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Bestuur Digna 

Voorzitter  Kleis Willemstein tel.: 0168-453219 

Penningmeester: Ad van den Enden tel.: 076-5217012 

Secretaris John Reniers tel.: 076-5933607  

Redactie van Digna Contact Betalingen en contributie. 
Coördinator:  John Reniers NL32RABO0147744253 

Corresp. Breda/O’hout Rudie de Zwart Hofhage 4 

Techn. Coördinator Jan van de Koedijk 4813 XL  Breda 

 

Kopij 

De kopij voor het volgende nummer van Digna Contact dient, liefst per E-mail, uiterlijk voor  

24 februari 2019. Gebruik hiervoor het volgende E-mailadres: j.p.a.reniers@casema.nl 

De redactie houdt zich het recht voor om binnengekomen kopij te corrigeren en/of in te korten. 

 
Belangrijke telefoonnummers: 

Amphia Ziekenhuis Breda MG    Tel: (076) 59530 00 
Dialyse Afdeling Breda MG    Tel: (076) 595 36 18 
Maatschappelijk werk Breda MG    Tel: (076) 595 42 02 
Amphia Ziekenhuis Oosterhout PL   Tel:  (076) 595 50 00 
Dialyse Afdeling Oosterhout PL    Tel: (0162) 32 74 00 
Bravis Ziekenhuis Roosendaal / Bergen op Zoom Tel:  (088) 706 80 00 
Dialyse Afdeling Roosendaal    Tel:  (0165) 58 83 33 
Maatschappelijk werk Roosendaal   Tel: (0165) 58 85 55 
Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)  Tel: (035) 691 21 28 
Nierstichting       Tel: (035) 697 80 00 
Luistertelefoon Nierpatiënten Vereniging Nederland    Tel: (0800) 022 66 67 



Digna Contact  december 2018 

 
3 

 
 

 
Voorwoord 
 
Beste Digna leden 
 
Het is een goede gewoonte om aan het eind van het jaar een ogenblik stil te staan bij een 
aantal zaken. Even weg van de waan van de dag. Even weg van de hectiek en de 
hoeveelheid informatie die we dagelijks over ons uitgestort krijgen. 
 
Even stil te staan bij wat het afgelopen jaar ons gebracht heeft. We hadden als Digna een 
aantal fijne bijeenkomsten. Maar op zo’n moment gaan je gedachten ook naar hen, van 
wie we het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen. 
 
Ik ben nu een jaar voorzitter van Digna, en ik prijs me gelukkig met de prettige 
samenwerking met Bertha, John, Ad en Rudie. Het afgelopen jaar zijn er weer leuke 
activiteiten georganiseerd en ook voor het komende jaar zijn er weer voldoende plannen.  
 
Maar eerst gaan we het jaar afsluiten met ons traditionele kerstdiner. Dit jaar bij De 
Reiskoffer in Bosschenhoofd. Zoals we van hen gewend zijn hebben Ad en John dit ook 
nu weer prima geregeld. Ik hoop dan ook velen van u op zondag de 16e te kunnen 
begroeten. 
 
Mocht dit niet zo zijn dan wens ik nu u alvast Fijne Kerstdagen en een goed 2019. 
 
Met een hartelijke groet uit Zevenbergen. 
 
Kleis Willemstein 
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Van de bestuurstafel door secretaris John Reniers 
 

• Verrassingsmiddag vol nostalgie en gezelligheid bij Museum Dansant en Museum Soet & 
Vermaeck op zondag 23 september 2018 te Hilvarenbeek is zeer geslaagd geweest. 
Diverse deelnemers hebben gehoor gegeven aan de oproep om over deze middag een 
verhaal te schrijven. Alle verhalen en foto’s vindt u natuurlijk elders in deze uitgave van 
Digna Contact. Een dikke verdiende pluim hiervoor is zeker op zijn plaats. Hopelijk zijn nu 
de eerste ‘schrijvers schapen’ over de dam!  

 
• Wijzigingen doorgeven van adres- en contactgegevens, behandelwijze, etc. Het blijkt 

regelmatig dat wijzigingen van adres, telefoonnummer(s), e-mail, bankgegevens en 
verandering in behandelwijze niet worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Wilt u 
in geval van overlijden ook de ledenadministratie op de hoogte stellen, zodat wij u kunnen 
condoleren en onze administratie kunnen bijwerken. 
Daarom het vriendelijke verzoek aan iedereen om wijzigingen door te geven. U kunt 
wijzigingen zenden naar Digna Ledenadministratie, Hofhage 4, 4813 XL  Breda.  
 

• Het jaar 2018 loopt op zijn einde, dus is het stilaan tijd om terug te kijken op het afgelopen 
jaar en ook een blik te werpen op de toekomst. 

 Deze terug- en vooruitblik wordt duidelijk tijdens onze Algemene Ledenvergadering, welke 
gehouden zal worden medio maart 2019. Alle Digna-leden zijn welkom om mee te denken 
over actuele onderwerpen en het beleid van de vereniging. Zij ontvangen te zijner tijd een 
uitnodiging voor de ALV.  
 

• De volgende onderwerpen hebben de revue gepasseerd:  

• Besturenoverleg RNV’s-NVN-Nierstichting op za. 06-10-2018 is bijgewoond door 
penningmeester Ad van den Enden en secretaris John Reniers; 

• Bestuursvergadering wo. 31-10-2018; de gebruikelijke items werden behandeld;   

• Kleis Willemstein heeft Wetenschapsdag 2018 in Corpus Congress Centre, Oegstgeest 
bezocht; een inspirerende dag die hoop geeft voor de toekomst; 

• Planningsgesprek (Digna/NVN/Nierstichting) op ma. 19-11-20118. Aan de orde kwamen 
o.a.: kennismaking met Yvonne Dijkstra – Terloo (Regiomanager), terugblik 2018 en 
vooruitzien naar 2019, samenwerkingsverbanden, subsidie 2019, 
ondersteuning/scholingsdagen; 

• Algemene Ledenvergadering NVN op za. 24-11-2018. Kleis Willemstein was de 
afgevaardigde namens Digna. 
 

• De komende activiteiten van Digna Nierpatiëntenvereniging voor West-Brabant/NVN zijn: 

• Kerstviering 2018 in de prachtige Kapel van Golden Tulip Hotel De Reiskoffer te 

Bosschenhoofd op zo. 16-12-2018; 

• Kerstattenties hemodialysepatiënten (HD), peritoneaal- of buikdialyse patiënten (CAPD en 

CCPD); 

• Samen Sterk op vr. 18-01-2019 van 09.30 - 16.00 uur. Locatie: NBC Nieuwegein, 

Blokhoeve 1, Nieuwegein. 

Samen Sterk biedt patiënten en zorgverleners een podium waar zij hun vernieuwende 

ideeën en initiatieven rond zelfmanagement en eigen regie presenteren en met elkaar 

delen. Dit jaar hebben we ervoor gekozen u kennis te laten maken met de projecten die  
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zijn opgenomen in de Nierstichting Challenge. Dit zijn stuk voor stuk innovatieve ideeën 

om de zorg voor nierpatiënten te verbeteren. 

• De NVN is in het kader van het Domestico-project namelijk gevraagd om op donderdag 24 
januari2019 van 14.00 – 16.30 uur een workshop te verzorgen over samen beslissen in 
het Amphia ziekenhuis in Breda. 
Samen beslissen is een belangrijk onderwerp voor nierpatiënten. Zeker wanneer de keuze 
voor een nierfunctievervangende behandeling aan de orde is. Er zijn de afgelopen jaren 
veel goede ontwikkelingen geweest op dit gebied. Zo is samen beslissen opgenomen in 
de richtlijn, ‘Nierfunctievervangende behandeling, wel of niet’ en zijn er keuzehulpen 
ontwikkeld als de consultkaarten, www.nierwijzer.nl en de 3 goede vragen voor nierziekte. 
Hans Bart heeft hierover ook verteld tijdens het besturenoverleg dit voorjaar. Meer 
informatie over samen beslissen en de hulpmiddelen vind je op onze website van de NVN. 
De NVN zet zich nu in om samen beslissen en de keuzehulpen beter te implementeren in 
ziekenhuizen. In dat kader hebben we een workshop voor zorgverleners ontwikkeld samen 
met het Domestico-project.  

• Themadag over de verschillende vormen van dialysebehandeling, in samenwerking met 
de nierpatiënten verenigingen Oosterschelde en Zeeuws-Vlaanderen op za. 09-02-2019, 
Locatie: Provincie Zeeland, de exacte locatie is nog niet bekend; 

• Op za. 02-03-2019 is er een activiteit voor nierpatiënten van 18 tot 35 jaar, georganiseerd 
voor en door jongeren met een nierziekte. Locatie: nog niet bekend; 

• World Kidney Day op do. 14-03-2019. Jaarlijks terugkerende dag waarop wereldwijd extra 
aandacht wordt besteed aan nierziekten en het voorkomen daarvan. 
Diverse regionale nierpatiëntenverenigingen verspreid door Nederland organiseren 
activiteiten op deze dag.  

• De NVN organiseert een themadag voor ‘eerstejaars getransplanteerden’, mensen die niet 
langer dan 15 maanden geleden hun nier ontvangen hebben (al dan niet voor de eerste 
keer) en hun partners/naasten op za. 23-03-209, Harderwijk. 
 

In Herinnering 
 
Langs deze weg willen wij als Digna Nierpatiëntenvereniging voor West-Brabant – met het 
gevaar dat er iemand vergeten wordt – al onze leden herdenken die ons vanaf 2 
november 2017 tot en met 2 november 2018 zijn ontvallen.  
Wij noemen hier de namen van:  

• De heer P.A. Nouwens 

• De heer M.C. Hurks 

• De heer A. van Loon 

• De heer C.J. Broos 

• De heer A.M. Vollaers 

• De heer M. Demouge  

• Mevrouw P. Dekkers – de Ruiter 

• Mevrouw T.W. de Zwart – Brochard 
 
 
 

 

 

http://www.nierwijzer.nl/
https://www.nvn.nl/activiteiten/projecten-lobby-en-meer/consultkaart/
https://domesticostudy.nl/
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Verlegen 
 
In een volle koffiekamer op de afdeling Dialyse van het Amphia Ziekenhuis Locatie 
Molengracht wordt verpleegkundige Anja Koeken door haar collega’s verrast met een 
‘Punt van Aandacht’. “Wij dachten zo: wij hebben zo’n super collega die wel een taart 
verdient”, trapt dialyse- en nierfalen verpleegkundige Marian Bastiaens af. “Je bent een 
top-collega die nooit nee zegt of geen zin heeft en die altijd wel diensten wil ruilen of de 
bereikbaarheidsdienst op zich wil nemen. De patiënten lopen ook met je weg en in 
werkgroepen, werk jij vaak het hardst”.  
“Pfff, nou is het klaar, hé?!”, grapt een overdonderde Anja, “Ik word er helemaal verlegen 
van!” Meewerkend teamleiding gevende Annelies Kuijpers lacht: “Ik dacht nog, ik weet niet 
of Anja dit wel zo leuk vindt. Maar je hebt het dubbel en dwars verdiend. Jouw inzet op 
onze afdeling is top en daarvoor willen we je graag belonen.” Anja reageert bescheiden: 
“Dat is toch helemaal niet nodig. Maar het is wel heel lief en ik ben er heel blij mee. Dank 
jullie wel!”     
 
 
 

 
 
 
 
Lieve Anja Koeken, 
 
Van harte gefeliciteerd met deze prachtige woorden en blijk van waardering van jouw 
collega’s namens Digna Nierpatiëntenvereniging voor West-Brabant. 
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Feestmaandartikelen – Het heerlijk avondje is weer gekomen! 
 
De feestmaand is in aantocht! Sint en pieten zijn al in Nederland en voor u het weet staan 
de Kerstdagen voor de deur en luiden we het nieuwe jaar in. De winkels liggen al vol met 
lekkers. 
Voor wie een bewuste keuze wil maken uit al het lekkers, hebben we de veel 
voorkomende feestelijke voedingsmiddelen met analyses voor u op een rij gezet. Per 
product vindt u hieronder terug hoeveel eiwit, zout, kalium en fosfaat de 
feestmaandartikelen bevatten. Zo kunt u zelf eenvoudig kiezen welk product voor u het 
meest geschikt is. 

 
 

Heeft u vragen over bovenstaand schema of over producten die niet op de lijst staan? 
Vraag het gerust aan Conny, Evelien, Marleen, Leonie of Vera, diëtisten Amphia. 
De diëtist(en) horen het graag van u.      
 
Gepubliceerd: maandag 10-09-2018  

 
Snoepgoed 
 
 

Eenheid 

 
Hoeveelheid 

(g/ml) 
 

Eiwit 
(g) 

Zout 
(g) 

 
Kalium 

(mg) 
 

 
Fosfaat 

(mg) 
 
 

Banketstaaf stukje 60 5 0,4 150 90 

Borstplaat (room) stukje 10 - - - - 

Musketkransje stuk 9 1 0 35 20 

Gevulde speculaas stukje 30 2 0,2 75 45 

Kruidnootjes handje 10 1 0,1 15 15 

Marsepein stukje 25 1 0 75 35 

Speculaasje stuk 10 1 0,1 15 10 

Taaitaai stuk 20 1 0,1 25 25 

Appelbeignet stuk 55 2 0,1 100 30 

Oliebol stuk 55 4 0,5 150 60 

Appelflap stuk 100 4 0,7 125 40 

Kerststol sneetje 55 5 0,5 250 70 

Kerstkrans stukje 60 5 0,4 150 90 

Kerstkransje stuk 8 1 0 15 10 

Saucijzenbroodje stuk 70 7 1,2 100 75 

Dranken       

Chocolademelk glas 150 5 0,2 300 150 

Champagne glas 85 - - 75 10 

Wijn, rood glas 100 - - 70 10 

Wijn, wit glas 100 - - 85 10 
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BINGO! Een nieuw voorlichtingsmodel voor dialysepatiënten 

Op dit moment werken we in Amphia hard aan nieuw voorlichtingsmateriaal voor 
nierpatiënten. Dit project komt voort uit de ‘Nierstichting Challenge’. Binnen deze 
‘Challenge’ kunnen zorgprofessionals ideeën opsturen naar de Nierstichting, die een 
positieve bijdrage zullen leveren in de behandeling van nierpatiënten. Vanuit de diëtisten 
van Amphia is er een idee ingestuurd en toegekend.  
Momenteel zijn er alleen voorlichtingsmaterialen beschikbaar, die de aparte 
dieetonderdelen voor dialysepatiënten toelichten. Binnen het nieuwe voorlichtingsmodel 
worden zowel kalium, eiwit als fosfaat afgebeeld. Het doel hiervan is om de overlap en de 
relatie tussen de voedingsstoffen in verschillende voedingsmiddelen weer te geven. Het 
zal een interactief voorlichtingsmodel worden, dat ingezet kan worden tijdens consulten of 
voorlichtingen. 
We hebben de eerste versie laten ontwerpen door studenten van de kunstacademie in 
Breda. De eerste proef hebben we gehouden op de dialyse-afdeling tijdens de 
“fosfaatmaand” in november. U hebt het misschien al wel gezien of meegedaan. We 
hebben het gecombineerd met een bingo! 
Als u nog tips heeft, ontvangen we die graag via dialyse-dietetiek@amphia.nl of via uw 
diëtist.  
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Even Voorstellen ……………………. 

Goedendag!  
Mijn naam is Marleen Jager en werk als diëtist in Amphia. Ik werk op de dialyseafdeling en 
op poli nierfalen. Daarnaast werk ik ook op andere afdelingen. Ook ben ik bezig met een 
project voor de Nierstichting, waarin ik een voorlichtingsmateriaal ontwerp voor 
nierpatiënten. Hierin worden kalium, fosfaat en eiwit uitgelegd. Ervaring als diëtist heb ik 
opgedaan in het Rijnstate ziekenhuis en in het Bravis ziekenhuis. Ook was ik al bekend 
binnen Amphia, doordat ik hier stage heb gelopen. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te 
reizen, lezen en te wandklimmen. Ik werk met veel plezier en enthousiasme binnen 
Amphia en hoop in de toekomst patiënten blijvend te kunnen ondersteunen met 
voedingsadviezen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Fijne feestdagen en een goed 2019!  
Conny, Evelien, Marleen, Leonie en Vera, diëtisten Amphia.  
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Interessante informatie Medisch Maatschappelijk Werk dialyse 
 

• Herdenkingsbijeenkomst 
Al jaren organiseren wij een herdenkingsbijeenkomst voor nabestaande van overleden 
dialyse patiënten. 
Door de bezuinigingen hebben wij helaas moeten besluiten om geen 
herdenkingsbijeenkomst meer te organiseren. Tijden veranderen en daar moeten wij in 
mee. 
 
Wij kijken met veel plezier terug op de bijzondere samenwerking met de Digna 
patiëntenvereniging en Eveline en Albert van Wijk van Eveline Music, voor hun muzikale 
bijdrage en betrokkenheid in de afgelopen jaren. Het maakte de bijenkomsten tot een mooi 
geheel waar veel mensen troost uit haalden.  
 

• Taxivervoer/zittend ziekenvervoer 
In de afgelopen weken zijn er veel problemen geweest met het zittend ziekenvervoer. 
Omdat patiënten hier veel last van hebben en hadden, is het management van het Amphia 
in overleg gegaan met de betrokken ziektekostenverzekeraar en het betrokken taxibedrijf 
en is er ook afstemming geweest met de Nierpatiëntenvereniging (regionaal en landelijk). 
Het is nog niet duidelijk of er blijvende oplossingen aangereikt kunnen worden. Wij hopen 
dat het vervoer voor alle patiënten weer beter gaat verlopen maar garanties kunnen hierin 
nog niet worden gegeven.  
 

• Ziektekostenverzekering en de veranderingen in 2019 
Als het goed is krijgt u rond deze tijd weer een aanbod van uw ziektekostenverzekering 
met de nieuwe polisvoorwaarden en de hoogte van de premie. Het is altijd aantrekkelijk 
om een vergelijk te maken met andere aanbieders en daarnaast is het goed om te kijken 
of u in aanmerking zou kunnen komen voor een collectiviteitskorting of een subsidie van 
de Gemeente waar u woont. U kunt hiervoor altijd contact opnemen met de 
desbetreffende.  
Zie hieronder in het kort de veranderingen in 2019: 
 
Wat verandert er in het basispakket van de zorgverzekering in 2019? 
Elk jaar vinden er wijzigingen plaats in het basis- en aanvullende pakket van je 
zorgverzekering. Hier vind je de wijzigingen die relevant kunnen zijn voor chronisch 
zieken. Ze gaan per 1 januari 2019 in. 
 
Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering voor zorg 
(basispakket) afsluiten. De Rijksoverheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Dat is 
medisch noodzakelijke zorg waar iedereen recht op heeft. De basisverzekering dekt de 
standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. 
 
Gecombineerde leefstijl interventie (GLI) 
Er komt een vergoeding van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Huisartsen 
kunnen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen. 
De GLI richt zich op het tegengaan van overgewicht. Namelijk door onder begeleiding 
minder te eten en meer te bewegen. Daarnaast is er psychologische ondersteuning om te 
werken aan gedragsverandering. 
Zittend ziekenvervoer 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/04/12/update-gecombineerde-leefstijlinterventie-gli
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De vergoeding van zittend ziekenvervoer wordt ruimer. Hierdoor kunnen patiënten gebruik 
maken van vervoer (niet ambulance) van en naar consulten, onderzoek en 
controles, als deze samenhangen met de behandeling. In 2018 wordt alleen het vervoer 
vergoed als de patiënt een behandeling moet ondergaan. 
 
Paracetamol, vitaminen en mineralen 
Paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder recept bij de apotheek of drogist te 
verkrijgen zijn niet langer vergoed uit het basispakket. 
 
Bekijk alle wijzigingen op de site van de Rijksoverheid. 
 
Vergoedingen altijd controleren bij je zorgverzekeraar 
Wil je precies weten welke vergoeding je krijgt voor bepaalde zorg? Kijk in je polis of vraag 
het je zorgverzekeraar. Want het maakt veel uit wat voor zorgverzekering je hebt en wat je 
daarin vergoed krijgt. 
 

• Kinderboek ‘Art en Vennie in Dialyseland’ 
Door collega Evelien de Cuijper, Diëtist nefrologie Amphia Ziekenhuis werden wij gewezen 
op onderstaand artikel: 
Op vrijdag 23 november is in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) een nieuw kinderboek 
gepresenteerd: Art en Vennie in Dialyseland. Het boek, geschreven door 
dialyseverpleegkundige Silvia van Vonderen, is speciaal geschreven voor kinderen 
waarvan ouders of grootouders dialysepatiënt zijn. Door de verhalen en illustraties kan 
een ouder of grootouder op een laagdrempelige manier aan kinderen uitleggen wat 
dialyseren is en hoe het werkt.  
 

“Door de vraag van een patiënt ben ik gaan schrijven” 
Het boek ‘Art en Vennie in Dialyseland’ is geschreven na de vraag van een patiënt. 
“Mevrouw van Geldorp is dialysepatiënt bij ons in het JBZ en vroeg mij tijdens een 
behandeling of er geen boek over dialyseren was. Ze wilde namelijk aan haar 
kleinkinderen uitleggen waarom ze iedere week aan dat ‘gekke’ apparaat moest liggen. Er 
is genoeg uitleg over dialyseren beschikbaar voor volwassenen, maar uitleg in de vorm 
van een kinderboek had ik nog niet eerder gehoord. Na veel zoeken bleek er tot mijn grote 
verbazing een dergelijk boek ook niet te zijn. Toen bedacht ik om zelf een boek te 
schrijven.”, aldus auteur Silvia van Vonderen. Alle teksten en illustraties in het boek zijn 
helemaal zelf door Silvia geschreven en getekend: “Het schrijven en uitbrengen van het 
boek was en is een spannend avontuur. Een goede uitleg over dialyseren draagt volgens 
mij bij aan het gezondheidswelzijn van iedereen die te maken heeft met dialyseren. Ik 
hoop dus dat ik veel kinderen, ouders en grootouders met dit boek kan helpen.” 
 
Als dank voor de inspiratie heeft Silvia tijdens een feestelijke presentatie het eerste 
exemplaar uitgereikt aan mevrouw Van Geldorp. Silvia: “In het hele proces is mevrouw 
Van Geldorp zeer betrokken geweest en heeft ze er regelmatig naar geïnformeerd. Ik ben 
haar zeer dankbaar voor de inspiratie die ze me heeft gegeven. Dus het was 
vanzelfsprekend dat zij het eerste exemplaar zou krijgen.” 
 
Het boek ‘Art en Vennie in Dialyseland’ is voor € 14,95 verkrijgbaar via de grote 
webwinkels zoals bol.com en te bestellen in iedere boekhandel. ISBN-nummer: 
9789492597175 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/veranderingen-basispakket-2019
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Als dat het ergste is... 

‘Je wordt een beetje kaal.’ Mijn man staat achter mij bij de voordeur, die ik met de 
sleutel probeer te openen. Ik zucht. ‘Ik weet het’ zeg ik. ‘Kijk, hier op je achterhoofd’ 
benadrukt hij en wrijft met zijn hand over mijn kruin, die er kennelijk nogal dun bezaaid 
uitziet. ‘Ja, ik weet het’ herhaal ik een beetje geïrriteerd. Ik zag het al in de spiegel. Ik 
moet tegenwoordig meer aandacht besteden aan het kappen van mijn haar, omdat ik 
tot mijn verbazing soms tussen mijn haar heen kan kijken, tot op mijn schedel. Een 
aanblik waar ik nou niet bepaald blij van word. En nu ziet hij het ook en voel ik mij een 
beetje betrapt. Hoewel ik blij ben met mijn ‘vrienden’, die ervoor zorgen dat ik mijn 
tweede leven kan leven, laat hun hulp wel sporen na: trillende handen, een dunnere 
huid en een andere haargroeiverdeling. 

Ik ben een hoopvol gestemd mens. Bovendien weet ik hoe belangrijk een positieve 
houding is ten aanzien van de uitdagingen die je in het leven tegenkomt. Daarom 
reframe ik regelmatig. In plaats van mijn medicatie te zien als een last, ervaar ik ze als 
hulp. Ze stellen mij in staat om te koesteren wat ik heb gekregen: een fantastisch 
tweede leven. Ik kan weer genieten en vertrouwen hebben in een mooie toekomst. Ik 
ben dankbaar dat ze er zijn en dat vertaalt zich in een prettig gevoel als ze ’s ochtends 
in mijn handpalm liggen. Dat maakt een wereld van verschil. Want wat je denkt, 
beïnvloedt je gezondheid. Je hebt vast wel eens gehoord van psychosomatische 
klachten: lichamelijke ongemakken die toegeschreven worden aan verdriet of 
nervositeit. 

Je hersenen luisteren naar wat je jezelf vertelt en voeren jouw (on)bewuste 
opdrachten uit, wat je ook tegen ze zegt. Ze weten namelijk het verschil niet tussen 
fictie en werkelijkheid. 

Ik hoor je al denken: ‘Ja hoor, is dat mens wel lekker?!’ Jazeker. En ik kan het 
bewijzen. Doe je ogen maar eens dicht en stel je voor dat je een verse, sappige 
citroen in je hand hebt. Knijp erin gedachten maar eens in en voel de structuur in je 
handpalm. Pak dan een mes, snijd de citroen in stukken en breng er een naar je 
mond. Ruik de zure, frisse geur en zet dan je tanden in het vruchtvlees. Voel hoe het 
zuur zich in je mond verspreidt en hoe het vruchtvlees tussen je kiezen kapot knapt. 
Grote kans dat je voelt dat je wangen slijm produceren, alsof de citroen daadwerkelijk 
in je mond zit. Dat is toch vreemd, nietwaar? Je weet heus wel dat je geen citroen aan 
het eten bent. En toch voel je wat je voelt. Dat komt omdat je hersenen reageren op 
wat je hen voorschotelt. Dus loont het om (medische) uitdagingen net even anders te 
bekijken. Want ja: die medicijnen moet ik tóch slikken. Wil ik mij daar goed onder 
voelen of niet? Aan mij de keus. 

 

Het is alweer twee maanden geleden dat we zijn getransplanteerd. Het leven is ‘back 
to normal’, afgezien van de regelmatige reizen naar Groningen. Inmiddels neemt die 
frequentie af en dat is fijn. Elke keer als ik kom, word ik beloond met een pilletje 
minder van het een of ander. En toch: het gaat mij niet snel genoeg. Want ik merk wel 
degelijk dat de medicatie soms ongewenste bijverschijnselen heeft. Ik zie bijvoorbeeld 
ineens een wesp in mijn auto, die daar helemaal niet blijkt te zijn. Ik schrik me een 
hoedje als ik instap en iets om mij heen zie vliegen. Ik ben niet zo bang aangelegd, 
maar aan wespen heb ik een grondige hekel sinds ik op mijn 14e flink geprikt ben door 
zo’n beest. Maar in de auto is helemaal geen wesp. Hij vliegt in mijn hoofd. In mijn  
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blikveld zie ik soms zwarte vlekken door de medicatie en met het draaien van mijn 
hoofd, vliegen die vlekken met mij mee. Et voilà: dat gebeurde net toen ik de auto 
instapte. 

En dan de soep van tegenwoordig: een uitdaging. Vooral de fijne motoriek die nodig is 
om een lepel naar je mond te brengen, laat het soms afweten. De eerste keer dat ik 
het hete goedje naar mijn mond breng, kan ik mijn hand niet stilhouden en mors op 
mijn T-shirt. Dan maar wat minder op mijn lepel doen, denk ik. Aan (bijna) alles valt 
een mouw te passen. Maar daar blijft het niet bij. De momenten waarop ik vroeger 
ongemerkt secure dingen deed, worden allengs minder. ‘De medicijnen werken in 
ieder geval goed’ zeg ik tegen mijn man, die ziet dat ik tril als ik een glas oppak. ‘Zo 
weet ik dat ze hun werk doen’ glimlach ik weloverwogen. 

‘De medicijnen die je slikt zijn neurotoxisch’ (giftig voor je zenuwen) legt Marnix uit als 
ik vraag hoe het komt dat ik zo tril. Daar schrik ik even van. ‘Het trillen neemt naar alle 
waarschijnlijkheid af naarmate de dosering van de immunosuppressiva afneemt’ zegt 
hij geruststellend. Dan toch maar nog wat geduld hebben, denk ik. 

Ook mijn bloeddruk is een bron van aandacht. Een vermaarde nefroloog vertelde mijn 
nier vriendinnetje ooit dat ‘als je langdurig immunosuppressiva slikt, je bloeddruk 
omhooggaat.’ Dat is bij mij ook het geval. De bloeddruk stijgt maar en stijgt maar. Ik 
controleer de waarden thuis een paar keer per week en zie de verschillen tussen wat 
wenselijk is en niet, oplopen. Als het allemaal wat té hoog wordt, mail ik mijn 
nefroloog, die zoals altijd alert reageert. Er komt meteen een bloeddrukpilletje bij. Dan 
wel van een ander merk, want een verhoging van hetzelfde medicijn is vaak niet 
effectief. ‘Artsen schrijven liever twee keer laag voor, dan een keer hoog’ zegt de 
apothekersassistente. 

‘Het is soms even zoeken naar de balans’ zegt Marnix en aan de toon van zijn stem 
hoor ik dat we die heus wel zullen vinden. Dus kies ik ervoor dankbaar te blijven, 
vertrouwen te hebben en mijn zegeningen te tellen. Omdat ik weet dat dat effect heeft 
op mijn lijf. Met elke pil die eraf gaat, word ik steeds hoopvoller dat er een dag komt 
dat mijn lijstje kort en bondig zal zijn en de bijverschijnselen miniem. En ach, waarom 
zou ik mij druk maken over mijn haar. 

Mijn maatje is ook kaal ;-)  

Door: Brenda de Coninck 
Gepubliceerd: dinsdag 07-08-2018 
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Geef symptomen meer aandacht bij behandeling van chronische 
nierpatiënt 
 
Symptomen hebben meer impact op de kwaliteit van leven van chronische nierpatiënten 
dan nierfunctie. Dat schrijft Pauline Voskamp in haar proefschrift waarop ze op 10 oktober 
2018 promoveerde. Ze roept collega-artsen daarom op om hier meer oog voor te hebben. 
 
Voskamp onderzocht tijdens haar promotieonderzoek 1079 patiënten met stadium 4 of 5 
chronische nierziekte. Dit zijn patiënten met een ernstige of zeer ernstige verminderde 
nierfunctie, die tegen dialyse of transplantatie aanzitten of al dialyse nodig hebben. Uit 
vragenlijsten bleek dat fysieke en mentale symptomen een grote invloed hebben op de 
kwaliteit van leven van deze patiënten. Ze hebben bijvoorbeeld last van jeuk, somberheid 
en vermoeidheid. Klinische variabelen, zoals nierfunctie hadden geen enkele invloed op 
de kwaliteit van leven.  
 
Grotere rol patiënten  
“Patiënten vinden symptomen blijkbaar een van de belangrijkste aspecten van hun ziekte, 
maar in het onderzoek en tijdens de behandeling is hier nog weinig aandacht voor 
geweest”, legt Voskamp uit. “Dat is nu aan het veranderen, doordat patiënten een steeds 
grotere rol krijgen bij beslissingen over hun behandeling.”   
Hier kan haar onderzoek meteen nuttig zijn voor de praktijk, denkt Voskamp. “Traditioneel 
hechten behandelaars meer waarde aan meetbare variabelen, zoals nierfunctie. Nu blijkt 
dat dat weinig zegt over hoe de patiënt zich voelt, is het tijd om tijdens polikliniekbezoeken 
meer aandacht te gaan besteden aan symptomen.”  
 
Interventies bedenken  
Signaleren is belangrijk, maar wat doe je met die informatie? Voskamp: “We weten nu dat 
symptomen belangrijk zijn, maar dan wil je natuurlijk ook interventies bedenken om ze te 
verlichten en de kwaliteit van leven te verbeteren. Hoe kunnen we ingrijpen en zijn er 
wellicht bepaalde symptomen die meer invloed hebben dan andere? Die vragen liggen 
nog open.”  
 
Meer lezen? Bekijk dan het hele proefschrift van Pauline Voskamp 
 
Persbericht Leids Universitair Medisch Centrum 
Gepubliceerd: vrijdag 18 oktober 2018.  
 
  

https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/66121
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Meer zorgvuldigheid bij voorschrijven kaliumbinders?  
 
Door Merel Dercksen  
 
Een kaliumbinder die werkt door calcium uit te ruilen tegen magnesium, geeft zoveel 
calcium af in het spijsverteringskanaal, dat dat effect heeft op andere processen. Niet per 
se negatief, bij nierpatiënten met een te hoog fosfaat werkt het bijvoorbeeld in een moeite 
door als fosfaatbinder. Maar het is wel een aandachtspunt bij het gebruik. 
Een manier om te zorgen dat een te hoog gehalte aan kalium in het bloed van 
nierpatiënten daalt, is een kaliumbinder te gebruiken. Deze middelen zijn 
'ionenwisselaars': ze ruilen de ene stof uit tegen de andere, in dit geval kalium. Vanouds 
bekend is natriumpolystyreensulfonaat, op de markt als Resonium en onder patiënten ook 
wel bekend als zand. Er zijn ook andere middelen, die geen natrium als wisselstof 
gebruiken, maar calcium. Een daarvan is Patiromer, waarover het 
Geneesmiddelenbeoordelingscomité CHMP al wel positief geadviseerd heeft, maar dat 
(nog) niet in Nederland in het vergoedingssysteem is opgenomen. 
Dit medicijn wordt niet door het lichaam opgenomen en ruilt in het maagdarmkanaal 
calcium uit tegen kalium. De werkzaamheid voor het primaire doel, kalium in het bloed 
verlagen, is eerder al getest. Nu vroegen Amerikaanse onderzoekers zich af wat nou 
eigenlijk het effect is van dat extra calcium dat de patiënt op deze manier binnen krijgt. 
Heeft dat effect op de calcium-fosfaathuishouding en de botstofwisseling? 
Om dit te achterhalen hebben ze gebruikgemaakt van gegevens uit een eerdere studie (de 
TOURMALINE - studie) naar de werkzaamheid van het middel. Die hebben ze 
geanalyseerd op het effect op de hoeveelheid fosfaat en calcium in het bloed, vitamine D 
en magnesium en enkele hormonen die betrokken zijn bij de genoemde processen in het 
lichaam. 
Op de hoeveelheid calcium in het bloed lijkt dit calcium bevattende medicijn geen effect te 
hebben. Wel zagen ze veranderingen in fosfaat, in de urine bij alle patiënten en ook in het 
bloed bij patiënten die een te hoog fosfaat hadden. De onderzoekers vermoeden dat dit 
komt doordat een deel van het vrijgekomen calcium in de darm werkt als een 
fosfaatbinder. Daarnaast zal ook een deel van dit calcium worden opgenomen, wat weer 
kan verklaren dat de concentraties van een bepaalde vorm van vitamine D en van intact 
bijschildklierhormoon daalden. En tot slot lijkt het erop dat een deel van het calcium niet 
wordt uitgewisseld tegen kalium uit de voeding, maar tegen magnesium. Zo selectief is het 
medicijn namelijk niet. Dit heeft weer tot gevolg dat de hoeveelheid magnesium in het 
bloed bij gebruikers wat daalt. 
 
Gepubliceerd: maandag 05-11-2018 
Bron: Clinical Journal of the ASN | Reacties (1)  
 
Reactie op dit artikel: Tony de Ronde, Amsterdam, 29-11-2018 
Deze en ook andere studies maken duidelijk dat bij gebruik van deze nieuwe kaliumbinder 
behalve calcium en fosfaat (dat gebeurt meestal standaard) ook regelmatig de 
hoeveelheid magnesium in het bloed gecontroleerd zal moeten worden. Waar nodig zal 
magnesium aangevuld moeten worden met een tablet met magnesium.  
Langzaam maar zeker lijkt het duidelijk te worden dat het beter is om bij nierpatiënten, of 
in ieder geval dialysepatiënten, te streven naar een hoog normaal magnesium in het bloed 
(zie bijvoorbeeld de presentatie van Anique ter Braake op de wetenschapsdag: site NVN, 
activiteiten, terugblik op themadagen, wetenschapsdag, 1e presentatie). 



Digna Contact  december 2018 

 
16 

 
 

 

Verslagen Museum Dansant en Museum Soet & Vermaeck 
 

Aan de oproep om kopij in te leveren door leden is op een geweldige manier gereageerd. 
Onderstaande 6 verslagen Museum Dansant en Museum Soet & Vermaeck heeft de 
Digna redactie mogen ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank! 
 
Zondagmiddag 23 september 2018 hadden wij met onze Nierpatiëntenvereniging weer 
een gezellige muzikale Dignamiddag met 38 leden. Deze middag werd gehouden in 
Orgelmuseum Dansant en Kermismuseum Soet & Vermaeck in Hilvarenbeek. 
Toen iedereen er was om 13.00 uur kregen wij een kop koffie/thee met een likeurtje erbij 
en natuurlijk een overheerlijke Brusselse wafel met slagroom en warme kersen.  
Om 14.00 uur ging het draaiorgel echt draaien en menig Digna lid ging met de voetjes van 
de vloer. Er waren ook nog andere gasten de zogenaamde stamgasten die 2 keer in de 
maand een dansje komen doen. Ook kregen wij uitleg over de verschillende orgels zoals 
het mortierorgel Poseidon en de 14 Billekens uit de jaren 70.  
Na een tijdje werd onze groep verzocht om naar beneden te gaan; daar was het 
Kermismuseum Soet & Vermaeck. Rond de carrousel waren tafels en stoelen gezet en 
kon je heerlijk genieten van de poffertjes en suikerspin en ook daar kregen we uitleg over 
attracties uit vroegere tijden. Ook werden er spelletjes gedaan zoals stokken vangen, 
peperkoek doormidden slaan en er stond een tafel in het midden; daar ging ik zelf 
proberen om met viltjes te gooien in een bepaald patroon. Degene die gewonnen hadden 
kregen een heerlijke zuurstok.  
In de pauze kon je een lekker drankje nemen van fris tot een overheerlijk advocaatje met 
slagroom.    
Er ging ook nog een ouderwets snoepwinkeltje open waar ze zuurstokken en de over 
bekende Sunnlight zeep (wie kent dat niet) verkochten. 
Tot slot was er een broodmaaltijd met een broodje kroket, 2 broodjes met divers beleg en 
heerlijke krentenbol met roomboter. Nadat we dit op hadden vertrok iedereen weer 
huiswaarts. Het was weer een supergezellige middag. 
Met dank aan Kleis, John en Ad. 
 
Groetjes van Hennie Machielse – de Korte 
 
Via onderstaande site krijgt u een rondleiding te zien van Museum Dansant:  
http://www.museumdansant.nl/museum/rondleiding360.php 
 
 We werden ontvangen met koffie of thee en een heerlijke Brusselse wafel met slagroom 
en warme kersen. Daarna werden we verwelkomd door de gastvrouw en zij vertelde over 
de aanwezige orgels hoe die ontstaan waren en uit welk jaar ze kwamen. Heel interessant 
verhaal en we hebben ervan genoten. Schitterend was het toen de orgels een voor een 
begonnen te spelen. We hebben ook nog gedanst en dat was ook heel gezellig. Na een 
uur of twee uur gingen we naar beneden om een kermis te zien uit 1920. Hier werden we 
begroet door de gastheer. Hij vertelde ons op een ludieke manier alles over de kermis van 
die jaren toen het er heel anders aan toe ging. We deden ook leuke spelletjes van vroeger 
op de kermis. Daarna hebben we nog lekkere broodjes op. Al met al was het weer een 
geslaagde middag. Jullie hebben het weer goed gedaan! 

Groetjes van A. van den Berk - Verhees 

 

http://www.museumdansant.nl/museum/rondleiding360.php
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Ik wil me even voorstellen. Ik ben Dieny van der Steen – de Leeuw (67 jaar) en getrouwd 
met Frans en ben 6 jaar nierpatiënt en zit in de nachtdialyse bij Amphia Molengracht. 
We kregen een uitnodiging voor een gezellige middag, welke plaats vond op zondag 23 
september 2018. Natuurlijk hebben we hierop gelijk gereageerd. 
Mijn man en Ik kunnen U vertellen dat het een supergezellige middag was. Ontvangst met 
een lekker kopje koffie of thee met daarbij een warme wafel met kersen en slagroom. 
Hartstikke lekker! Ondertussen gezellig luisterend naar de geweldig mooie orgels die daar 
stonden. Er was ook gelegenheid tot dansen wat ik altijd graag deed, maar helaas door 
mijn gezondheid niet meer kan. Jammer! Maar toch genietend van de dansende mensen 
en het gezellig bijkletsen met iedereen; toch bijzonder leuk! 
Na een tijdje gingen we met een oude lift naar de kelder en wat was het geweldig om daar 
een kermis aan te treffen van 1920. Er werden verhalen en geheimen verteld over de oude 
kermisattracties, die hier stonden opgesteld. Ik mocht met de luchtbuks schieten, maar 
ondanks helaas 3x mis kreeg ik toch een lekstok. Ook andere mochten hun geluk 
beproeven bij andere onderdelen en dit was heel leuk en soms verbazend wekkend. We 
kregen ook nog poffertjes en een suikerspin, dus de kermis was helemaal compleet. 
Om 17.00 uur werden broodjes met kaas, kroket e.d. uitgedeeld. Lekker hoor! Rond 18.00 
uur was het ongeveer afgelopen en gingen allen voldaan naar huis. Het was een 
onvergetelijke middag geworden en ieder heeft hier zeker van genoten. 
Wij zijn, als we kunnen, meestal wel aanwezig bij de activiteiten van Digna omdat ze altijd 
leuk en goed georganiseerd zijn. Dat mag best eens gezegd worden. Dus willen we John 
Reniers en de andere bestuursleden heel hartelijk bedanken voor deze gezellige middag. 
We kijken alweer uit naar de komende Kerstviering 2018, want dat is ook altijd genieten. 
 
Groetjes en tot gauw, Dieny en Frans van der Steen. 
 
 
Op 23 september hebben we een fijne middag gehad bij Museum Soet & Vermaeck in 
Hilvarenbeek. Bij binnenkomst werden ontvangen door John met een lekker bakje koffie of 
thee en een wafel met warme kersen. In de zaal waren behoorlijk wat orgel en terwijl wij 
aan de koffie zaten werd het een en ander over het orgel verteld en speelde daarna hun 
muziek; er waren veel orgels en nog hele mooie ook. Ook was er plaats voor een dansje 
waar ook dankbaar gebruik van werd gemaakt. We hebben wat afgezwierd op de 
dansvloer. Er werd voor John nog een liedje gedraaid, want hij was de week ervoor jarig 
geweest. John mocht ook even een handorgeltje draaien wat hem goed afging; even 
oefenen John en dan mag je de straat op. 
Daarna zij we naar beneden gegaan, alwaar alles in het teken van een kermis uit vroegere 
tijden stond. Daar werd het een en ander verteld hoe het er toen aan toeging.  
Er werden vele leuke dingen gedaan, zo mocht een mevrouw een peperkoek in een keer 
in plakjes slaan met een bijl, en wat denk je: ze had de hele peperkoek in 1 keer in vele 
plakjes. Zo werden er nog meer dingen gedaan en we werden er goed bij betrokken en   
dat was heel leuk. Ze hadden speciaal voor ons advocaat gemaakt en voor wie het wilde 
kon een glaasje krijgen. Beneden kregen wij ook volop te drinken en te eten. Het 
verhaaltje over de advocaat was wel heel grappig en deze drank liet men zich goed 
smaken.  
Na een lekker broodje en een gezellige middag gingen we weer huiswaarts. 
 
Bets Timmers – Tabak 
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Leuke middag bij Digna Nierpatiëntenvereniging voor West-Brabant 
We werden zondagmiddag 23 september om 13.00 uur verwacht in het museum ‘Soet en 
Vermaeck’. Een prachtige gelegenheid aan de rand van Hilvarenbeek. Buiten was het die 
dag bar slecht, dus dit kwam bijzonder goed uit, want we moeten toch iets doen om ons te 
vermaken. We werden heel vriendelijk ontvangen en toen alle gasten aanwezig waren en 
een plaatsje hadden gevonden, werden we getrakteerd op een ‘bakske’ koffie of thee met 
een heerlijke wafel met warme kersen en een flinke dot slagroom. Dat ging er dus in als 
koek. Daarna kwam John munten uitdelen voor consumpties. Ondertussen kregen we van 
de bazin duidelijke uitleg over de verschillende orgels. Mechanische robot, mortier, 
straatorgel, en een orgeltje dat nog met de hand door John gedraaid werd. Er werd ook 
volop gedanst op de vrolijke orgelklanken. Erg leuk ook om naar te kijken. Ze dansten 
zelfs de valeta! Je waande je af en toe in de ’14 billekes’. Rond 16.00 uur zijn we met 
ongeveer 40 personen naar de kermis gegaan. Deze was beneden in de kelder. Je keek je 
ogen uit. Alle attributen klonken en zagen er tot in de puntjes verzorgd uit. Alles was er 
aanwezig van ‘Kop van Jut’ tot snoepkraam. Zelfs een elektrische stoel. Terwijl we uitleg 
kregen van diverse apparaten werden we intussen op poffertjes getrakteerd. Ook de 
suikerspin ontbrak niet. Nadat we nog naar sterke verhalen (waar of niet waar) geluisterd 
hadden kregen we nog een lekker broodje kroket, broodje kaas en een krentenbol met 
koffie, thee, melk of een ander drankje. Het ontbrak ons aan niets. Het winkeltje ging nog 
even open, zodat we nog een flinke kaneelstok konden kopen. Dit was een buitengewoon, 
goed verzorgde middag, waar we allen nog dikwijls aan terug zullen denken.  
John en de overige bestuursleden, hartelijk dank voor de goede organisatie en de familie 
Jansen en personeel voor de warme ontvangst  
 

Namens Adje Corssmit – Emmen en F. Snoeren – van den Ouweland 
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Brochures over nierziekte en werken  
 
Voor veel nierpatiënten ligt de fase van werken al lang achter de rug. En helaas zien we in 
de zogenoemde ‘werkende’ leeftijd veel nierpatiënten die niet meer in staat zijn om te 
werken. Vermoeidheid, onvoorspelbare gezondheid en het zware ritme van bijvoorbeeld 
de dialyses kunnen zwaar drukken op uw leven.  
Maar voor hen waarbij de energie nog voldoende aanwezig is om te kunnen blijven 
werken hebben Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) en de Nierstichting twee 
brochures samengesteld die van belang kunnen zijn. 
 
De brochure ‘Een medewerker met een nierziekte’ gaat over een medewerker met een 
chronische nierschade. Deze folder geeft de werkgever informatie over wat nierfalen voor 
iemand kan betekenen en geef inzicht in wat er met de werknemer gebeurt als deze 
behandeld wordt voor zijn nierziekte. De werkgever leest praktische handreikingen en tips 
en er wordt in het kort verteld welke procedure bij ziekte moet worden gevolgd. U als 
werknemer met een nierziekte kan de brochure uitreiken aan de werkgever en 
bijvoorbeeld de bedrijfsarts of bij de afdeling Personeelszaken. 
 
De brochure ‘Werken met een nierziekte’ vertelt juist wat jezelf kunt doen als je als 
nierpatiënt zo lang mogelijk wilt blijven werken. 
 
In beide brochures wordt verwezen naar het Steun- en adviespunt: STAP, van de NVN. 
Daar werken deskundigen met kennis en ervaring op het gebied van nierziekten en de 
daarbij behorende wet- en regelgeving. Zit je zelf of je werkgever met een vraag op het 
gebied van werk, dan kan er het best direct contact op worden genomen met dat 
steunpunt. 
Bereikbaarheid STAP 
Telefoon : 035-693 77 99 (ma/wo/vr van 10.00-12.00 uur) 
Mobiel : 06-12 725 141 (di/do van 16.00-17.30 uur) 
E-mail  :  stap@nvn.nl  
Website : www.nvn.nl/vind-steun 
 
 
 
    
  

mailto:stap@nvn.nl
http://www.nvn.nl/vind-steun
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Voor wie is Digna bedoeld?  
Digna is een regionale vereniging van en voor nierpatiënten die opkomt voor de belangen 
van nierpatiënten in de regio West-Brabant, die nu of in de toekomst nierfunctie 
vervangende therapie nodig hebben. 
 
Het doel van Digna  

• Het bevorderen van onderlinge contacten tussen patiënten, door middel van het 
organiseren van verschillende activiteiten zoals o.a. een jaarlijkse dagtocht, Kerstviering, 
organiseren van informatie, voorlichting en themabijeenkomsten, specifiek voor 
nierpatiënten en hun naasten. 

• Uitgeven van ons blad Digna Contact.  

• Overleg met de dialyseafdeling van het Amphia en Bravis ziekenhuis om de organisatie 
rondom de dialyse behandeling te optimaliseren. 
  
Hoe is Digna samengesteld?  
Het bestuur: voorzitter, penningmeester/vice-voorzitter, secretaris en bestuursleden. Het 
bestuur wordt gekozen door de leden en het bestuur stelt de commissies samen. Het 
bestuur en commissies bestaan uit een afvaardiging van patiënten en belanghebbende 
van het Amphia ziekenhuis in Breda en het Bravis ziekenhuis in Roosendaal/Bergen op 
Zoom. Het bestuur wordt bijgestaan door diverse commissies. 
 
Contributie 
Contributie loopt van 1 januari t/m 31 december en bedraagt € 25,00 per lid per jaar. 
Tevens bent u lid van Nierpatiënten Vereniging Nederland en bezoekt u themadagen, 
ontmoeten lotgenoten, persoonlijk advies sociale raadslieden en ontvangst Wisselwerking 
6x per jaar. 
 
Privacy statement 
Met het aanmelden als lid geef ik Digna Nierpatiëntenvereniging voor West-Brabant 
toestemming om mijn gegevens te beheren. Gegevens worden zojuist en nauwkeurig 
mogelijk bijgehouden. De gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor ze 
verzameld zijn, dit betekent dat ze niet zonder toestemming worden doorgestuurd naar 
externe partijen en dat binnen de organisatie van Digna Nierpatiëntenvereniging voor 
West-Brabant alleen de personen die de gegevens vanuit hun functie in moeten zien, 
toegang hebben. Tevens geef ik toestemming om beeldmateriaal waarop ik te herkennen 
ben te gebruiken voor doeleinden van Digna Nierpatiëntenvereniging voor West-Brabant 
zoals facebook, website, Digna Contact. 
 
 
Handtekening(en): …………………………………………………………………………………… 
 
Aanmeldingsformulier 
 
Formulier volledig ingevuld en ondertekend inzenden naar:  
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Ledenadministratie Digna Nierpatiëntenvereniging voor West-Brabant 
Hofhage 4, 4813 XL  Breda  

 

Aanmelden als lid Digna Nierpatiëntenvereniging voor West-Brabant 

Achternaam : _______________________________________________________ 

Voorletters : ____________________ Roepnaam : _______________________ 

Geboortedatum : ____________________ Geslacht :   Man   Vrouw  

Adres : _______________________________________________________ 

Postcode : _______________________________________________________ 

Woonplaats : _______________________________________________________ 

E-mailadres : _______________________________________________________ 

Telefoon : ____________________ Mobiel : _______________________ 

IBAN Banknr. : _______________________________________________________ 

 

Behandelingsvorm en behandelcentrum (aankruisen wat van toepassing is): 

 Hemodialyse    Thuis Hemodialyse  Peritoneaal Dialyse (PD/CAPD/CCPD) 

 Pré-Dialyse     Partner Lid   Getransplanteerd 

 Donor     Lid Donateur        

 Amphia Ziekenhuis   Bravis Ziekenhuis   Niet van toepassing  

 
    NB: wordt uw partner ook lid? Vul formulier nogmaals in 

Achternaam : _______________________________________________________ 

Voorletters : ____________________ Roepnaam : _______________________ 

Geboortedatum : ____________________ Geslacht :   Man   Vrouw  

Adres : _______________________________________________________ 

Postcode : _______________________________________________________ 

Woonplaats : _______________________________________________________ 

E-mailadres : _______________________________________________________ 

Telefoon : ____________________ Mobiel : _______________________ 

IBAN Banknr. : _______________________________________________________ 

 

Behandelingsvorm en behandelcentrum (aankruisen wat van toepassing is): 

 Hemodialyse    Thuis Hemodialyse  Peritoneaal Dialyse (PD/CAPD/CCPD) 

 Pré-Dialyse     Partner Lid   Getransplanteerd 

 Donor     Lid Donateur        

 Amphia Ziekenhuis   Bravis Ziekenhuis   Niet van toepassing  
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Puzzel mee en win! 
 
In elke editie van DIGNA Contact maakt u kans op een leuke prijs. Los deze anagram op. 
De in te vullen woorden zijn een anagram (de letters zijn onderling verwisseld) van de 
beschrijving. Stuur de oplossing vóór 1 februari 2019 naar: Redactie DIGNA Contact, 
Onderdijk 6/B, 4845 EK  Wagenberg. Ongefrankeerde inzendingen worden niet 
meegenomen in de loting. Of e-mail naar j.p.a.reniers@casema.nl  met als onderwerp 
‘Puzzel’. 
De oplossing van de puzzel in DIGNA Contact oktober 2018 was: vriendschap. De prijs 
gaat naar: Bets Timmers - Tabak. Hartelijk gefeliciteerd 
 

 

mailto:j.p.a.reniers@casema.nl
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Het bestuur van NPV Digna wenst U en Uw familie  

hele fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar 
 

 

 


