van de nier is overtollig vocht en af-
valstoffen verwijderen. 

 
 
 

 
1. Zoutbeperking 
2. Vochtbeperking 
3. Kaliumbeperking 
4. Fosforbeperking 
5. Voldoende lichaamsbeweging 
 
1. Zoutbeperking 
 

- Preventie hoge bloeddruk 
- Preventie vochtophoping of oedeem 

- Een hoge zoutinname zorgt ook 
voor een groot dorstgevoel 

 
2. Vochtbeperking 
 

Bij dialyse kunnen de nieren het over-
tollig vocht niet meer zo goed verwij-
deren via de urine. Wanneer men een 
te hoge vochtinname heeft en de nie-
ren kunnen dit overtollig vocht niet 
meer verwijderen, stapelt dit vocht 
zich op rond het hart en de longen. 
Wanneer tijdens de normale dialyse-
sessie onvoldoende vocht kan worden 
onttrokken, is het mogelijk dat de dia-
lysesessie langer zal duren of een ex-
tra dialyse nodig is. 

 
3. Kaliumbeperking 
 

Wanneer onze nieren nog voldoende 
werken, kunnen deze het overtollig 
kalium via de urine verwijderen. Eens 
aan de dialyse kunnen de nieren dit 
overtollig kalium onvoldoende verwij-
deren. Via de voeding kunnen we er-
voor zorgen dat het kaliumgehalte in 
het bloed niet verder oploopt. Een te 
hoog kaliumgehalte in het bloed kan 
immers leiden tot hartritmestoornis-
sen, verlamming van de hartspier met 
zelfs een hartstilstand als gevolg. 
 
Kaliumrijke voeding: chocolade, soep, 
groenten, fruit, vezelrijke en volkoren 
voedingsmiddelen. 
Kaliumrijke bereidingswijzen: stomen, 
wokken, microgolven. 

 
4. Fosforbeperking 
 

Ook hier zal een gezonde nier het 
overtollig fosfor via de urine verwijde-
ren. Wanneer de nieren een vermin-
derde functie hebben, is het dus be-
langrijk om via de voeding fosfor te 
beperken. Een te hoog fosforgehalte 
in het bloed kan immers leiden tot 

DE BASISPRINCIPES VAN HET 
DIALYSEDIEET ZIJN: 
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jeuk, botontkalking en aderverkalking. 
Fosforrijke voeding: cola, bier, kaas, 
vleeswaren, kant- en klaar bereide ge-
rechten, schaal- en schelpdieren, 
melkproducten 

 
5.Voldoende lichaamsbeweging 
 
Waarom zijn deze basisprincipes bij 

het dialyse dieet nodig? 
 

- Voorkomen hypertensie 
- Voorkomen vochtophoping 
- Voorkomen hyperkaliëmie 
- Voorkomen hyperfosfatemie 

 
B. De combinatie van het diabetes-

dieet en het dialysedieet. 
 
Het is belangrijk om nierproblemen te 
voorkomen door een gezonde levensstijl: 
gezonde voeding en voldoende lichaams-
beweging. 
Voedingsadviezen in het voorstadium 

van dialyse zijn: 
zout beperken, vol-
doende vochtinna-
me, en zorgen voor 
een gezond li-
chaamsgewicht 
(snelle suikers en 

verzadigde vetten vermijden), voldoende 
innemen van groenten en fruit (volgens 
voedingsschema). 
Eens de nieren een verminderde werking 
hebben, is het nodig om onze voedings-
adviezen aan te passen omdat de nieren 
niet meer normaal functioneren. 

Welke voedingsadviezen blijven 
hetzelfde bij het gecombineerd 

diabetes dialyse dieet? 
 
Vermijden van snelle suikers 
Goede vetzuursamenstelling (max. 1/3de 
verzadigd  vet) 
 

Wat verandert er bij het gecombi-
neerd diabetes dialyse dieet? 

 
Vochtinname: 
 
De hoeveelheid vocht die je mag drinken 
is afhankelijk van de hoeveelheid urine 
die nog geproduceerd wordt over 1 dag 
of 24u. Als de nier dit overtollig vocht 
niet meer kan verwijderen, worden het 
hart en de longen heel erg belast waar-
door men bv. kortademig kan worden. 
 
Kaliumbeperking: 
 
Nieren met een verminderde werking 
kunnen het overtollig kalium niet meer 
verwijderen.  
Daarom is het nodig om de kaliumrijke 
voedingsmiddelen te vermijden. 
 
Fosforbeperking: 
 
Ook hier geldt hetzelfde principe: de nie-
ren zijn onvoldoende in staat om het 
overtollig fosfor te verwijderen dus is het 
nodig om de fosfor via de voeding te be-
perken. 
 
Gill en Conny, nefro-diëtisten 

 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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Op 2 november laatstleden, was Carlos 
Kesteloot, 40 jaar niergetransplanteerd. 
Voor wie Carlos niet kent schrijven we 
hier kort zijn verhaal neer. 
 
Carlos is geboren op 14 december 1939. 
Hij kwam voor het eerst aan dialyse op 2 
maart 1982. Na een heel korte dialyse-
periode werd hij op 2 november opge-
roepen voor een niertransplantatie. Die 
transplantatie is tot op heden nog steeds 
een succes! Die dialyse verliep toender-
tijd in de zogenaamde zaal II oftewel 
zaal ‘Bert’. Dit was namelijk de voornaam 
van de hoofdverpleegkundige. Zo heette 
zaal I, zaal ‘Andrea’. In zaal Bert lagen 
toen per shift 5 à 6 personen. In zaal I 
was dat ongeveer 9 à 10 dialyses per 
shift. Het totale aantal dialysepatiënten 
lag toen dus tussen de 45 à 50. Op he-
den zijn er ongeveer … 320! 
Carlos heeft dus maar acht maanden aan 
de dialyse gelegen. Toch was dit lang 
genoeg om de nood van een zelfhulp-
groep voor dialysepatiënten aan te voe-
len en één van de gangmakers te wor-
den van de oprichting er van. 
 
Na een periode van het aanspreken van 
verschillende mensen, zoals bvb dokters, 
verpleegkundigen, medepatiënten enz 
volgde een eerste samenkomst. Na nog 
eens vergaderen en nog eens vergade-
ren, ontstond uiteindelijk de 
‘Westvlaamse Niervrienden’. Dat was de 
eerste naam van wat nu de Vrienden-
kring Nierpatiënten Roeselare is. 
Na die periode van vergaderen werd uit-
eindelijk een bestuur gekozen. 
Op 24 maart 1984 werd een persconfe-
rentie georganiseerd. Daar werd de ge-

boorte van de vereniging aangekondigd 
waarvan Carlos de voorzitter zou zijn. 
Op 4 mei 1984 verschenen de statuten in 
het Staatsblad en bestond de vereniging 
officieel. 
De eerste activiteit was een optreden 
van de Flamingo's in MPI St.-Idesbald te 
Roeselare. Om financieel nog wat sterker 
te staan werd ook nog een conserven-
kaarting georganiseerd in het 
Breughelhof te Moorslede. Het jaar werd 
afgesloten met een Sinterklaasfeest op 
24 november in zaal Mandelhove te 
Roeselare. De Lachzaaiers brachten 
er een denderende show. Dit was de 
start en het eerste jaar van de 
vereniging. Een degelijke basis was er, 
nu konden we verder uitbreiden, 
ervaring opdoen enz . . . 
 
Tot op heden werd in onze vereniging 
nog nooit lidgeld gevraagd. En dat is iets 
waar zowel Carlos als het huidige be-
stuur zeer fier op is! 

CARLOS KESTELOOT 40 
JAAR GETRANSPLANTEERD 

Carlos Kesteloot en zijn echtgenote 
Marie-Madeleine (foto september 2004) 
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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. Zeldzaamheid - alleenheerser 
2. Knolgewas - zot - elfenkoning 
3. Soort schip - eng 
4. Nummer (afk) - selenium (afk) - zuster (afk) - ad meridium (afk) 
5. Wiek - in het klein 
6. Muzieknoot - stadje in Spanje - Chinese maat - muzieknoot 
7. Claimen - getal 
8. Ijzerhoudende grond - herrieschopper  
9. Dorp in Oost-Vlaanderen - Spaanse bevestiging - mansnaam 
10. Laagtij - Zuid Amerikaans land - autokenteken van Nicaragua - roem 
11. Vertrager - doorwaadbare plaats - grof 
12. Te koop (afk) - springend insect - aardbol 
13. Cowboyfeest - niet dichtbij - slang uit  ‘het Jungleboek’ 
14. Evangelische omroep (afk) - wintersport - componist 
15. Kerven - bijwoord - toef 
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VERTICAAL 
A. Rendier van de kerstman - hoes 
B. Houding - vruchtbare plaats in de woestijn - charmeer 
C. Zijrivier van de Donau - Frans eilandje  
D. Traagheid - Latijnse afkorting voor Eerwaarde Vader - rijm 

E. Gedomesticeerd - kreukelvrij 
F. Nederlands humanist - daar - lidwoord 
G. Tekens geven - bezittelijk voornaamwoord - meertje 

H. Bijvoeglijk naamwoord - Nederlandse TV zender - tussenwerpsel 
I. Aan de gang - trillen 
J. Latijn voor aarde - persoonlijk voornaamwoord - windrichting 
K. Ingenieur (afk) - soort verlichting - Tjechisch voetballer 
L. Absoluut - laboratorium (afk) 
M. Meisjesnaam - bevestiging 

N. Grond - mannetjeshond - scheikundig element 
O. West-Duitsland - verrassend 

 Tip voor het te zoeken woord: magische happening 
 
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 
 

Verg. kat. A-1979 
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Mag ik me even voorstellen. Ik ben Anna 
Custers, echtgenote van Joseph Mertens 
die op 13 januari 2022, 50 jaar geleden 
zijn donornier kreeg. Aangezien hij sinds 
1968 een spierziekte heeft die in 1984 
benoemd werd met de naam Charcot 
Marie Tooth, schrijf ik voor hem zijn 
(maar eigenlijk ons) verhaal neer. 
 
Op 27/01/1967 zijn we getrouwd. Jef 
was 21 jaar en ging werken op het Fa-
briek UNION MINIERE Metaal Overpelt-
Fabriek als fijnmechanisch bankwerker. 
Hij moest daar matrijzen maken. Ikzelf 
was 19 jaar, oudste dochter van 
een gezin van 11 kinderen en 
ik wist wat hard werken 
was en zorgen voor een 
groot gezin. Toen we 
getrouwd waren zei Jef 
dat hij ging werken 
voor zijn gezinnetje zo-
dat ik zou kunnen zor-
gen voor de kinderen. 
Ik was huismoeder maar 
ging ook nog elke week 
bij mijn ouders werken. In 
augustus werd onze eerste 
dochter Linda geboren. Ons geluk 
kon niet op. Datzelfde jaar november 
wilden we een lening afsluiten voor het 
bouwen van ons droomhuis. Hiervoor 
moest Jef een uitgebreid onderzoek on-
dergaan. Bij het controle onderzoek stel-
de de oogarts vast dat er iets niet goed 
was, er waren tekenen van suikerziekte 
waar te nemen in zijn ogen. Hiervan 
schrokken we, maar later bleek het alle-
maal veel erger te zijn. Om zeker te zijn 
moest hij naar het ziekenhuis voor ver-
dere controle. 

Omdat Jef in het ziekenhuis lag, zoutloos 
moest eten en alles heel smakeloos was, 
reed ik na mijn werk naar hem om te kij-
ken wat hij nog nodig had. Ik probeerde 
smaak in zijn eten te brengen met krui-
den, ui, appelmoes en zelf brood te bak-
ken. Maar toen ik bij hem kwam vroeg 
hij: “Knijp eens in mijn been want ik voel 
dat niet meer.” Zijn been was zeer opge-
zwollen. Ik heb dan de dokter geroepen 
en die stelde vast dat het ingebrachte in-
fuus niet goed zat en telkens werd er 
een nieuwe baxter aangebracht. We kre-
gen van de dokter te horen dat het beter 

was om te wachten met het krij-
gen van kinderen omdat de 

toestand onzeker was. 
Maar … in 1969 werd on-
ze 2de dochter Marina 
geboren. Jef is van no-
vember 1969 tot 1971 
afwisselend verbleven 
in het ziekenhuis en 
thuis. Telkens kwamen 

dezelfde symptomen 
naar boven: “Barstende 

koppijn, misselijk en over-
geven.” Als hij het niet meer 

kon uithouden namen ze hem 
weer op. Waarna hij in het weekend 
weer naar huis mocht komen. Het was 
de hel voor hem om heel ziek te zijn, 
niets kunnen doen thuis, niets kunnen 
verdragen, twee kleine kinderen en een 
vrouw hebben die moet gaan werken. Hij 
had het zich allemaal heel anders voor-
gesteld. Maar in dit kleine ziekenhuis te 
Lommel konden ze niet vinden wat de 
oorzaak was van zijn ziek zijn. Na een 
weekend bracht ik hem weer naar het 
ziekenhuis en toen kregen we te horen 

WAT EENS ZO MOOI BEGON . . . 

getuigenis 
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dat hij opgenomen kon worden in het 
ziekenhuis te Leuven. 
We hadden er vaak op aangedrongen 
om hem in Leuven te laten opnemen 
maar er was geen plaats en het kon niet. 
We waren toen zo jong en onervaren en 
dachten “De dokters, die weten het wel.” 
Nu zou ons dat niet meer overkomen. 
We waren beiden heel opgelucht dat hij 
in Leuven opgenomen kon worden.  
In Leuven veranderde alles snel. Ze had-
den vastgesteld dat hij terminale nierin-
sufficiëntie had op basis van chronische 
Glomerulonephritis. Hierdoor moest Jef 
aan de dialyse.  
Wat niet altijd vlot verliep en het was 
wennen voor hem. Eenmaal heeft hij tij-
dens de dialyse een bloeddrukval gehad. 
Hij kreeg plots een eng gevoel en angst-
gedachten over zijn kinderen. Hij had in 
zijn onderbewust tijdens de dialyse de 
naald die het bloed terug in zijn aders 
voert, uitgetrokken. Bij het terug aan-
brengen van de naald is er lucht in zijn 
bloedbaan gekomen waardoor hij het be-
wustzijn verloor. Hij was in een soort van 
coma, hierdoor maakte hij ongecontro-
leerde bewegingen en elke hulpverlener 
in zijn buurt deelde in de klappen.  
Het volledige medische team deed er al-

les aan om hem terug bij bewustzijn te 
brengen.  
Ik mocht hem niet zien omdat alles on-
der het bloed zat en hij niet kalm was.  
Op dat moment vond ik dat verschrikke-
lijk maar later begreep ik het wel. Ik ben 
3 dagen, dag en nacht aan zijn bed ge-
bleven. Op maandag moest ik op het fa-
briek gaan werken, maar mijn ploegbaas 
stuurde mij naar de bedrijfsarts om mijn 
situatie uit te leggen. Deze was zeer be-
gripvol en stuurde me naar huis zodat ik 
bij mijn man kon zijn die in coma lag.  
Toen ik terug in het ziekenhuis kwam, 
vertelde de verpleegster me dat hij terug 
bij bewustzijn was. Ik was zeer opge-
lucht maar ook verdrietig omdat hij mij 
niet kende en wartaal sprak.  
Het was voor mij een zeer zware dag. 
Maar dag na dag werd het beter en 
kwam alles langzaam terug. De dokter in 
het ziekenhuis vond het beter dat ik in 
zijn buurt was voor de verzorging want 
Jef had het moeilijk. Hij raakte langzaam 
in een depressie. Mijn aanwezigheid zou 
daar een positieve invloed op kunnen 
hebben. De bedrijfsarts volgde het voor-
stel van de arts, wat voor mij een zeer 
grote verademing was. Na verloop van 

Januari 1967, onze trouwdag 
Jef in september 1967. We wisten 

nog niet dat hij ziek was 
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tijd ging het beter met Jef. Hij zag in de 
negatieve dingen ook weer de positieve 
dingen. De dialyse was zwaar maar hij 
kon dan ook gewoon lekker eten en 
moest zich dan niet strikt aan zijn dieet 
houden en het smaakte hem dan ook.  
Achteraf besefte hij ook dat hij door het 
oog van de naald was gekropen en zag 
hij het nut van de dialyse in, omdat hij 
dan terug naar huis kon. Ik was onder-
tussen terug aan het werken op de fa-
briek en moest om 6 uur beginnen. Ik 
bracht Jef dan met de auto ‘s morgens 
vroeg naar Leuven en ging daarna wer-
ken. Jef moest daar in een zetel wachten 
tot het verplegend personeel om acht 
uur begon en hem aan de kunstnier kop-
pelde. Om 18.00 uur was het spoelen 
van de nier gedaan en kon ik hem weer 
ophalen om mee naar huis te nemen.  
Tweemaal per week moest ik hem naar 
Leuven brengen om te spoelen.  
Jef was ‘stikkapot’ na de dialyse. Omdat 
hij 9 uur in dezelfde houding had moeten 
liggen met zijn arm, kon hij soms zijn 
arm amper nog bewegen en de spier-
ziekte bevorderde dit niet. Eenmaal de 
dialyse onder controle was werd hij 
doorverwezen naar de dialyse te Hasselt 

wat natuurlijk veel dichter bij huis was. 
 
Op 12/01/1972 rond 21.30 uur kregen 
we telefoon van het ziekenhuis van Leu-
ven. Er was een donornier. Jef had een 
half uur de tijd om te beslissen. Hij vroeg 
mij wat te doen.  
Ik heb gezegd het is jouw keuze maar 
als het lukt krijg je een heel ander leven.  
Als het fout gaat kan je terug naar de di-
alyse en ik sta aan je zij. Maar de keuze 
is aan jou. 
Op vrijdag de dertiende januari 1972 om 
06.00 uur waren we aan het ziekenhuis 
te Leuven. Het viel mij zeer zwaar hem 
daar alleen achter te laten want hij 
moest nog allerlei onderzoeken onder-
gaan. Maar hij was in de goede handen 
van het team van de befaamde prof. Dr. 
Jacques GRUWEZ in UZ Sint-Rafael te 
Leuven. Ik belde die dag regelmatig om 
te informeren hoe het ging. Om 22.00 
uur belde het ziekenhuis om te laten we-
ten dat de operatie voorbij was en Jef 
wakker was. Om verder te herstellen 
brachten ze hem onder in een steriele 
kamer onder toezicht van prof. Dr. Ma-
chiels en zijn verpleegkundig team. Om-
dat hij in een steriele kamer lag mocht ik 
hem niet persoonlijk bezoeken. Ik kon 

Jef in april 1972 met de kinderen, na zijn 
transplantatie Jef, 1 jaar na zijn transplantatie 
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hem alleen zien door naar een andere 
afdeling te gaan. Daar was een kamer 
die uitkeek op zijn kamer en zo kon ik 
hem van op een afstand zien. We kon-
den dan met elkaar spreken via de tele-
foon die de verpleegsters voor hem vast-
hielden. We hadden daar beide veel be-
hoefte aan. Ik ging hem elke dag bezoe-
ken na mijn werk en in de weekends 
nam ik de kinderen mee om papa even 
te kunnen zien en iets te zeggen. Op een 
dag stelde de verpleegster voor om hem 
een brief te schrijven waarna zij hem 
eerst in een oven steriliseerde. Hij heeft 
die brieven vaak gelezen en vroeg me 
om ze te bewaren. We hebben ze nog 
steeds. 
Eenmaal sterk genoeg mocht Jef naar 
huis. Hij moest een streng dieet volgen: 
Zoutloos, suikerarm en geen alcohol. 
Hier had hij niet zoveel moeite mee want 
zijn nier was zijn kostbaarste bezit. Na 
drie weken kreeg hij hoge koorts. We 
zijn op aanraden van de dokters onmid-
dellijk naar Leuven gegaan. Hij bleek een 
afstoting te hebben welke ze redelijk 
snel onder controle hadden. Na veertien 
dagen mocht hij weer naar huis. Dan 
had hij weer een longontsteking. Deze 
eerste twee jaren waren zeer onzeker 

maar hoe verder de tijd vorderde hoe 
meer gezonde periodes hij had. Op den 
duur mocht hij op controle gaan in Has-
selt bij Dr. Wim HEMERIJCKX. Voor ons 

Jef en Anna, 4 jaar na zijn transplantatie 
Foto boven: 50 jaar gehuwd! 

Foto onder: samen met de dochters 
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was hij een super dokter. Zowel op me-
disch als op sociaal vlak. Over de ziekte 
kon je goed met hem praten maar ook 
over kinderen en allerlei kleinigheden. 
We hadden weinig tot geen steun van 
thuis. Daarna hebben we een andere 
dokter gehad maar die is ten gevolge 
van een ongeval overleden. Nu wordt Jef 
al meer dan 25 jaar opgevolgd door Dr. 
Koen STAS te Hasselt. Ook bij hem kun-
nen wij met alle vragen terecht zowel 
medisch als sociaal. Het is een dokter 
met veel begrip en bezorgdheid, hij geeft 
ook altijd goede raad en daar klamp je je 
toch aan vast. Mijn man kon nooit meer 
gaan werken ten gevolge van zijn spier-
ziekte die vooral zijn handen en voeten 
parten speelden. 
Toen hij pas getransplanteerd was kre-
gen we te horen dat de nier maar 5 tot 7 
jaar zou meegaan. Inmiddels is die nier 
50 jaar geworden. Jef zei altijd: “Wat ze 
me geven dat blijft bij mij.” Zijn dokter 
heeft hem ook aangeraden om zijn nier 
met zorg te behandelen door goed zijn 
medicatie te nemen, zijn dieet te volgen 
en zijn leven positief aan te pakken. 
Jef is nu eigenlijk volledig afhankelijk, 
maar staat nog steeds positief in het le-
ven.  
Hij geniet nog met volle teugen, vooral 
als zijn kleinkinderen naar hem komen 

om met hem een lekker fris pintje te 
drinken. Ze leren hem nu om te drinken 
met een rietje. 
Jef weet wat het is om heel erg ziek te 
zijn en dat gezondheid onbetaalbaar is.  
Dat het belangrijk is dat er mensen om 
je heen zijn die je helpen. Je moet niet 
terugblikken maar vooruitkijken naar wat 
er nog komt en genieten van elke dag 
die je samen hebt. 
Hoeveel geluk kan een persoon hebben?   
We hebben geluk dat we elkaar 57 jaar 
geleden zijn tegengekomen.  
We zijn heel gelukkig met onze kinderen 
en kleinkinderen.  
We zijn heel gelukkig met de 50ste ver-
jaardag van de nier, dat ze nog vele ja-
ren bij ons mag blijven. Eigenlijk zouden 
wij als familie, de nabestaanden van de 
donornier willen bedanken.  

Jef en Anna met de kleinkinderen 

“ 
We kijken naar de toekomst 
Wat geweest is was goed 

Wat komt kan ook nog goed zijn 
We blijven positief. 

“ 
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Zij hebben toen iemand verloren die hun 
dierbaar was en dankzij die persoon heb-
ben wij ons leven, “wat eens zo mooi be-
gon” kunnen herpakken.  
Het was toen allemaal niet vanzelfspre-
kend om donor te zijn. Het zal voor hen 
een moeilijke en moedige keuze geweest 
zijn.  
Jef, Anna, Linda, Marina en familie zijn 
jullie daarvoor zeer dankbaar. 
 

“DANK JE WEL!” 
 

Door dit alles hebben wij wel een positie-
ve kijk op donordonatie. Jef en ik willen 
nog even alle dokters en verplegend per-
soneel van de nierafdelingen die ons in 
het verleden in de verschillende zieken-
huizen geholpen hebben van harte be-
danken voor alle medische en morele 
steun. 

 
Jef en Anna 

Dochter Linda zorgt voor papa als Anna 
het niet kan. Ze nam pa en ma mee naar 

de zee voor drie dagen. Om nog eens 
echt te genieten. Het is misschien de 

laatste keer zei hij. Anna hoopt van niet 
(maar hij gaat niet graag naar de zee). 

Artikel met toestemming overgenomen uit ‘Horizon’. Het tijdschrift van Fenier-Fabir 

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

15/10/2022 
De Heer Etienne Syoen (dialysepatiënt) 
Levenspartner van Mevrouw Martha (Denise) Despeghel 
Weduwnaar van Mevrouw Odette Noyelle (� 2003) 
 
4/12/2022 
De Heer Aimé Waignein (dialysepatiënt) 
Echtgenoot van Mevrouw Jenny Scheirlynck 
 
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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Zondag 20 november was het dan zover: 
na 2 lange jaren van coronabeperkingen,  
opeenvolgende lockdowns, maskers dra-
gen, … was het weer ongedwongen 
feest bij de VNR, het jaarfeest. 
 
Voor wie deze gebeurtenis vroeger al 
had meegemaakt was er ook verande-
ring van decors. Door de sluiting van on-
ze vertrouwde feestzaal Ter Maerel in 
Izegem moesten we uitwijken naar De 
Oude Melkerij in Gits. En door een sa-
menloop van een aantal omstandighe-
den, onafhankelijk van onze wil, had het 
heel wat voeten in de aarde en kostte 
het heel wat grijze haren op het hoofd 
en in de baard van Jean-Paul, om onze 
leden een plezierige namiddag te bezor-
gen. Maar … het lukte, en hoe!  
 
Ronald had gezorgd voor een mooie 
tombola met heel veel prijzen. Stefaan 
steunde de lopende actie van de dialyse-
verpleegkundigen met een aanbod van 
lukken en amandelkoeken van de firma 
Destrooper. Céline had The Gems uitge-
nodigd, een Brugse band die covers spe-
lelt uit de seventies. Jean-Paul en Marc 
hadden een lekkere maaltijd onderhan-
deld. 
 
Naar aloude VNR-traditie daagden de 
eerste genodigden al vóór elf uur op. Zij 

werden verwelkomd door voorzitter Gino 
en bestuurslid Ronald, die al meteen de 
verkoop van tombolaloten opstartte. En 
direct kregen zij een aperitief aangebo-
den dat zij konden nuttigen aan tafel of 
rondwandelend en pratend. 
 
Ondervoorzitter Stefaan nam de hon-
neurs waar voor het welkomstwoord en 
voor enige duiding over het activiteiten-
programma dat de VNR in petto heeft 
voor 2023. Hopelijk steekt het covid-
spook dat nog altijd op de wereld rond-
waart, geen stokken in de wielen. 
 

Intussen was iedereen aanwezig en wa-
ren de gezelschappen gevormd. We gin-
gen aan tafel voor het voorgerecht van 
tongrolletjes in witte wijnsaus met ge-
bakken rijst. 
 
Hierna volgde het hoofdgerecht van Ar-
dens gebraad in een sausje van cham-
pignons met warme groenten en kroket-
ten. 
Intussen was het tijd geworden voor het 
muzikale intermezzo. Bestuurslid Céline 
stelde The Gems voor en die band ver-
gastte ons al onmiddellijk op hun eerste 
nummer en volgende covers uit de ze-
ventiger jaren. 
Tijdens de pauze van het orkest konden 
we nog genieten van een lekkere Dame  

JAARFEEST VNR 
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Blanche en bij de koffie werden de laats-
te omslagen voor de tombola aan de 
man en vrouw gebracht. 
 
De band was er opnieuw met sfeervolle 
seventiesvertolkingen. Een beetje spijtig 
was dat The Gems geen trage dansnum-
mers speelden. Enkele “frotters” tussen-
door zouden misschien wel wat dans-
voetjes aan het jeuken hebben gebracht. 
Enkele swingende dames en een heer 
deden verdienstelijke pogingen om meer 
mensen op de dansvloer te krijgen. He-
laas tevergeefs. 
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We zijn het bij de VNR gewoon dat veel 
van onze leden niet al te lang op het 
feest blijven. In deze periode van het 
jaar gaan de dagen immers maar open 
en toe en velen zijn graag voor het don-
ker thuis. Dit jaar was het niet anders. 
 
Hopelijk heeft iedereen genoten van het 
feestelijke weerzien en mekaars gezel- 
schap, van het lekkere eten en ook van  

 

 
de goeie muziek. 
 
Hopelijk zien we mekaar gauw terug, de 
kalender wordt nu snel dunner en de 
eerste VNR-activiteit van 2023 komt er-
aan. 
 
Tot genietens, 
 
Maurice Debusschere 

Gelukkig 
Nieuwjaar! 
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VERZAMELDE RECEPTEN 
ZOUTARM, PERFECT VOOR DIALYSEPATIËNTEN EN 

GETRANSPLANTEERDEN 

FEESTRECEPTEN VOOR EINDEJAAR 
 
CREOOLS VISPANNETJE 
   
Ingrediënten voor 4 personen 
4 hondstongrolletjes 
1 limoen (BIO) 
Boter of margarine 
100 ml room 
200 ml kokosmelk 
200 ml zoutarme bouillon (Damhert) 
1 mespunt pilipili 
Peper 
Maïzena 
 
Voorbereiding: 
Spoel de limoen. 
Schil de helft van de limoen heel dun (alleen het groen eraf doen) en snij de schil in 
fijne reepjes. 
Schil de hele limoen tot op het vruchtvlees en snij er 4 schijfjes af. 
Breng een bodem water aan de kook in een steelpan en doe er de reepjes limoen-
schil in. 
Laat 2 minuten koken zonder deksel. 
Giet af. 
 
Bereiding: 
Giet de kokosmelk en de bouillon in een kookpot. 
Kruid met pilipili en breng aan de kook. 
Voeg de diepgevroren hondstongrolletjes toe en laat 15 à 17 minuten sudderen op 
een matig vuur.  
Haal de vis met een schuimspaan uit de kookpot en houd warm. 
Voeg de room en de gekookte limoenschil toe aan het kookvocht en laat dit + 10 mi-
nuten inkoken tot ⅓. 
Bind de roomsaus eventueel met maïzena en kruid naar smaak met peper. 
Voeg de hondstongrolletjes toe. 
Verdeel de hondstongrolletjes over de borden, samen met wat saus. 
 
Bron: Fenier-Fabir 
 
Boek: Horizon Verzamelde Gerechten 
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Een zoon vraagt aan zijn vader: Pap, wat is eigenlijk politiek? 
Vader zegt: Jongen, dat is heel eenvoudig. Kijk, Ik breng het geld thuis, dus ben ik 
het KAPITALISME. 
Je moeder beheert het geld, dus is zij de REGERING. 
Opa ziet er op toe dat alles hier ordentelijk verloopt. Hij is de OVERHEID. 
Het dienstmeisje is de ARBEIDERSKLASSE. 
Wij hebben allen maar een doel voor ogen namelijk jouw welzijn. Daarom ben jij het 
VOLK. 
Je kleine broertje die nog in de luiers loopt is de TOEKOMST. 
De zoon denkt na en vraag of hij er een nachtje over mag slapen. 
´s Nachts wordt hij wakker omdat zijn kleine broertje in zijn luier heeft gepoept en 
vreselijk schreeuwt. Omdat hij niet weet wat hij moet doen gaat hij naar de slaapka-
mer van zijn ouders. Daar ligt alleen zijn moeder en die slaapt zo vast dat hij haar 
niet wakker krijgt. Daarom gaat hij naar de kamer van het dienstmeisje waar hij ziet 
dat zijn vader bij haar in bed ligt en ze zijn met hele vreemde dingen bezig. Hij ziet 
dat Opa onopvallend door het raam toekijkt. Ze zijn allemaal zo druk dat niemand 
merkt dat hij voor het bed staat. Daarom besluit de jongen onverrichter zake weer te 
gaan slapen. 
De volgende ochtend vraagt vader aan zijn zoon of hij met zijn eigen woorden kan 
uitleggen wat politiek is. 
Ja zegt de zoon: Het KAPITALISME misbruikt de ARBEIDERSKLASSE terwijl de 
OVERHEID toekijkt en de REGERING slaapt. Het VOLK wordt volkomen genegeerd en 
de TOEKOMST ligt in de STRONT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heirweg 218 

8710 Sint-Baafs-Vijve 

Telefoon: +32(0)56 61 79 97 

Fax: +32(0)56 61 79 98 

info@espeelmetaal.be 
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OPLOSSING 
KRUISWOORDRAADSEL 

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

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

1 R A R I T E I T   T I R A N   

2 U I   N A R   O B E R O N   B 

3 D R I E M A S T E R   N A A R 

4 O   N R   S E   Z R   D   A D 

5 L O N T   M I N I A T U U R   

6 F A   I R U N   G   L I   D O 

7   S   E I S E N   W   T I E N 

8 O E R   M   N O Z E M   N   V 

9 V   E R P E   S I   A N D R E 

10 E B   P E R U   N I C   E E R 

11 R E M   L W W A D   H   R U W 

12 T K   V L O   W E R E L D   A 

13 R O D E O   V E R   K A A   C 

14 E O   R O D E L E N   B A C H 

15 K R A S S E N   N O G   D O T 

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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Industriepark Noord Zone D6  
Szamotulystraat 18  
8700 Tielt - België 
 +32(0)51 40 45 36  
 +32(0)51 40 39 64  

 info@sovaplastics.com 


