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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 augustusi 2018. 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 
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Voorwoord 
 
Op de jaarvergadering was u heel duidelijk. Unaniem accepteerde u Rudie en mij als 
bestuurslid van Digna. Ook was u er mee akkoord dat ik de komende tijd uw voorzitter 
wordt. Rudie en ik danken u voor dit vertrouwen en we zullen ons uiterste best (blijven) 
doen om voor de belangen van nierpatiënten, maar vooral die van de nierpatiënten in 
West-Brabant, op te komen. 
In de komende Digna contacten zal ik u af en toe vertellen waar ik zoal mee bezig ben. 
Want hoewel al een poosje gepensioneerd verveel ik me allerminst en zijn m’n dagen 
behoorlijk gevuld. 
Twee dagen per week werk ik nog. Dan help ik zzp’ers maar ook particulieren met 
administratie en belastingzaken of breng ik voor een autobedrijf, door het hele land, 
leaseauto’s weg of haal deze op. 
Ook doe ik regelmatig iets voor de landelijke Nierpatiëntenvereniging NVN, de 
Nierstichting en het Nationaal Donormonument. Daarnaast ben ik (Raads)commissielid 
voor een plaatselijke politieke partij, 
Over het Nationaal Donormonument wil ik nu graag iets meer vertellen. Sinds oktober 
2011 staat naast de Grote Kerk in Naarden “De Klim”. Een monument, opgericht als 
eerbetoon aan alle - vaak anonieme - donoren die hun organen hebben afgestaan. Het 
staat zowel symbool voor een getransplanteerde die dankzij een donor naar een nieuw 
leven klimt, als voor een nabestaande die uit een dal van verdriet klimt, doordat de 
overleden donor in iemand anders voortleeft. 
Ieder jaar reikt het bestuur van de Stichting Nationaal Donor Monument een 'Gouden Klim' 
uit, een vergulde replica van het monument in de vorm van een reversspeld.  Deze 
onderscheiding gaat naar een persoon, of instelling, die zich bovenmatig heeft 
ingespannen om bewustwording omtrent donatie en/of transplantatie te bevorderen.  
Deze onderscheiding ging in 2016 naar Pia Dijkstra die zich bovenmatig heeft ingezet voor 
de wijziging van de transplantatiewet. En in 2017 ging de onderscheiding postuum naar 
Prof. Jon van Rood, oprichter van Eurotransplant. Eerder ging de onderscheiding o.a. naar 
Joris Linssen voor zijn programma “Deel het Leven”. 
 
Eens per twee jaar, dit jaar op 9 juni, is in de Grote Kerk in Naarden de 
TransplantERENdag, een dag waarop getransplanteerden van hun dankbaarheid naar de 
donoren en nabestaanden blijk geven (zie ook elders in deze Zomer Uitgave). 
Wanneer deze uitgave van Digna Contact u bereikt voor 9 juni, dan nodigen wij u van 
harte uit om op deze dag naar Naarden te komen. De bijeenkomst begint om 14.30 uur. 
Maar het hele jaar door kunt u, als u daar behoefte aan hebt, bloemen of kaarten bij het 
monument neerleggen. 
 
Met een warme groet uit Zevenbergen, 
Kleis Willemstein            
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Van de bestuurstafel door secretaris John Reniers 
 

• World Kidney Day 2018. De World Kidney Day, welke gehouden werd op do. 8 maart 2018 
(elk jaar op de 2e donderdag in maart) is wederom succesvol verlopen.  In de centrale hal 
van het Amphia Ziekenhuis Locatie MG Breda werd een informatiemarkt georganiseerd 
door Nierpatiëntenvereniging Digna (Bertha Boeren-Stallen en Rudie de Zwart). Zij 
verstrekten informatie over nieren en nierfunctievermindering, transplantatie/donatie, 
behandelingen, zelfmanagement, voeding en diabetes. Het door de Nierstichting 
vernieuwde geïntroduceerde ´Zoutpakket´ was eveneens te bewonderen. Met buisjes is 
hierin het zoutgehalte van verschillende voedingsmiddelen inzichtelijk gemaakt. Naast het 
algemene doel van WKD: het benadrukken van het belang van gezonde nieren werd extra 
aandacht gevraagd voor het belang van gezondheid van vrouwen en (de preventie van) 
nierziekte bij vrouwen. Daarnaast is tijdige diagnose en goede zorg bij chronische 
nierziekte tijdens zwangerschap belangrijk en kan zwangerschap ook een waardevolle 
gelegenheid zijn voor vroege diagnose van chronische nierziekte. Vele wisten de weg naar 
deze stand te vinden en kregen voor hun belangstelling een flesje water en enkele 
kruidenzakjes. Vanaf deze plaats danken wij voornoemde personen voor de organisatie 
WKD 2018. 
 

• De Algemene Ledenvergadering vond plaats in Gasterij ‘De Seterse Hoeve’ op zo. 29 april 
2018 bij aanwezigheid van 41 leden incl. alle bestuursleden. Bijzonderheid van deze 
bijeenkomst was de presentatie van de DIGNA roll-up banner en het DIGNA Zoutvaatje 
(Je ziet het goed dit is een zoutvaatje zonder gaatje). Tijdens de vergadering werd zowel 
bestuurlijk als financieel verantwoording afgelegd over 2017. Na afloop van de 
vergadering was er een zoutquiz; Carin Hoogstraten (NVN) gaf een lezing over positieve 
gezondheid en konden de aanwezigen haar bestoken met de nodige vragen. De 
aanwezigen mochten ook het zoutvaatje in ontvangst nemen. De middag werd afgesloten 
met een goed gevulde Brabantse koffietafel. Al met al een gezellige en goed 
gewaardeerde middag. De notulen van deze vergadering en het jaarverslag 2017 kunt u 
opvragen bij de secretaris J.P.A. Reniers, Onderdijk 6/B, 4845 EK  Wagenberg. E-
mailadres: j.p.a.reniers@casema.nl 
 

• Symposium ‘Eigen Regie/Zorg goed voor jezelf’ op 15 april 2018. 
Samen met vijf regionale nierpatiëntenverenigingen een symposium organiseren, dat 
gebeurt alleen in Brabant. En het was ook niet voor het eerst. Deze keer was gekozen 
voor het thema ‘Zorg goed voor jezelf’. Drie thema’s stonden centraal: 
a) Positieve gezondheid. Maaike Hengst (Catharina Ziekenhuis) vertelde over het concept 
‘Positieve gezondheid’, waarmee op dit moment de gezondheidszorg veroverd wordt. 
b) Eigen regie bij dialyse. Dr. C.H. Beerenhout (Maxima Medisch Centrum (MMC)) nam de 
mensen mee met zijn verhaal over ‘eigen regie bij dialyse’. 
c) Medicijngebruik en eigen regie. Thelma van der Heijden (Dialysecentrum 
Raamsdonkveer) motiveert de aanwezigen om samen met hun dokter de regie over de 
medicatie te nemen waar dat kan. Daarom is het belangrijk dat iedereen voldoende kennis 
en inzicht heeft. 
  
Binnenkort is het volledig uitgebreide verslag te lezen op onze website 
http://www.dignawestbrabant.nl/ 
 
 

mailto:j.p.a.reniers@casema.nl
http://www.dignawestbrabant.nl/
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• Ook dit jaar kregen we van het Basis Goodwill Fonds van Koninklijke Luchtmacht van 
vliegbasis Gilze-Rijen weer een uitnodiging voor de jaarlijkse barbecue op dinsdag 15 mei 
2018. Een artikel hierover, geschreven door Annie Pennings-Damen, treft u elders in deze 
uitgave van Digna Contact aan. Vanaf deze plaats Basis Goodwill Fonds; héél hartelijk 
bedankt en hopelijk tot volgend jaar.   
 

• 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.   
 

• Algemene Ledenvergadering NVN op zaterdag 21 april 2018 in JOINN! Houten B.V., 
Onderdoor 5, 3995 DW  Houten. Voorzitter Kleis Willemstein en secretaris John Reniers 
zijn hier aanwezig geweest. Notulen, bestuursverkiezingen, presentatie en bespreking 
Jaarverslag 2017 en presentatie en bespreking jaarrekening 2017 waren en zijn natuurlijk 
vaste agendapunten. Middagprogramma was over ADR met Pia Dijkstra en Tom Oostrom 
(directeur Nierstichting).   
 

• Vrijdagmiddag 25 mei 2018 zijn we als bestuur van NPV Digna aanwezig geweest op de 
locatie waar de barbecuetraditie van de Nederlandse Nierpatienten Vereniging ooit begon: 
het kantoor van de NVN, Groot Hertoginnelaan 34 te Bussum. Deze barbecue was 
bestemd voor Regionale bestuursleden en hun partners. Prachtig weer en een heel goed 
verzorgd verblijf in de gemeente Gooise Meren. NVN Chapeau! 
 

• De Nier Patiënten Vereniging OLVG en de NVN organiseren de themadag Leven met een 
nierziekte op 30 juni 2018 van 10.00 - 15.30 uur in de Colour Kitchen Langerlust, 
Provincialeweg 24, 1108 AB  Amsterdam (Zuid-Oost). Deze dag is bedoeld voor 
nierpatiënten met een migratieachtergrond. 
 

• De komende activiteiten van Digna Nierpatiëntenvereniging voor West-Brabant zijn: 
▪ Bestuursvergadering op woensdag 27-06-2918; 
▪ Vergaderingen DB vinden plaats indien nodig; 
▪ Boottocht met de Zilvermeeuw 6 van Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw B.V. op zondag 01-07-

2018; 
▪ Najaarsactiviteit (Kermis- en Orgelmuseum Hilvarenbeek) vindt plaats op zondag 23-09-

2018. 
 

• Vindt u het leuk om iets te delen met de leden van Digna Nierpatiëntenvereniging voor 
West-Brabant. Dat kan zijn uw ervaringen, positief en/of negatief, als nierpatiënt of 
getransplanteerde.  Maar ook uw hobby’s, reizen, recepten of zo maar verhalen die 
interessant zijn of gewoon leuk om gedeeld te worden.   
De redactie houdt zich aanbevolen voor deze ledenverhalen. Aarzel dus niet en stuur uw 
verhaal op naar de redactie van Digna Contact. Per post: Redactie Digna Contact, 
Onderdijk 6/B, 4845 EK  Wagenberg. Per e-mail: j.p.a.reniers@casema.nl 
  

mailto:j.p.a.reniers@casema.nl
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Nieuw: 
Op internet is de nieuwe site, nieren.nl gelanceerd.   
Een samenwerking tussen de Nierstichting en Nierpatiënten Vereniging Nederland. 
Daarop staan  
- blogs, bijvoorbeeld van Sophie, een diëtist in Nijmegen, 
- recepten uit Eten met Plezier en van diëtisten en patiënten.  
De bronvermelding is duidelijk en je kunt zoeken op soort gerecht.  
Iedereen kan meedoen! 
Om lid te worden heb je een e-mailadres nodig, daarmee kun je een gebruikersnaam 
aanmaken. Je krijgt geen rekening of post thuis. 
 
Nieuw: 
De al eerder bestaande app Eetmeter van het Voedingscentrum is uitgebreid met nieuwe 
functies; sinds mei 2018 kun je ook suikers en fosfaat in de eetmeter terugvinden.  
Let op: bij het fosfaat wordt vaak een gemiddelde gebruikt; als u denkt dat het niet klopt 
kijken we graag mee. 
Het is te activeren in “Voedingsstoffen”. 
  



Digna Contact  juni 2018 

 
7 

 
 

 
De eetmeter app wordt door redelijk veel mensen gebruikt. 
Je kunt er een voedingsdagboek in bijhouden, maar ook een beweegdagboek.  
Handig om inzicht te krijgen in uw voedingspatroon en om snel producten op te zoeken die 
u niet dagelijks gebruikt. 
 

   
 
Recept Snelle marinade: 
Heerlijk, die gemarineerde lapjes voor op de barbecue, maar ook erg zout. Daar krijg je 
dorst van. 
Een snelle marineertip voor 2 personen: 
200-300 gram dunne lapjes vlees of vlees in kleine blokjes (minuutlapjes of nasivlees) 
2 eetlepels vloeibare bak- en braad of olie (alle soorten) 
2 theelepels kruiden of specerijen; bijvoorbeeld kipkruidenmix zonder zout 
Bereidingswijze: 
Roer de vloeibare bak – en braad of olie met de kruiden tot een papje.  
Meng dat met het vlees in een kom. 
Laat het minimaal een half uur intrekken in de koelkast. 
 
U kunt de kipkruiden vervangen door andere kruidenmixen zonder zout zoals bijvoorbeeld: 

• Italiaanse (gehakt)kruiden  

• Hamburger kruiden of gehaktkruiden 

• Argentijnse grillkruiden voor rundvleesreepjes 

• Speklappen combineren heel goed met kipkruiden. 
Lekker met een gepofte aardappel of stokbrood zelfgemaakte kruidenboter of een 
couscoussalade. 
 
Diëtisten Amphia dialyse: 
Conny Ooms, Vera van der Werff en Evelien de Cuijper 
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Beweegmaand mei 2018 Dialyse Afdeling 

 
In 2015 zijn wij begonnen met het organiseren van de beweegmaand in de maand mei, 
met als doel patiënten te motiveren om meer te gaan bewegen tijdens het dialyseren en 
daarbuiten. Bewegen op een gezonde manier is goed voor iedereen. Bewegen tijdens de 
dialysebehandeling is goed omdat de afvalstoffen nog beter uit het lichaam kunnen 
worden onttrokken waardoor u minder kramp of jeuk zult kunnen ervaren.  
Om mensen te motiveren meer te bewegen heeft de dialyseafdeling de dialysefietsen in 
deze maand nog eens extra onder de aandacht gebracht en mensen gemotiveerd om 
zoveel mogelijk wandelend naar de dialyse afdeling te komen (met bv. ondersteuning van 
een rolstoel).  Er is tevens onderzocht of wij voor de beweegmaand mei via een 
commercieel bedrijf een beweegsensor konden gebruiken, een beweegsensor is 
gekoppeld aan de dialysefiets en aan een beeldscherm waardoor er visueel een route kan 
worden gefietst. Dit bleek echter voor dit jaar niet haalbaar.  
Voorgaande jaren kregen wij tijdens de beweegmaand ondersteuning van studenten 
Fysiotherapie (Avans Hoge School Breda). Doordat het lesprogramma voor de studenten 
is gewijzigd konden zij dit jaar ons niet meer ondersteunen. Op dit moment zijn wij in 
overweging met Avans in hoeverre hun hierin nog een bijdrage gaan leveren of niet.  
Daarnaast hebben wij als afsluiting van de beweegmaand een wandeling georganiseerd 
op zondagmorgen 27 mei 2018. Er waren 3 patiënten die zich hiervoor hadden 
opgegeven. Deze 3 patiënten en hun partner, hebben genoten van het uitje. Het was een 
prachtige zonnige dag. Het kopje koffie en het contact met de andere patiënten, bij 
restaurant de Boswachter, was erg gezellig en werd enthousiast ontvangen. De wandeling 
verliep op eigen tempo met de afstand die patiënten zelf aankonden en werd begeleid 
door twee dialyseverpleegkundigen, een diëtist en een maatschappelijk werker.  Er werd 
wel aangegeven dat het erg jammer was dat niet meer patiënten zich hebben opgegeven.  
Wij hopen met deze beweegmaand patiënten weer te hebben gemotiveerd om te bewegen 
en gaan evalueren voor volgend jaar of en hoe wij hier opnieuw weer een bijdrage aan 
kunnen leveren.  
 
Nathalie Kats  
Medisch maatschappelijk werker dialyse  
Amphia Ziekenhuis 
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Boekenplank: Boeken voor nierpatiënten, partners en donoren 

Deze keer zijn onderstaande boeken zijn door mij op de plank geplaatst: 

• Een zieke nier en nu? 
Dr. Paul van der Boog, nefroloog LUMC, geeft patiënten inzicht in de theorie van (de 
behandeling van) nierziekten. Aan de orde komen de werking van de nieren, wat er 
gebeurt als de nier niet goed werkt en welke onderzoeken er zijn om meer over de 
nier(ziekte) te weten te komen. Ook de behandelmogelijkheden komen aan bod. Aan het 
eind worden de verschillende aspecten van dialyse en niertransplantatie apart besproken.  
Dit boek is behalve voor patiënten ook bedoeld voor mensen die gewoon geïnteresseerd 
zijn in de werking van hun lichaam en voor mensen die een nierpatiënt in hun omgeving 
hebben. Prijs € 19,95. Voor NVN leden via www.nvnwinkel.nl  slechts € 17,45 
 

• 20 dubbelportretten nierdonatie bij leven 
Een heel mooie en informatieve uitgave van de Nierstichting is dit uniek vormgegeven 
boek. 20 dubbelportretten nierdonatie bij leven laat op indringende manier de gevoelens, 
motivaties en ervaringen zien van ontvangers van een donornier en de levende donoren 
die hun nier hebben afgestaan. De relaties tussen de ontvanger en de donor zijn zeer 
divers: van een oma met kleinkind, tot partners, collega's en een altruïstische donor. 
Jacintha Jenniskens, maatschappelijk werker in het Academisch Medisch Centrum in 
Amsterdam nam het initiatief om 20 verhalen van ontvangers van een donornier en hun 
donoren samen te brengen. Het boek is extra boeiend voor hen die die voor de complexe 
en persoonlijke afwegingen staan rondom donatie bij leven. Uitgave: Nierstichting. 
Verkrijgbaar o.a. via www.bol.com, prijs 29,99. 
Ook vind je in de boekhandel allerlei boeken die geschreven zijn vanuit de ervaring van 
patiënten. Ze zijn vaak alleen tweedehands te verkrijgen, maar daarom vaak niet minder 
interessant. Snuffelen dus in de al dan niet virtuele boekhandels. 
 

• Eten met plezier 
Het kookboek speciaal gemaakt voor nierpatiënten. Vol recepten die aansluiten op een 
natrium en kalium beperkt dieet. Ook tabellen waarin je kunt zien hoeveel natrium en 
kalium er in dingen zit. Met name voor dialyse patiënten een aanrader. Anke Spijker, 
Trijntje Kok, Trudeke Struĳk-Wielinga. Uitgave: Nierstichting. Verkrijgbaar in de 
boekhandel, prijs € 24,50 
 

• Spice Wise 

Meesterchef Michel Hanssen werkte bij befaamde restaurants als Pullitzer en het 
Kurhaushotel en was kruidenspecialist bij diverse grote fabrikanten. Plots werd hij 
hartpatiënt en werd zout voor hem levensbedreigend. Maar ja, als chefkok ben je toch 
gewend aan lekker eten en dus ging hij (al in het ziekenhuis) aan de slag met een heel 
nieuwe aanpak van koken. Zonder zout en helemaal gebaseerd op het gebruik van 
zelfgemaakte kruidenmixen. Het kreeg vorm in een schitterend kookboek 'Spice Wise', 
waarin allerlei basisgerechten werden gecombineerd met een rijke diversiteit aan 
kruidenmixen. Koken in alle smaken, geuren en kleuren van de wereld. Het werd al snel 
het meest besproken (en verkochte) kookboek van 2015. Meer dan 15.000 gingen er 
inmiddels over de toonbank. Een inslaand succes! 'Spice 

http://www.nvnwinkel.nl/
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Wise' is het ultieme kookboek voor hart- en nierpatiënten en ieder ander voor wie zout een 
probleem is (of gewoon lekker, maar tegelijk gezonder, wil eten). 

 

• Nieuw: Spice Wise Too 
Op basis van de vele reacties die op het kookboek binnenkwamen ging Michel Hanssen 
aan de slag met een tweede kookboek: 'Spice Wise Too' dat in maart 2017 uitkwam. Het 
nieuwe boek heeft een andere opzet, gebaseerd op de feedback van gebruikers. We 
hebben al een aantal kruidenmixen ervan uitgeprobeerd… Tja, superlekker gewoon en 
een aanrader voor nierpatiënten. 
Zout is een serieuze boosdoener voor hart- en nierpatiënten en daarom zijn deze 
kookboeken een absolute aanrader voor ons nierpatiënten. Beperking van je zoutinname 
en toch gewoon lekker eten draagt bij aan het behoud van een goede conditie. En je kunt, 
met dieet, ook nog eens gasten uitnodigen. Deze kookboeken 'werken' heel simpel met 
kruidenmixen voor allerlei keukens en gerechten die je tevoren klaarmaakt en dan zo uit 
de kast plukt wanneer je ze nodig hebt.  
De Spice Wise boeken zijn te bestellen o.a. via www.spicewise.nu en www.bol.com 
Prijs: 24,95. 
Een interview met Michel Hanssen op NPO 1 kunt u hier beluisteren. 

 

• De man die miljoenen levens redde 
Dokter Willem Kolff (1911-2009) 
Verwacht september 2018 bij Uitgeverij Balans en mede mogelijk gemaakt door de 
Nierstichting 
 
Met een kunstmatige nier van worstenvel, rubberslangen, een naaimachinemotor, een 
waterpomp van een t-Ford, aluminium uit een neergeschoten vliegtuig en een waterbak 
van een pannenbouwer redde Willem Johan Kolff (1911-2009) tijdens de Tweede 
Wereldoorlog als eerste ter wereld een nierpatiënt het leven. 
Uitvinder-arts Kolff is een van de belangrijkste medische pioniers die Nederland heeft 
voortgebracht. Hij deed wat niemand voor hem had gedurfd: machines gebruiken om 
menselijke organen te vervangen. Kolff ontwikkelde na de kunstnier ook nog een hart-
longmachine en het kunsthart en groeide uit tot de mondiale vader van de kunstorganen. 
Inmiddels zijn anderen verder gegaan met zijn erfenis, en binnenkort is zelfs de draagbare 
kunstnier een feit. 
In De man die miljoenen levens redde vertelt Herman Broers het enerverende 
levensverhaal van deze fascinerende pionier, een arts, uitvinder, verzetsman en idealist 
die successen kende, maar ook grote persoonlijke offers bracht in een levenslange strijd 
om mensen op het randje van de dood terug te brengen naar een vreugdevol en 
menswaardig bestaan. 

   
’Dokter Kolff, kunstenaar in hart en nieren’ verscheen voor het eerst in 2003. Ter 
gelegenheid van Kolffs honderdste geboortejaar (2011) is het boek opnieuw uitgebracht in 
een geactualiseerde, uitgebreide en rijk geïllustreerde editie. Deze uitgave is ook mede 
mogelijk gemaakt door de Nierstichting.   

  

http://www.spicewise.nu/
http://www.bol.com/
http://radiobox2.omroep.nl/audiofragment/file/264896/fragment.mp3
http://www.nierstichting.nl/
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Zittend ziekenvervoer nierdialyse 
 
In het begin van dit jaar heeft er voor diverse patiënten van onze dialyse afdeling een 
wijziging plaatsgevonden van taxibedrijf. Het vorige taxibedrijf is moeten stoppen omdat zij 
dreigden failliet te gaan.  
 
Met het nieuwe taxibedrijf namen de klachten over het taxivervoer toe. Patiënten voelden 
zich onjuist behandeld en werden te laat opgehaald/gebracht. Omdat er veel onrust 
hierover was hebben wij vanuit de dialyse afdeling gevraagd aan patiënten om hun 
klachten op papier te zetten. Vanuit deze klachten heeft het taxibedrijf gevraagd aan de 
dialyse afdeling voor een overleg. Op 18 april 2018 heeft dit overleg plaatsgevonden over 
deze klachten met dit nieuwe taxibedrijf. In dit overleg zijn de klachten met het taxibedrijf 
besproken.   
 
De zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor het zittend ziekenvervoer van en naar de 
dialyse en stelt de voorwaarden voor vervoer. Die zijn terug te vinden op hun website.  
 
Met betrekking tot het brengen en halen van patiënten naar de dialyse afdeling, geeft de 
zorgverzekering aan dat het taxibedrijf de patiënt tot aan de voordeur van een ziekenhuis 
moet brengen en niet tot aan de dialyse afdeling.  
 
Het taxibedrijf heeft in ons overleg aangegeven wanneer patiënten niet goed kunnen lopen 
of van een rolstoel afhankelijk zijn, zij deze zullen brengen en ophalen bij de 
dialyseafdeling. Zij geven wel aan dat dit hun meer tijd kost nu dat de ingang van het 
ziekenhuis verplaatst is.  
 
Wij hopen dat met ieders inspanning het vervoer goed gaat verlopen.  
 
Nathalie Kats 
Medisch maatschappelijk werker dialyse 
Amphia Ziekenhuis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk-K2TtK3bAhUDOhQKHehRDA0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.taxi-limberg.de/leistungen&psig=AOvVaw1yX1eXfoVFq3QmOn9ytVm9&ust=1527768631416384
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TransplantERENdag 
 

Zaterdag 9 juni 2018 werd alweer de elfde editie van deze tweejaarlijkse bijzondere 
gedenkdag – TransplantERENdag – voor (nabestaanden van) orgaandonoren en 
‑ontvangers gehouden in de Grote Kerk en bij het Nationaal Donor Monument te Naarden. 
Dit beeld, "De Klim" geheten (zie afbeelding op voorzijde van deze Digna Contact), staat 
symbool voor enerzijds een orgaan getransplanteerde die dankzij een donor naar een 
nieuw leven klimt en anderzijds een nabestaande die uit een dal van verdriet en rouw 
klimt.  
 
Doel van het Nationaal Donor Monument! 
Wanneer iemand een orgaantransplantatie krijgt, weet hij of zij vaak niet wie het orgaan 
heeft gedoneerd. Voor getransplanteerden is hun donor een held, omdat deze hen een 
tweede leven heeft gegeven. Zij kunnen echter meestal niet in contact komen met 
nabestaanden om deze dankbaarheid te tonen. Het Nationaal Donor Monument is een 
monument ter herinnering aan alle anonieme donoren die hun organen hebben afgestaan. 
Het donormonument is een plaats waar getransplanteerden hun donor kunnen bedanken. 
Daarnaast is het een plek waar nabestaanden van donoren troost kunnen vinden, want 
door de keuze van hun familielid of vriend hebben anderen een nieuwe kans gekregen. 
     
– TransplantERENdag – is een bijzondere bijeenkomst, die in het teken staat van 
‘terugkijken, eren, vooruitkijken en vieren’, waar betrokkenen samenkomen om elkaars 
verhalen en passende muziek te beluisteren en elkaar informeel te ontmoeten. 
Bij aankomst is er de gelegenheid om bij het Donor Monument “De Klim” een ogenblik stil 
te staan of bloemen neer te leggen. Ook kon men hier een briefje met een persoonlijke 
boodschap achterlaten. Enkele van deze 'gedachten briefjes' werden tijdens de 
bijeenkomst anoniem voorgelezen en in een later stadium worden ze alle op de website 
www.donormonument.nl van de stichting gezet.  
Tijdens deze gedenkwaardige dag onder het motto LEVENSLIED werden allereerst 
geëerd de donoren bij leven en de overleden personen die donor waren en hun 
nabestaanden, die vaak voor een moeilijke en ingrijpende beslissing stonden. Een vijftal 
mensen vertelde – aan de hand van een lied dat hen in die tijd van grote onzekerheid en 
beproeving tot steun was – over ziekte, doodsdreiging, transplantatie en donatie, en over 
de weg terug naar het leven van hier en nu. De zesde betrokkene vertelde zijn verhaal niet 
in woorden, maar in de vorm van gitaarspel. Na het meer formele deel was er voldoende 
tijd en ruimte om elkaar informeel te ontmoeten onder het genot van een hapje en een 
drankje. 
 
Ellie, mijn echtgenote en steun en toeverlaat wanneer het vervoer per auto geschied 
(waarvoor ik haar natuurlijk wel zeer erkentelijk ben en moet zijn en uiteindelijk niet alleen 
daarvoor) hebben deze dag als zeer dankbaar, emotioneel en onvergetelijk mogen 
ervaren. Het neerleggen van een bosje bloemen en het achterlaten van een briefje met 
een persoonlijke boodschap bij het beeld "De Klim" bezorgde ons al kippenvel. 
In de Grote Kerk werden verhalen verteld en luisterden we naar muziek en zang die je bij 
de keel grepen en niet meer loslieten. Veel indruk maakten Nicole Jacobs en Jaline Smout 
– Meetsma met hun vertelling, muziek en zang. Nicole verloor haar 19-jarige zoon Joris. 
Hij werd donor. Jaline’s dochtertje Elize kreeg, nog geen anderhalf jaar oud, een 
donorlever. 
  

http://www.donormonument.nl/
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Naast Ellie en ik waren er nog een zestal leden van onze Nierpatiëntenvereniging Digna 
aanwezig (voorzitter Kleis Willemstein en Ida, Jan en Gonny Tankink, Karel Molier en Riet 
Goossens - Mertens). 
Ook voor hun en de andere aanwezigen was deze bijeenkomst inspirerend! 
Kenmerken waren zoals: 

• Bijzonder mooie en indrukwekkende – TransplantERENdag – 2018 beleefd.  Terugkijken, 
Eren, Vooruitkijken, Vieren. 

• – TransplantERENdag – . Voor allen die bij leven of na overlijden anderen een nieuwe 
kans op leven hebben gegeven. Dank is een te klein woord hiervoor. 

• Je hoeft niet getransplanteerd te zijn om geraakt te worden door dit prachtige monument. 
Hopelijk dat nog heel veel mensen letterlijk en figuurlijk stil zullen blijven staan bij dit 
indrukwekkende gedenkteken. 

• Niet alleen het weer, maar ook de herdenking op zich raakte vele harten. 
 
Een verslag en foto’s van de – TransplantERENdag – 2018 vindt u binnenkort op 
www.donormonument.nl 
 
De eerstvolgende – TransplantERENdag – zal worden gehouden in juni 2020. Misschien 
mogen wij u daar dan ook ontmoeten bij het Nationaal Donor Monument "De Klim" te 
Naarden! 
 
– TransplantERENdag – wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsors Nierstichting 
Nederland en AstelIas Pharma, en verder Nederlandse Transplantatie Stichting, Ministerie 
van VWS, Nierpatiënten Vereniging Nederland, Leverstichting, Nederlandse Cystic 
Fibrosis Stichting, Harten Twee, Nederlandse Hartstichting en de medewerking van alle 
vrijwilligers. 
   
Door: John Reniers     
Secretaris Digna Nierpatiëntenvereniging voor West-Brabant 
 
Bron: Niernieuws (Gepubliceerd: vrijdag 05-05-2017) 
  

http://www.donormonument.nl/
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Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
 
Donderdag 26 april 2018 ontving M.P.J. (Rinus) Kats uit handen van burgemeester Frank 
Petter een Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau in 
stadsschouwburg De Maagd in Bergen op Zoom.  
Nu zullen de meeste mensen zich afvragen wie is godsnaam Rinus Kats. In zijn onlangs 
ontvangen schrijven en dankwoord wordt opening van zaken gegeven:  
 
Hallo mijn naam is Rinus Kats. Veel van jullie zullen mij niet kennen. Dus zal ik maar bij 
het begin beginnen. Ik ben getrouwd met Suzanne. In oktober 1975 ben ik gaan 
dialyseren. Ons zoontje Remco was 4 maanden oud. Uit de beginperiode ken ik nog Han 
Weijers, Ineke Stevens, Henk Koertjes, Brigitte, Marianne, Mariska, Lenie, Sjef de man 
achter de schermen, Ad van Noord de schoonmaker en onze helper bij de Bingo’s. Ook 
Toos onze keukenprinses, die ons graag verwende met wat extra’s zoals frikandel of 
kroket. Ook kon ze flink uit haar slof schieten. Ik kan me nog herinneren, dat ik gebakken 
ansjovisjes voor iedereen in de zaal had meegebracht en die per vergissing door het 
personeel waren opgepeuzeld. Zo ook een keertje met snert. Dan onze altijd glimlachende 
Dr. Rens. Een man uit duizenden. Was er altijd voor de mensen. Veel gesprekken met 
hem gevoerd over het welzijn van zijn patiënten en personeel. 
 
In 1976 organiseerde het verplegend personeel een uitje naar Giethoorn. Naar aanleiding 
van dit hebben diverse mensen de koppen bij elkaar gestoken om deze werkzaamheden 
zelf te gaan uitvoeren en voor de belangen van de dialysepatiënten en hun partners op te 
komen. Deze groep bestond uit Willem van Liempt, Levien van Vlimmeren, Kees van Est 
en mijn persoontje. Na een paar jaar vond ik in Breda een notaris, die kosteloos de 
oprichting van onze dialysevereniging op zich nam. De vereniging DIGNA Dialyse Ignatius 
was met ingang van 10 oktober 1979 een feit. Ik werd benoemd tot voorzitter. Willem tot 
penningmeester, Levien tot secretaris en Kees tot lid van het bestuur. 
Rinus van Rijbergen kwam ons bestuur versterken als bestuurslid kort na de oprichting. 
De eerste jaren organiseerden we Bingo’s die dankzij Ad (schooide bij onze leveranciers) 
een groot succes werden in de grote louche van het ziekenhuis. Dankzij deze opbrengsten 
konden we weer andere evenementen organiseren zoals St. Nicolaasavond waarbij Rinus 
van Rijsbergen Sinterklaas en ik Zwarte Piet was. Ook werden uitstapjes georganiseerd 
mede dankzij financiële steun van de Nierstichting. 
Zo werden ook de contacten met ziekenhuisleiding en maatschappelijke zorg gelegd. Heb 
in de beginjaren ook wat tegen heilige huisjes geschopt. Maar dit deed ik in belang van de 
leden (patiënten). 
Ondertussen was ik naar de zelf-dialyse gegaan. Ongeveer 4 jaar gedaan. Kreeg op een 
keer EPO (gewassen rode bloedlichaampjes) met als resultaat in mei 1979 de geboorte 
van onze dochter Petra. 
Dinsdag 2 december 1980 ben ik getransplanteerd in Leiden. Na 3½ week thuis. Bleef 
verbonden met Digna maar hebben wel voor andere voorzitter gezorgd namelijk Ella 
Braspenning. Heb nog jaren mijn gezicht op de dialyseafdeling laten zien, maar de afstand 
tussen mij en al die nieuwe patiënten werd op een gegeven moment te groot. Echter ik 
voel mij nog steeds verbonden met Digna. 
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Op donderdag 26 april j.l. kreeg ik een lintje in de orde van Oranje-Nassau door onze 
burgermeester opgespeld voor mijn vele verdiensten als vrijwilliger. Hier kwam ook Digna 
ter sprake.  
Bij deze wil ik ook namens mijn vrouw het huidige bestuur bedanken voor hun 
medewerking. 
 
Bestuur en leden van Digna Nierpatiëntenvereniging voor West-Brabant wensen u 
nogmaals van harte proficiat met uw onderstaande, welverdiende ontvangen decoratie. 
Wij spreken de hoop uit u en uw echtgenote nog eens te mogen en kunnen ontmoeten 
tijdens een activiteit van onze en uw Nierpatiëntenvereniging! 
  

https://www.bndestem.nl/oosterhout/zeven-koninklijke-onderscheidingen-in-de-gemeente-drimmelen~ae293bd3/104406006/
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Humor 
 
Social Media Huwelijk 
Dochter: “Pap, ik ben verliefd op een jongen die ik heb leren kennen op een dating site, we 
hebben vrienden op Facebook, en we hebben al veel gekletst via What’s app. Hij heeft me 
een aanzoek gedaan via Skype en we hebben erover gebeld via Viber. Geef jij ons je 
zegen over ons huwelijk?”. 
Vader: “Wauw fantastisch, ik zou zeggen: Geef je jawoord via Twitter, beleef je 
huwelijksnacht via de webcam, bestel kinderen met iDeal. En als je genoeg hebt van je 
man: verkoop hem dan op Marktplaats!”. 
 
Een blondje moet examen doen met ‘Ja/Nee’ antwoorden. Als het examen begint blijft het 
blondje raar om zich heen kijken, ze snapt niks van de vragen. Na een minuut of 5 pakt ze 
een euro en besluit te gaan tossen, Kop = ja, Munt = nee. Binnen een half uur is ze klaar 
met het examen, met nog 5 minuten te gaan ziet de examinator dat het blondje helemaal 
rood aanloopt. Het blondje begint overal te zweten en maar met de euro te tossen, hij 
loopt naar haar toe en vraagt wat er aan de hand is. “Nou” zegt ze, “Ik was binnen een half 
uur klaar en ik ben nu de antwoorden aan het controleren!” 
 
Een oud manneke in Brabant ging naar de kapper om zijn haar te laten knippen en zich te 
laten scheren. Hij zei tegen de kapper: “Ik kan m’n bakkebaorde nie goed d’r af halen want 
ik eb teveul riempels”. Geen probleem zei de kapper en hij haalde een klein houten 
balletje van de plank. Doe dat maar in je mond zei de kapper. 
Het manneke deed dat en de huid van zijn wangen kwam mooi glad te staan.  
Toen de kapper klaar was zei het ouwe manneke: “da waar de gladste scheerbeurt die ik 
in jaore em g’ad’ mar ’n bietje gevaorluk vin ik het wel, ik aar da balleke wel in kunne 
slikke”. Dat is geen probleem hoor zei de kapper. Dan had je het na een paar dagen 
gewoon terug kunnen brengen, dat doen ze allemaal. 
 
Juist voor het slapengaan, vraagt een man aan zijn jongere echtgenote: “Schat, heb je 
voor mij nog andere minnaars gehad?” Geen antwoord… Een lange, zeer lange stilte… 
Dan vraagt de man met gedempte stem: “Slaap je schat?” “Nee, ik ben aan het tellen…” 
 
Sjefke zit op de basisschool. Vraagt de meester: “Jongens, jullie moeten allemaal een 
spreekwoord tekenen”. Dus Sjefke tekent op zijn blad een hoek met de meester erin. 
Vraagt de meester: ”Sjefke, wat is dat voor een spreekwoord?” “Een ongeluk zit in een 
klein hoekje!” antwoordt Sjefke. De Meester wordt zo kwaad dat hij Sjefke naar het hoofd 
van de school stuurt. Het schoolhoofd vindt het wel meevallen en vraagt aan Sjefke om 
nou eens een goed spreekwoord te tekenen. Dus Sjefke begint weer te tekenen en tekent 
het schoolhoofd en de meester. Waarop het schoolhoofd vraagt: “Wat is dat voor een 
spreekwoord?”. Zegt Sjefke: “Een ongeluk komt nooit alleen”.  
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Hartproblemen door niet gediagnosticeerde diabetes bij nierpatiënten 
 
Door: Redactie NierNieuws 
 
Op ERA-EDTA 2018 stond een presentatie van de Universiteit van Kopenhagen in de 
spotlights. Zij onderzochten wat de relatie is tussen hart- en vaatproblemen en diabetes bij 
nierpatiënten. Ze komen tot de conclusie dat het risico op cardiovasculaire problemen, dat 
toch al hoog is bij nierpatiënten, verdubbelt als de patiënt ook diabetes heeft. Zelfs een 
voorstadium van diabetes verhoogt het risico al. En ze zagen ook, dat veel meer patiënten 
diabetes hebben, dan ze wisten. 
Volgens Bo Feldt-Rasmussen, een van de auteurs en dit jaar voorzitter van het congres, 
moeten zorgverleners alles doen wat ze kunnen om te voorkomen dat nierpatiënten 
diabetes ontwikkelen. 'Helaas is de nierschade bij veel patiënten juist al het gevolg van 
diabetes. Daarom moet deze aandoening vanaf het begin af aan zo goed mogelijk 
behandeld worden. Patiënten met chronische nierschade die ook diabetes hebben zijn 
ernstig ziek en hebben een slechtere prognose dan veel kankerpatiënten.' 
Het onderzoek dat vandaag gepresenteerd wordt, is uitgevoerd onder 496 patiënten met 
verschillende stadia van nierfalen. De onderzoekers hebben hen ingedeeld in vier 
groepen: 'geen diabetes', 'bekende diabetes type 2', 'niet eerder bekende diabetes type 2' 
en 'prediabetes'. Deze indeling is gekozen omdat veel mensen die diabetes type 2 
hebben, hier niet van op de hoogte zijn en de aandoening dus ook niet wordt behandeld. 
Prediabetes is een toestand waarbij de patiënt officieel geen diabetes heeft, maar wel een 
nuchtere bloedsuikerspiegel die eigenlijk te hoog is. 
De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat het effect dat diabetes op het risico op 
hart- en vaatziekten heeft, dramatisch te noemen is. Een op de vier patiënten zonder 
diabetes had hart- en vaatproblemen, wat op zich al veel is. Maar bij de nierpatiënten met 
diabetes lag dat aandeel twee keer zo hoog: ruim de helft van hen heeft cardiovasculaire 
problemen. Ook bij nierpatiënten met een voorstadium van diabetes blijken hart- en 
vaatziekten al vaker voor te komen: een op de drie heeft te maken met de opeenstapeling 
van nierschade, metabole afwijkingen en hart- en vaatschade. 
Feldt-Rasmussen: 'dat nierpatiënten een verhoogd risico op hart- en vaatziekten lopen en 
dat diabetes dat risico verder verhoogt, wisten we al. Het is ernstig, maar niet nieuw. Maar 
wij hebben gekeken of we wel echt wisten wie van onze patiënten diabetes hadden. Er 
bleken veel meer patiënten met een nuchtere te hoge bloedsuikerspiegel te zijn dan wij in 
de dossiers hadden staan. Dat moet in veel andere centra ook zo zijn, want het is niet zo 
dat we hier geen aandacht voor hebben of geen goede registratie. En dat heeft grote 
gevolgen. Want patiënten van wie we weten dat ze dat verhoogde risicoprofiel hebben, 
behandelen we met het volledige pakket: bloeddrukverlagers, antistolling etc. Het juist 
diagnosticeren van nierpatiënten met (pre)diabetes kan helpen om mensen met een 
verhoogd cardiovasculair risico te identificeren en ze de juiste behandeling te geven.' 
 
Gepubliceerd: zaterdag 26-05-2018 
 
 

 

Geachte collega’s, 
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RIVM: 'Minder nierfalen door minder zout' 
Door: Merel Dercksen  

Als alle Nederlanders zich zouden houden aan het advies maximaal 6 gram zout per dag binnen 

te krijgen, kan dat, over een periode van 20 jaar, 470 patiënten met eindstadium nierfalen 

schelen. Dat volgt uit een onderzoek door het RIVM in samenwerking met enkele 

vooraanstaande nefrologisch onderzoekers. 

Minder zout eten verlaagt het risico op hart- en vaatziekten, een belangrijke factor daarbij is een 

lagere bloeddruk. Maar het verlagen van de bloeddruk vermindert niet alleen het risico op hart- 

en vaatziekten, maar ook dat op nierschade. Daarnaast is bekend dat minder zout eten ook 

gunstig is bij mensen die al nierschade hebben: de nieren gaan dan minder snel verder achteruit 

en medicijnen werken beter. Maar hoeveel scheelt het nou, in aantallen patiënten, als we 

collectief minder zout gaan eten? 

Om dat uit te rekenen heeft het RIVM een model ontwikkeld waarmee met behulp van bekende 

gegevens berekeningen gemaakt kunnen worden over een fictieve situatie en de gevolgen 

daarvan op middellange termijn. Voor dit onderzoek werkte het RIVM samen met een aantal 

onderzoekers van de afdelingen nefrologie van de academische ziekenhuizen in Groningen, 

Rotterdam en Utrecht. Het geheel is gefinancierd door de Nierstichting, die het eerste kwartaal 

van dit jaar extra aandacht aan (minder) zout besteedt. 

De basisgegevens waar het model mee rekent zijn afkomstig uit de PREVEND-studie: een groot 

onderzoek dat in Groningen is uitgevoerd en waarbij onder andere is gekeken naar hoeveel zout 

Nederlanders binnen krijgen (gemiddeld bijna 9 gram per dag), wat hun bloeddruk is en hoeveel 

eiwit ze in de urine hebben. 

Geëxtrapoleerd naar de gemiddelde Nederlandse bevolking en uitgaand van 6 gram zout per 

dag, komt er uit het model een vermindering van 3,2% minder patiënten met eindstadium 

nierfalen over een periode van 20 jaar, dat is 470 patiënten. De vermindering van chronische 

nierschade zou over diezelfde periode 1,1% kunnen zijn. Dat gaat dan wel om aanzienlijk meer 

patiënten: 290.000. 

Een model kent altijd onzekerheden. De uitkomsten zijn ook geen keiharde getallen, maar 

gemiddelden binnen een spreidingsgebied aan waarschijnlijk te verwachten uitkomsten. Waar 

het gaat om het te verwachten aantal patiënten met eindstadium nierfalen, zit er overlap in de 

spreidingsgebieden tussen huidig zoutgebruik en 6 gram per dag. Toch kun je op basis van dit 

onderzoek wel zeggen dat er extra gezondheidsvoordelen te verwachten zijn van allemaal 

minder zout eten, bovenop de vermindering in hart- en vaatziekten. Wat alleen nog wel een 

uitdaging is, signaleren de onderzoekers ook, is ervoor te zorgen dat niemand meer dan 6 gram 

zout per dag eet. 

Gepubliceerd: maandag 22-01-2018 

Bron: Journal of Public Health  

Lees meer over dit onderwerp: Langdurig te zout eten beschadigt bloedvaten 
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Barbecue Basis Goodwill Fonds Koninklijke Luchtmacht te Gilze-Rijen 
dinsdag 15 mei 2018 

 
Ook dit jaar kreeg Digna Nierpatiëntenvereniging voor West-Brabant weer een uitnodiging 
van het Basis Goodwill Fonds van de vliegbasis Koninklijke Luchtmacht te Gilze Rijen om 
deel te nemen aan een goedverzorgde barbecue. Met deze jaarlijks terugkerende 
barbecue wil het Goodwill Fonds graag iets terugdoen voor de burgers van de omliggende 
plaatsen van de vliegbasis. Naast Digna Nierpatiëntenvereniging voor West-Brabant 
waren er dit jaar afdelingen van de Zonnebloem aanwezig, en de Vereniging Nierdialyse 
uit Tilburg. 
 
Het was een prachtig samenzijn, zeker 150 personen. Ik was aan de late kant omdat de 
taxichauffeur een verkeerde afslag had genomen. Aangekomen bij de hoofdpoort werd ik 
eerst gecontroleerd en daarna naar het paviljoen waar de activiteit plaatsvond. Adje 
Corssmit-Emmen en haar vriendin zaten al een beetje ongerust op mij te wachten. Wel 
waren ze zo te vinden, ze stonden al te zwaaien. Het was al een gezellige drukte met 
vrolijke (wel een beetje erg harde) muziek waardoor gezellig praten niet helemaal tot zijn 
recht kwam. Geeft niet hoor, dan doe je het hoorapparaat maar uit, dan lukt het wel (weet 
je dat er al hoorapparaten zijn met afstandsbediening!). Iedereen kreeg koffie of thee 
aangeboden. Buiten stonden 4 prachtige barbecues opgesteld en na het welkomstwoord 
en uitleg van de opzet van de avond en alle vernieuwde kennismakingen kon het feest 
beginnen. Mooi op rij, zo werd ons gevraagd, konden we onze bordjes halen en uitzoeken 
wat voor lekker vlees we wilden bakken: speklappen, worstjes, hamburgers, kip- of 
varkenssaté, etc. Het weer was zo prachtig dat we buiten konden zitten op alle lekkernij 
heerlijk op te eten. Ook was er nog een buffet met salades, stokbrood, fruit en warme 
satésaus. Het zag er allemaal heerlijk uit en het smaakte fantastisch. Toen we allemaal 
voldaan waren van de heerlijke barbecue kwam het Basis Goodwill Fonds rond om lootjes 
te verkopen voor de grote loterij en laat mij nou helemaal op het laatst nog 2 prachtige 
prijzen winnen: strandparasol, zonnehoed, zonnebrand en fijne zachte handdoek, 
washandje, rugborstel, wasdoekjes en douchecrème. Mijn rollator heeft dus geweldig 
dienstgedaan. De mensen die alle prijzen bij de gelukkigen bracht werden allemaal 
bedankt voor hun geweldige inzet met een schitterende bos bloemen. 
Toen iedereen huiswaarts ging wou ik de taxi bellen, maar thuis telefoon en pasnummer 
laten liggen. Ja, als je 81 bent kan dat gebeuren. 
Ineens kwam er uit het niets een lieve mevrouw en haar man, je houdt het niet voor 
mogelijk, die me helemaal naar Hank wilden brengen. Volgens mij had hij een hoge rang 
bij de Koninklijke Luchtmacht vervult. Je kon dat helemaal aan hem zien. Het was een 
heerlijke rit naar Hank, rustige fijne chauffeur. Je kan al rijdend genieten van de natuur; als 
iemand hard rijdt zie je alleen maar een streep. 
Thuis aangekomen gaf mevrouw dat prachtige bouquet wat ze had gekregen zo maar aan 
mij cadeau. De volgende morgen zouden ze namelijk naar Londen gaan en zouden de 
bloemen thuis ook maar staan te verwelken. Van zoiets word je toch helemaal verlegen! Al 
met al was het gewoon weer een hele gezellige smakelijke fijne avond. 
Alle aanwezigen kunnen terugkijken op een erg geslaagde, gezellige avond op de 
vliegbasis van de Koninklijke Luchtmacht te Gilze - Rijen. 
Basis Goodwill Fonds; héél hartelijk bedankt en hopelijk tot volgend jaar. 
 
Met een dankbare groet uit Hank 
Annie Pennings-Damen 
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Lancering nieren.nl 
 
De Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland hebben de afgelopen periode 
hun krachten gebundeld en gezamenlijk met veel betrokkenen het online platform 
Nieren.nl ontwikkeld.   
Ruim 9 maanden is er hard gewerkt aan een unieke website voor nierpatiënten, hun 
naasten en andere betrokkenen. Bevlogen mensen met als doel één platform te 
ontwikkelen dat nierpatiënten kan helpen bij het behouden en/of verbeteren van hun 
kwaliteit van leven en zorg. Op nieren.nl is inhoudelijke informatie over het leven met een 
nierziekte van de NVN en de Nierstichting samengebracht. Tegelijkertijd zijn de nodige 
aanpassingen gedaan op nierstichting.nl en nvn.nl zodat de drie websites goed op elkaar 
zijn afgestemd.   
Hans Bart (Directeur NVN) en Tom Oostrom (Directeur Nierstichting) waren in hun nopjes 
om op dinsdagmiddag 17 april 2018, in het bijzijn van alle betrokkenen die nieren.nl 
mogelijk hebben gemaakt, het nieuwe online platform voor nierpatiënten én hun naasten 
te kunnen lanceren!  

 
Vergroot je kennis, deel je ervaring 

 
Op nieren.nl vind je betrouwbare informatie over leven met een nieraandoening. En 
ontmoet je mensen zoals jij in een veilige omgeving. Wat je hier kunt verwachten: 

• Een groeiende bibliotheek 
Actuele informatie over nieraandoeningen, behandelmethoden en onderzoeken. 
Overzichtelijk gerangschikt. 

• Een goed gesprek 
Praat met andere deelnemers over onderwerpen die jou raken. 

• Leer elkaar kennen 
Kom in contact met anderen. Deel je kennis en wissel ervaringen uit. 

• Een kijkje in iemands wereld 
Lees blogs van andere deelnemers of beschrijf zelf hoe je omgaat met bepaalde situaties. 

• Gezonde en lekkere recepten 
Heerlijke recepten, met de bijbehorende voedingswaarden. 

 
Nierstichting 
De Nierstichting inspireert en stimuleert mensen om samen alles op alles te zetten, zodat 
nierpatiënten in leven blijven en écht blijven leven. Met een beter levensperspectief en 
meer vrijheid en energie. Want: leven gaat voor. 
 
Nierpatiënten Vereniging Nederland 
NVN is dé vereniging van en voor mensen met een nierziekte en hun familie, partners en 
donoren. Samen zetten we ons in voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en zorg. 
 
Je bent in goed gezelschap 
Veel nierpatiënten, naasten en nierdonoren hebben elkaar al gevonden via dit platform.
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Puzzel mee en win! 
 
In elke editie van DIGNA Contact maakt u kans op een leuke prijs. Los het anagram op. De in te 
vullen woorden zijn een anagram (de letters zijn onderling verwisseld) van de beschrijving. 
Stuur de oplossing, vóór 1 september naar: Redactie DIGNA Contact, Onderdijk 6/B, 4845 EK  
Wagenberg of per e-mail naar j.p.a.reniers@casema.nl  met als onderwerp ‘Puzzel’ 
De oplossing van de puzzel in DIGNA Contact maart  2018 was: moeite voor niets doen. 

De prijs gaat naar: Harrie Baars. Hartelijk gefeliciteerd. 

 

  

mailto:j.p.a.reniers@casema.nl
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Digna Nierpatiëntenvereniging voor West-Brabant 

 
 
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:  
Ledenadministratie Digna Nierpatiëntenvereniging voor West-Brabant 
Hofhage 4, 4813 XL  Breda  
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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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