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Kopij
De kopij voor het volgende nummer van Digna Contact dient, liefst per E-mail, uiterlijk voor
29 november 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
Dialyse Afdeling Breda MG
Maatschappelijk werk Breda MG
Amphia Ziekenhuis Oosterhout PL
Dialyse Afdeling Oosterhout PL
Bravis Ziekenhuis Roosendaal / Bergen op Zoom
Dialyse Afdeling Roosendaal
Maatschappelijk werk Roosendaal
Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)
Nierstichting
Luistertelefoon Nierpatiënten Vereniging Nederland
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Voorwoord
Toen we zondag 1 juli in Drimmelen arriveerden was het op de kade van Rondvaartbedrijf
Zilvermeeuw B.V. al gezellig druk.
Tientallen Digna leden hadden zich verzameld om, zodra de bemanning het hek opende,
aan boord te gaan van De Zilvermeeuw. Deze keer een tocht naar het mooie Dordrecht.
Een Digna-uitje zoals gewoonlijk georganiseerd door John en Ad. Jammer dat John er,
vanwege zijn gezondheid, deze dag zelf niet bij kon zijn.
Nadat de trossen waren losgemaakt voeren we, onder het genot van koffie met gebak, via
de Amer en de Dordtse Kil naar het Dordtse Groothoofd. Daar stapte de helft van de
groep voor een rondrit in de al gereedstaande “City Trein”, terwijl het andere deel
aanschoof voor de lunch op het terras van Hotel Bellevue. Na een uur werd er gewisseld.
Helaas liet voor de “tweede lunchgroep” de lunch wat lang op zich wachten.
Vervolgens werd weer ingescheept en onze reis voortgezet. Via de Nieuwe- en Beneden
Merwede bereikten we De Biesbosch. Ondertussen genoten we van een heerlijk buffet.
Aan het begin van de avond arriveerden we, moe en voldaan, weer in Drimmelen.
Nogmaals bedankt John en Ad.
Zo lang het nog kan moeten we ervan genieten.
“Zo lang het nog kan?” Hoor ik u denken:
Jawel: De Regionale Nierpatiënten Verenigingen (Zoals o.a. Digna) draaien voor een groot
deel op subsidie. De manier waarop dit gebeurd is aan het veranderen. De voorwaarden
die door de Nierstichting aan de Regionale verenigingen worden gesteld, om subsidie te
krijgen, worden steeds weer wat aangescherpt en de subsidiebedragen lager. Dit heeft
voor een deel te maken met de veranderende opbrengsten van de jaarlijkse collecte, en
voor een deel met het gegeven dat “men” vindt dat de Regionale Nierpatiënten
Verenigingen best wat op de reserves kunnen interen en zelf wat meer aan
fondsenwerving moeten doen.
Maar u kunt ervan op aan dat wij ons voor u blijven inspannen.
Een hartelijke groet uit Zevenbergen.
Kleis Willemstein
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Van de bestuurstafel door secretaris John Reniers
•

Na een historische warme zomer met heel veel zon en tropische temperaturen gaan we
nadrukkelijk aan de slag met onze Digna activiteiten in het belang van onze leden en
nierpatiënten in het algemeen. Hopelijk heeft iedereen, ondanks gezondheidsproblemen,
op zijn eigen manier kunnen genieten van deze zomerse dagen (dagje uit met de trein,
fietstocht, vakantie, boottocht Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw B.V., etc.). We gaan ervan uit
dat iedereen weer zin om te beginnen. Wij als bestuur zijn er helemaal klaar voor om het
beste van ons zelf te geven en 2018 op een prachtige manier af te sluiten met onze
Kerstviering.

•

Zeer dringende oproep voor kopij Digna Contact!
Graag verwijzen wij naar deze “noodkreet” elders verwoordt in deze uitgave.

•

Succesvolle verrassingsmiddag vol nostalgie en gezelligheid bij Museum Dansant Soet &
Vermaeck op zondag 23 september 2018 van 13.00 tot 18.00 uur. Locatie: Beerten 17/A,
5081 AN Hilvarenbeek ((Industrieterrein “Bukkum”).
Al met al geniet u deze middag van een rondreis door de tijd in de gezellige sfeer van
weleer. Deelnemers worden uitgedaagd om een verhaal te schrijven over deze middag
voor plaatsing in Digna Contact Winteruitgave 2018! Inleverdatum uiterlijk voor 30
november 2018. Gebruik hiervoor e-mailadres: j.p.a.reniers@casema.nl

•

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.

•

Zorgbelang Brabant/Zeeland wil graag dat de zorg om mensen draait. Juist nu de zorg
verandert. Om dat te bereiken, hebben we jouw verhaal nodig. Wij nodigen je uit om de
online vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl in te vullen en zo je situatie (jouw ervaringen
en kwaliteit van leven) in beeld te brengen. De vragen zijn gericht op het dagelijks leven,
gezondheid en hoe je jouw zorg en omgeving daarbij waardeert. De anonieme uitkomsten
van jou en andere inwoners worden onder de aandacht gebracht van jouw gemeente.
Tegelijkertijd doet u mee aan een grootschalig onderzoek om de zorg te verbeteren.
Mijnkwaliteitvanleven.nl is voor:
Mensen met een chronische ziekte of beperking
Mensen die door het ouder worden belemmeringen ervaren
Mantelzorgers die zorgen voor hun kind, partner of ander familielid of bekende
Iedereen die nadenkt over een gezonde leefstijl
Persoonlijk overzicht:
Na het invullen van de vragenlijst ontvang je een persoonlijk overzicht met daarin jouw
eigen uitkomsten. Hiermee kun je goed voorbereid in gesprek met familieleden,
zorgverleners of iemand van de gemeente.
Aanmelden: https://www.mijnkwaliteitvanleven.nl/meedoen

•
•
•
•

De vragenlijst ontvang je per email. Dank je wel dat je meehelpt de zorg te verbeteren!
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Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking
met Mezzo, Ieder(in), Per Saldo, Zorgbelang Nederland, KBO-PCOB en NOOM.
•

Jaarverslag 2017: verbinden voor leven
In juni 2018 kwam het jaarverslag 2017 uit van de Nederlandse Transplantatie Stichting.
Het thema: 'Verbinden voor leven'. In het jaarverslag zie je wat onze activiteiten waren in
2017. En natuurlijk vind je hier ook de uitgebreide cijfers over donatie, transplantatie en
wachtlijsten.
Nieuwsgierig? Download het jaarverslag https://www.transplantatiestichting.nl/.../ntsjaarverslag-2017

•

De Nederlandse Transplantatie Stichting: Datum Donorweek 2018 bekend.
De Donorweek valt dit jaar in de laatste week van oktober, van 29-10 t/m 02-11. Thema
van deze week zal zijn: ‘Orgaandonor worden. Dat doe je voor elkaar’.

•
•

Nieuws Regionale Nierpatiënten Verenigingen:
Nierpatiëntenvereniging Catharina Ziekenhuis (NCZ) heeft een nieuwe naam: Regionale
Nierpatiëntenvereniging NefroN (RNV NefroN).
Zondag 07-10-2018 viert Nierpatiënten Vereniging Tilburg het 40-jarig bestaan.

•
•

Op onderstaande site treft u de keuzehulp bij het vergelijken van de dienstverlening van
dialysecentra en dialyseafdelingen van ziekenhuizen:
https://www.zorgkaartnederland.nl/keuzehulpen/vergelijkingshulp-dialyse
Tot onze grote spijt treft u hier nog steeds geen gegevens aan van Amphia Ziekenhuis
Locatie MG en PL!

•
•

De komende activiteiten van Digna Nierpatiëntenvereniging voor West-Brabant/NVN zijn:
Verrassingsmiddag Museum Dansant Soet & Vermaeck te Hilvarenbeek op zondag 23-092018;
Overleg DB met MTL Dialyseafdeling (Annelies Kuijpers (MTL)) en Medisch
Maatschappelijk Werk Nefrologie (Nathalie Kats) op een nog nader te bepalen datum in
oktober 2018;
Besturenoverleg RNV’s-NVN-Nierstichting op zaterdag 06-10-2018 Kantoor NSN/NVN
Bussum;
Avond voor Avond voor nierdonoren op maandag 08-10-2018 van 17.30 – 21.00 uur in
Fier (voorheen: De Vernissage), Dr. Abraham Kuyperlaan 1/A, 1402 SB Bussum;
Wetenschapsdag op vrijdag 12-10-2018 van 09.30 – 16.15 uur in Corpus Congress
Centre, Willem Einthovenstraat 1, 2342 BH Oegstgeest;
Bestuursvergadering 31-10-2018; Vergaderingen DB vinden plaats indien nodig;
Trainingsdag voor vrijwilligers op zaterdag 03-11-2018 Kantoor NSN/NVN Bussum;
Planningsgesprek (Digna/NVN/Nierstichting) op maandag 19-11-20118;
Algemene Ledenvergadering NVN op zaterdag 24-11-2018. Locatie n.n.b.;
Kerstviering in de prachtige Kapel van Golden Tulip De Reiskoffer te Bosschenhoofd op
zondag 16-12-2018 vanaf 13.00 uur. Het muzikaal entertainment wordt wederom verzorgd
door Tjerry & Mariska

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Even voorstellen ……………………
Sinds enige tijd zien jullie wat nieuwe gezichten op het secretariaat van de afdeling
dialyse, tijd om ons even voor te stellen!
Marge Wirken (onderstaande foto links) is al ruim 26 jaar werkzaam in het Amphia,
waarvan de laatste 10 jaar bij het flexbureau. Dat wil zeggen dat ze op alle afdelingen
ingezet kan worden waar ze nodig is, en dat doet ze met veel plezier. Omdat wegens het
met pensioen gaan van twee secretaresses en de tijdelijke afwezigheid van een andere
secretaresse alle hulp zeer welkom was, is Marge sinds drie maanden met regelmaat
werkzaam op het secretariaat. Sinds 25 jaar is Marge gelukkig samen met haar man
waarmee zij in Chaam woont in het gezelschap van hun twee katten Pablo en Bambam.
Marge’s grote hobby is winkelen.

Na 9,5 jaar bij Revant Revalidatiecentrum gewerkt te hebben, was ik, Ilja van den Buijs
(bovenstaande foto rechts), toe aan iets nieuws en kreeg de kans om per 1 juli jl. op de
dialyse-afdeling aan de slag te gaan. Uiteraard was het best spannend om de overstap te
maken, maar ik heb me van begin af aan erg welkom gevoeld.
Sinds twee jaar woon ik samen met mijn vriend Herman, zijn 14-jarige dochter Sonne en
onze kat genaamd Mus, op een fijne plek in Breda. In mijn vrije tijd ga ik graag naar
theater, optredens of de bioscoop, en hoewel ik geen noten kan lezen of instrument
bespeel, is muziek een belangrijk onderdeel van mijn leven. Ook kan ik erg genieten van
een avondje thuis met mijn gezin en/of met vrienden, waarbij mijn culinaire-experimenten
de ene keer beter uitpakken dan de andere.
Samen verwachten wij hier met veel plezier voor- en met jullie te werken!
Met vriendelijke groet,
Marge Wirken en Ilja van den Buijs (Medische secretaressen Dialyse
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Kaliumbeperkt eten voor nierpatiënten, moet dat?
Door Shanty Sterke
Aan patiënten met gevorderde nierschade wordt doorgaans geadviseerd om een
kaliumbeperkt dieet te volgen. Maar Ewout Hoorn, hoogleraar klinische en experimentele
nefrologie aan het Erasmus Medisch Centrum, vraagt zich af of dit wel terecht is. 'Want',
zo zegt hij, 'er is een aantal studies die laten zien dat patiënten met chronische nierschade
misschien wel baat zouden kunnen hebben bij voeding met voldoende kalium.'
Kalium zit vooral in groente en fruit, maar ook in koffie en chocola. Als je gezond eet en je
netjes aan de schijf van vijf houdt, dan krijg je misschien net genoeg kalium binnen,
volgens Hoorn. In de praktijk blijkt dat we in het algemeen in de Westerse wereld, en dat
geldt dus ook voor nierpatiënten, daar niet aan voldoen. 'Wij hebben bij ongeveer
vierduizend patiënten de urine nagekeken om een inschatting te maken hoeveel kalium ze
binnen kregen. We zagen dat negentig procent onder de aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid kalium zat.' Kalium heeft een gunstig effect op de bloeddruk omdat het, het
bloeddrukverhogende effect van natrium, ofwel keukenzout, tegenwerkt. Terwijl we daar
juist weer teveel van binnen krijgen. 'De aanbevolen hoeveelheid natrium is nu zo'n beetje
zes gram per dag. Maar in de praktijk zitten de meeste mensen daar ver boven. Meer in
de richting van de negen à tien gram per dag. Tachtig procent van het natrium dat we
binnenkrijgen zit in onze voedingsmiddelen. Zelfs als je zelf geen zout toevoegt, dan zit je
nog boven die zes gram per dag.'
Te veel natrium dus en te weinig kalium. In de studie die Hoorn samen met een aantal
andere ziekenhuizen uitvoert, onderzoekt hij of kalium gunstig kan zijn voor patiënten met
chronische nierschade. Om te voorkomen dat patiënten het risico lopen toch te veel kalium
binnen te krijgen, wordt in de eerste twee weken van de studie goed in de gaten gehouden
of het kaliumgehalte in het bloed niet te hoog wordt. Als dat gebeurt dan kunnen deze
patiënten niet verder meedoen aan de studie. Een te hoog kaliumgehalte in het bloed kan
leiden tot hartritmestoornissen. 'We zien dat vooral bij mensen die net tegen dialyse aan
zitten of al dialyseren, dus echt het eindstadium van de nierschade. Voor veel
nierspecialisten druist het tegen hun intuïtie in om kalium te geven aan mensen met
nierschade uit angst voor een te hoge kaliumspiegel. Wij denken dat dit kleine risico niet
opweegt tegen de mogelijke gezondheidswinst.'
De deelnemers krijgen kalium in capsulevorm aangereikt. Als blijkt dat dit een gunstig
effect heeft op de bloeddruk en op nierschade bij nierpatiënten, is het idee dat je dit ook
kunt bereiken via een kaliumrijk dieet. Maar zover is het nog niet. 'Dat zal nog wel even
duren want het is een landelijke studie waar uiteindelijk twintig ziekenhuizen aan gaan
meedoen. We willen dit echt graag goed uitzoeken. Dan heb je grote aantallen patiënten
nodig.' Om die reden is het ook een dubbelblinde studie waarbij de ene helft van de
patiënten kalium krijgt en de andere helft een placebo (nepmiddel). Zowel de patiënt als de
dokter weten niet wat de patiënt krijgt. 'Ik verwacht dat we over vier jaar alle resultaten
zullen hebben. Als het allemaal positief uitpakt dan duurt het ook wel weer een tijdje
voordat het allemaal in de dagelijkse praktijk geland is. Maar, ik verwacht dat als het echt
zo is als we denken, het snel te implementeren kan zijn'.
De kaliumstudie wordt uitgevoerd door de universitair medische centra in Rotterdam
(Erasmus MC, Ewout Hoorn), Leiden (LUMC, Joris Rotmans), Amsterdam (Amsterdam
UMC, Liffert Vogt) en Groningen (UMCG, Martin de Borst). Voor meer informatie of bij
interesse in deelname: http://www.kaliumstudie.nl/
Gepubliceerd: maandag 10-09-2018
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Zeer dringende oproep voor kopij Digna Contact!
Ik vind het nu tijd worden om de “spreekwoordelijke” noodklok te luiden over een nijpend
tekort aan kopij!
Vrijwel iedere keer wordt in Digna Contact melding gemaakt om iets te delen met leden
van Digna Nierpatiëntenvereniging voor West-Brabant en andere belangstellenden. Dat
kan zijn uw ervaringen, positief of negatief, als nierpatiënt (pré-dialyse, hemodialyse,
peritoneaaldialyse, getransplanteerd, donor). Maar ook uw hobby’s, reizen, recepten of zo
maar verhalen die interessant zijn of gewoon leuk om gedeeld te worden.
Ook houdt de redactie zich te allen tijde aanbevolen artikelen te ontvangen van partners
van nierpatiënten, donateurs, internisten-nefrologen, maatschappelijk werkers/werksters,
teamleiders dialyse, diëtisten, medisch secretaressen dialyse, dialyseverpleegkundigen,
etc., etc.
Digna Contact is een blad ‘voor’ en ‘van’ leden en andere belangstellenden. In het woordje
‘van’ zit hem nou net de kneep!
Mondjesmaat krijgen we na lang aandringen af en toe een stukje toegestuurd ter
plaatsing. Vandaar een dringende oproep aan iedereen voor kopij Digna Contact! Het
verenigingsblad is een vormgegeven platform voor nierpatiënten en belangstellenden waar
we allemaal trots op mogen zijn. Schrijft u mee om ons prachtig blad ook toekomstgericht
leuk, actueel en informatief te houden?
Er is altijd een manier om je belevenissen en gedachten, wetenschappelijke onderwerpen
e.d. aan het “papier” toe te vertrouwen en te delen met anderen.
Aarzel dus niet en stuur uw verhaal of tekst 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
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Cross-overmatching kan effectiever
Door Gerard Kok
De meest gebruikte Amerikaanse algoritmes om cross-overtransplantatieketens uit te
rekenen gaan er tot nu toe van uit dat elke transplantatie in de keten ook doorgang vindt.
Recent onderzoek suggereert echter dat er meer transplantaties kunnen worden gedaan
als deze algoritmes ermee rekening houden dat de ketens ook kunnen breken.
Om het risico op afstoting bij een niertransplantatie met een levende donor zo klein
mogelijk te houden, is het van belang dat de donor en de ontvanger bij elkaar passen
(voor zaken zoals bloedgroep). Als donor en ontvanger niet bij elkaar passen, kan
gekeken worden naar een ruiltransplantatie, of cross-overtransplantatie. Hierbij wordt
gezocht naar een tweede donor-ontvangerpaar, waarbij de tweede donor past bij de
eerste ontvanger en de eerste donor bij de tweede. Dit principe kan worden uitgebreid
naar (cyclische) ketens, waarbij de eerste donor doneert aan de tweede ontvanger, de
tweede donor aan de derde ontvanger, enzovoort, tot en met de laatste donor aan de
eerste ontvanger.
Het uitzoeken van geschikte ketens is lastig; er is veel data, de matches moeten zo goed
en eerlijk mogelijk zijn, en er is tijdsdruk. Daarom worden er computers ingezet, die
bepaalde algoritmes volgen om deze ketens te berekenen. In Amerika bestaan er
bijvoorbeeld drie netwerken van donoren en ontvangers, en bij elk van die netwerken
wordt wekelijks of tweewekelijks, op basis van de dan bekende gegevens, gekeken welke
ketens er mogelijk zijn.
Deze algoritmes proberen het aantal transplantaties te maximaliseren, maar gaan er
daarbij van uit dat elke transplantatie in de keten altijd doorgang vindt (de 'happy flow' zou
een collega van me dat noemen). In de praktijk blijkt echter dat wel 90% van de
voorgestelde transplantaties om allerlei redenen geen doorgang vindt (N.B. of de
transplantatie slaagt speelt bij dit getal geen rol). Met andere woorden, de ketens blijken
vaak te breken.
Onderzoekers van de faculteit informatica van de Universiteit van Maryland stellen nu een
ander algoritme voor, waarin meegenomen is wat de kans is dat een stap in de keten geen
doorgang vindt. Deze kansen zijn bovendien gebaseerd op data, ze zijn niet geschat. Dit
zorgt voor andere ketens (ik kan me zo voorstellen dat deze ketens beginnen met
transplantaties waarbij vrijwel zeker is dat ze zullen worden uitgevoerd). De onderzoekers
toetsten hun algoritme met behulp van gegevens van één van de Amerikaanse netwerken,
en daaruit bleek dat, onder gunstige omstandigheden, het aantal cross-overtransplantaties
verdubbeld kan worden. Daarnaast bleek het algoritme ook meer patiënten die moeilijk te
matchen waren, aan een donor te koppelen.
Het nieuwe algoritme lijkt me een duidelijke verbetering van het bestaande, maar ik kan
niet vinden of het al ergens gebruikt wordt. Ik kan ook niet vinden hoe crossovertransplantatieketens in Nederland worden bepaald, hoewel ik wel denk dat er een
vergelijkbaar algoritme wordt gebruikt; de site Hoe werkt cross-over nierdonatie spreekt
namelijk over een 'speciaal computerprogramma'. Deze site noemt eveneens het risico
van brekende ketens, dus wellicht dat het recente algoritme toch ook in Nederland zin
heeft om te gebruiken.
Gepubliceerd: maandag 17-09-2018
Bron: Management Science
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Snel Wok recept zonder pakjes en zakjes, met veel smaak!
Voor meer recepten zonder pakjes of zakjes hierbij de link naar website waar veel
recepten op staan: https:/www.lifesabout.nl/receptenindex/.
Deze recepten zijn niet allemaal zonder zout maar geven wel een idee hoe de receptuur
van de diverse “wereldgerechten” en andere kant en andere “snelle” gerechten.
Nasi voor 2 personen
Bereidingstijd: 15-30 minuten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingrediënten
150 g (rauwe rijst)
200 g hamlappen of nasivlees of kip (filet)
2 eetlepels olie of vloeibare bak en braad
400 g groenten: ui, prei, taugé, witte kool (nasipakket)
Stukje Spaanse peper (uit het nasipakket naar smaak)
1–2 teentje(s) knoflook
2 theelepels laospoeder
2 theelepels gemberpoeder
2 theelepels koenjit (geelwortel/ kurkuma)
2 theelepels ketoembar (gemalen korianderzaad)
Als de kruiden ouder zijn dan 6 maanden dubbele hoeveelheid gebruiken in verband met
smaakverlies.
Benodigdheden:
Grote koekenpan, hapjespan of wok (eenpansgerecht).
Bereidingswijze
Kook de rijst. Snijd het vlees in kleine stukjes. Snijd de groenten zo nodig fijn. Snipper
(een stukje van de) Spaanse peper met of zonder de zaadjes. Niet in de ogen wrijven –
irriteert.
Snipper of pers 1-2 tenen knoflook naar smaak. Zet de kruiden afgemeten klaar (kan in
één bakje bij elkaar, roer goed, gebruik van elk 2 theelepels).
Bak het vlees in de hete olie of vloeibare bak en braad in een koekenpan of hapjespan
rondom bruin. Doe de fijngesneden groenten, de gesnipperde Spaanse peper en de
uitgeperste knoflook bij het vlees. Voeg de driekwart van alle kruiden toe en laat het
geheel ca. 5 minuten goed doorwarmen. Proef en voeg zo nodig de rest van de kruiden
toe. Roer daarna de gekookte rijst door het vlees en de groenten en bak het geheel nog
even.
Eventueel een snufje zout toevoegen.
Lekker met emping kroepoek (te vinden bij de kroepoek, deze bevat geen zout en geen
dieetzout).
Diëtisten Amphia dialyse en nierfalen.
Vera van der Werff, Evelien de Cuijper, Leonie Akerboom en Conny Ooms
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Nieuwe Regiomanager
De Nierstichting kent Regiomanagers die verantwoordelijk zijn voor het contact met de
Regionale Nierpatiëntenverenigingen (RNV’s). Per 1 mei is Yvonne Dijkstra – Terloo de
Regiomanager voor onze Digna Nierpatiëntenvereniging voor West-Brabant en wij als
bestuur hopen op korte termijn persoonlijk met haar kennis te kunnen maken. In het stukje
hieronder stelt zij zich voor:
‘Op 1 mei jl. ben ik, Yvonne Dijkstra gestart als Regiomanager Zuidwest. Een mooie
nieuwe uitdaging na 35 jaar in de reisbranche gewerkt te hebben. Bij de Jong Intra
Vakanties, Hotelplan en de D-rt groep (handelend onder de namen D reizen en
VakantieXperts) was ik sinds 1990 Regiomanager. Met heel veel plezier heb ik in deze
branche gewerkt en heb heel veel van de wereld mogen zien door de vele reizen die ik
gemaakt heb zowel zakelijk als privé. Ik ben geboren en opgegroeid in Tilburg. Nu woon ik
samen met mijn man, na veel omzwervingen binnen Nederland, met veel plezier in
Oosterhout: centraal in de regio. Na een toeristische opleiding heb ik mijn Bachelor
behaald voor de opleiding Personeel en Arbeid. In mijn vrije tijd vind ik het fijn om te
zwemmen, te winkelen en te reizen. Curaçao is onze geliefde bestemming waar we twee
keer per jaar proberen te zijn om te snorkelen, te lezen en lekker uit te rusten.
Mijn werkervaring deed ik dus tot nu toe op in de reisbranche: mijn affiniteit met de zorg is
groot: ik deed naast mijn werk, vrijwilligerswerk bij de Nierstichting, KWF
Kankerbestrijding, Rode Kruis, HOOM (maatjesproject) en de Zonnebloem. Heel graag wil
ik met alle ervaring die ik meebreng mijn bijdrage leveren om het leven van nierpatiënten
te verbeteren en zie het dan ook als een mooie uitdaging om de linking pin naar het
hoofdkantoor en de contactpersoon voor de patiëntenverenigingen en de vrijwilligers te
zijn.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Terloo - Dijkstra
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Op zoek naar het zwarte friemeltje
‘Tjonge, wat duurt het lang.’ Naast mij hoor ik een zucht. ‘Tja’ zegt mijn man ietwat
gelaten. ‘Er zal wel een spoedgeval tussendoor zijn gekomen.’ ‘Dat zal me dan een
spoedgeval zijn’ zeg ik en kijk voor mij uit. Even is het stil. Na een paar minuten bladeren
in een oude Libelle leg ik hem weer terug op de leestafel. ‘Zouden ze mij vergeten zijn?
Dat kan toch? Dan wachten we hier voor niks.’ ‘Vast niet’, stelt hij mij gerust. Weer is het
stil. En dan, na 45 minuten ‘over tijd’, ben ik het zat en loop naar de balie, waar de
receptioniste aan het werk is. ‘Goedemorgen mevrouw. Is de arts mij wellicht vergeten? Ik
heb een afspraak om 11:00 uur en het is nu 11:45 uur.’ De receptioniste kijkt wat verbaasd
op. ’Nee hoor, ze lopen een beetje uit. U bent zo aan de beurt.’
‘Ze lopen een beetje uit’ zeg ik met opgetrokken wenkbrauwen als ik terug ben. Mijn man
grinnikt en schudt zijn hoofd van links naar rechts, terwijl hij naar zijn voeten kijkt. ‘Het is
toch wat hè’ zeg ik wat verbolgen. ‘Ze kunnen dat toch even melden?’ Hij knikt. ‘En ik ben
al niet echt happig op dit onderzoek. Ik word er alleen maar nerveus van, van dat lange
wachten.’ Hij legt zijn arm om mij heen. ‘Ga maar niet met me mee’ zeg ik ineens. ‘Dat zal
wel niet mogen en bovendien doe ik het liever alleen.’ ‘Is goed. Houd je maar vast aan wat
Marnix heeft verteld.’
‘Mevrouw De Coninck’. Een vrouw in een witte jas roept mijn naam. Ik sta op van de stoel
en steek mijn vinger in de lucht zodat ze mij kan zien. ‘Succes’ zegt mijn man. Ik loop naar
haar toe en ze geeft mij een hand. ‘Zo, de kamer is aan het einde van de gang.’ We lopen
samen op. Binnengekomen zie ik een behandeltafel in het midden van een kleine ruimte.
Links van de ingang staat een bureau met stoel. ‘Ik ga de spullen even pakken die we
nodig hebben. Hier is een blauw hemd en u kunt u daar omkleden.’ Ze wijst naar een
ruimte naast de behandelkamer. Als ik mij heb omgekleed, klim ik desgevraagd op de
behandeltafel en ga liggen. Links van mij staat een monitor op een kleine tafel. De
verpleegkundige is bezig om een steriele omgeving te creëren en legt een groen
papierachtig laken over mijn buik en bovenbenen heen. Ter hoogte van mijn heupen is
een gat.
‘Is het een pijnlijke ingreep?’ Ik kijk haar hoopvol aan. ‘Nee hoor, dat valt heel erg mee. U
heeft geluk. We hebben vandaag een flexibele slang en dat is een stuk beter dan die
andere waar we mee werken.’ Mijn hemel, denk ik. Waarom zou je niet altijd met een
flexibele slang werken als je die tot je beschikking hebt? Vooral omdat het kennelijk
minder vervelend is voor de patiënt? Maar ik vraag er niet om; het zal wel een
organisatorische reden hebben. In plaats daarvan tel ik mijn zegeningen.
‘Heeft u het zelf weleens ondergaan?’ Dat zou mij wat meer geruststellen. Ik heb ooit een
stuk gelezen over een arts die met opzet alle onderzoeken bij zichzelf liet uitvoeren waar
hij patiënten mee behandelde om te weten hoe het voor iemand is om die te ondergaan.
Hij ging ver en liet zelfs een bronchoscopie toe, uitgevoerd door een medestudent in
opleiding. Dat vond ik wel héél dapper. ‘Nee’ zegt ze verontschuldigend en lacht. ‘Maar ik
hoor vaak dat het meevalt.’
Als ze klaar is, komt plotseling de arts binnen. ‘Ha’ zeg ik spontaan. ‘U leek mij een
aardige man toen ik u vanmorgen in de gang zag lopen. Dat heeft u in ieder geval al mee’
grap ik. Eigenlijk is dit een poging een beetje contact met de beste man op te bouwen, al
is het maar voor even. Hij haalt straks geen splinter uit mijn vinger, maar een JJ-katheter
uit mijn nier, via mijn blaas. Dan is het toch wel fijn als je een beetje prettig contact hebt
met de man die dat gaan doen. De conversatie komt echter niet op gang. Hij pakt de
flexibele slang en ik houd mij schrap voor wat komen gaat. ‘Ik doe er een beetje gel
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omheen’ zegt hij en ineens…. Hóppa: de slang zit in mijn blaas. Werkelijk n i k s van
gevoeld!
Hij draait het scherm links van mij naar mij toe en ik ben een dankbare toeschouwer. Wat
ik zie vind ik mooi om naar te kijken: mijn blaas. Zachtroze en doorspekt met kleine
bloedvaatjes. De uroloog beweegt de slang heen en weer en de sluitspier komt in beeld,
keurig bijeengepakt, blakend in het licht van de ingebouwde lamp. ‘Voor zover ik dat kan
beoordelen, ziet het prima er uit’ zeg ik opgelucht. ‘Werkt u in de gezondheidszorg?’ De
arts kijkt mij even aan. ‘Ik werk als hypnotherapeut in mijn eigen praktijk en heb in de
verpleging gewerkt’ zeg ik zonder hoop op aansluiting. Hoewel steeds meer
(kinder)artsen, tandartsen en verpleegkundigen hypnotherapie toepassen in de reguliere
gezondheidszorg, kleeft er nog altijd iets ‘alternatiefs’ en ‘zweverigs’ aan. Ook al laten
verschillende evidence based onderzoeken zien dat hypnotherapie werkt, is het voor de
meeste artsen nog altijd ‘not done’ om dat openlijk te beamen of zelfs maar te accepteren.
En dan gaat het snel, heel snel. Terwijl ik nog op zoek ben naar een zwart friemeltje dat
volgens mij uit een gat in mijn blaas zou moeten hangen, trekt de arts ineens de flexibele
slang terug. Iets wat ik opnieuw niet voel. ‘Hè? Is het nu al klaar?’ Ik moet er appelig
uitzien, met mijn grote ogen en open mond. ‘Ja, dat was het’ zegt hij vrolijk en gaat zitten
achter het bureau om papieren in te vullen. ‘Dat heeft u goed gedaan’ zeg ik dankbaar.
‘We doen het samen’ is zijn welgemeende antwoord.
‘Zo, u kunt zich daar weer aankleden’ zegt de verpleegkundige vriendelijk. In de
kleedkamer realiseer ik mij dat de ingreep nog geen twee minuten geduurd heeft. Het
klaarmaken van de tafel met mij erop heeft de meeste tijd in beslag genomen. Na een
‘Dankjewel’ en ‘Werk ze nog vandaag’ loop ik de gang op, terug naar de grote
wachtkamer. Mijn man veert op als hij mij ziet. ‘Dat stelde écht niets voor’ zeg ik
opgelucht. ‘Daar had ik mij nou niet druk over hoeven maken.’
Heerlijk. Is dat ook weer voorbij ;-)
Door: Brenda de Coninck
Gepubliceerd: vrijdag 04-05-2018
Bron: Niernieuws
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Boottocht Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw B.V. op zondag 1 juli 2018
Tijdens deze boottocht is door voorzitter Kleis Willemstein aan de deelnemers gevraagd of
er iemand iets over deze dag zou kunnen en willen schrijven voor Digna Contact. Reacties
hierop heb ik die dag zelf niet meegekregen vanwege mijn jammerlijke afwezigheid door
de zoveelste opname in het LUMC te Leiden. Tot op heden heb ik helaas van niemand
ook iets hierover mogen ontvangen. Daarom vind ik het nu juist tijd worden om de
‘spreekwoordelijke’ noodklok te luiden. Digna Contact is een blad ‘voor’ en ‘van’ leden. In
het woordje ‘van’ zit hem nou net de kneep! Zelden krijgen we van onze leden een stukje
toegestuurd ter plaatsing. Vandaar een dringende oproep aan iedereen voor kopij Digna
Contact! Het verenigingsblad is een vormgegeven platform voor nierpatiënten waar we
allemaal trots op mogen zijn. Schrijft u mee om ons prachtig blad ook toekomstgericht
actueel en informatief te houden?
Noodgedwongen treft u een verslag aan opgemaakt van horen vertellen. Vanuit de
organisatie weet ik natuurlijk drommels goed hoe deze reis was samengesteld en dat het
naar onze bescheiden mening een prachtige, onvergetelijke dag zou worden.
De weergoden waren ons gunstig gestemd (een zonovergoten dag met tropische
temperaturen) en zo konden we ook bovendeks nog genieten van de zon en het klotsende
water van de te bevaren wateren.
Om 09.45 uur werd ingescheept aan boord van Zilvermeeuw 6 (Rondvaartbedrijf
Zilvermeeuw B.V., Drimmelen) en nadat iedereen aanwezig was werden de trossen om
10.00 uur losgegooid. We werden ontvangen met 2x koffie/thee met eenmaal gesorteerd
gebak. De vaartocht ging via rivier de Amer, een stukje Hollands Diep onder de Hoge
Snelheids Lijn en Moerdijkbrug door (de schippers vertelden leuke feitjes over deze
historische bruggen) en waterweg de Dordtsche Kil in de richting van Dordrecht, waardoor
we de skyline van Dordrecht konden bewonderen.
De leukste manier om Dordrecht als deze te ontdekken is met een rondvaart inclusief met
het toeristentreintje door de stad!
Tegen de klok van twaalf werd aangemeerd aan de kade van de Groothoofdspoort. De
deelnemers werden in 2 groepen verdeeld en afwisselend werd gebruik gemaakt van een
lunch bij hotel, restaurant & brasserie Bellevue Groothoofd en het toeristentreintje
Dordrecht Tours. Het treintje reed een toeristische route door het centrum van de stad.
Dordrecht is de oudste stad van Holland. De duizend monumenten bepalen nog steeds
het gezicht van deze Middeleeuwse stad. Verschillende bezienswaardigheden zijn het Hof,
de Grote Kerk, Stadhuis van Dordrecht, Standbeeld gebroeders De Witt, Molen Kyck Over
Den Dyck en de Groothoofdspoort.
Om 15.00 uur was het weer tijd om terug te komen aan boord en Dordrecht vaarwel te
zeggen. We voerden verder in het Nationaal Park dwars door de Biesbosch via Beneden
Merwede en Nieuwe Merwede (Papendrecht, Sliedrecht, Werkendam, Hardinxveld –
Giessendam, Geertruidenberg) richting Drimmelen. Hier genoot men met volle teugen van
prachtige natuurschouwspellen. Drankjes werden geserveerd en een tafelgarnituur van
gemengde nootjes en gesorteerde zoute koekjes (voor de liefhebber), blokjes kaas en
stukjes worst. Rond 16.30 uur verzorgden de koks een heerlijk koud-warm buffet met
aansluitend een dessertbuffet. Naar ik heb horen vertellen hadden de koks en het
bedienend personeel van Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw B.V. hun uiterste best gedaan om
het iedereen naar de zin te maken.
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Om 18.30 uur kwam men aan in Drimmelen en in een rustige sfeer werd overgegaan tot
ontschepen. Moe, voldaan en tevreden terugkijkend op een hele mooie gezellige boottocht
ging iedereen weer huiswaarts.
Een paar leuke opmerkingen die men zo hoorden: “Voor herhaling vatbaar, als ik dit een
cijfer mag geven: een 10, ik wil nog wel wat betalen om langer te kunnen varen, lekker
eten, goed verzorgd, fijn personeel, goed georganiseerd, gezellig, etc.”
Het bestuur heeft ook heel duidelijk van deze dag genoten!
Door: John Reniers (secretaris Digna)

P.S.: Met Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw B.V. hebben Ellie en ik alsnog dezelfde boottocht
met stadswandeling Dordrecht gemaakt op dinsdag 14 augustus j.l. Dit was ook inderdaad
een grandioze dag!
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De Rode Loper 2018

Zaterdag 10 november 2018 is er weer een Nierstichting Rode Loper, hét
wandelevenement voor nierpatiënten en hun naasten. Dit jaar maken we een bijzondere
avondwandeling door de prachtige vestingstad Amersfoort. Juist in de donkere dagen
willen we aandacht vragen voor het onzichtbare leed dat nierziekte heet. Samengaan we
lopen, hopen, gedenken, vertellen, verlichten. We dragen rood, we dragen lichtjes, we
dragen nierpatiënten een warm hart toe.
•
•
•
•

Aanvang
Afstand
Onderweg
Inschrijfgeld

:
:
:
:

18.30 uur in de Sint Joriskerk, Amersfoort
5 km
muziek & warme drankjes
€ 10,00 (kinderen t/m 12 jaar lopen gratis mee)
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“Ik doe mee aan de Nierstichting Rode Loper om mijn lieve man te gedenken. Hij was zes
jaar dialysepatiënt en is 3 april overleden”, vertelt Annie de Bruin-Verhoeven. “Mijn man
klaagde nooit maar het dialyseren vond hij loeizwaar. Hij deed het om in leven te blijven."
Deel deze pagina met vrienden, familie, collega’s. Hoe meer wandelaars, hoe meer
warmte, hoe meer lichtjes, hoe meer aandacht voor het onzichtbare leed dat nierziekte
heet.
De Nierstichting Rode Loper is een initiatief van de Nierstichting en de Nierpatiënten
Vereniging Nederland.
Heb je vragen? Stuur een email naar info@rodeloper.nl
Namens de Nierstichting willen wij u graag uitnodigen voor het wandelevent de
Nierstichting Rode Loper op zaterdag 10 november 2018.
Wandelt u dit jaar ook mee? Meld u gelijk aan via de link https://www.rodeloper.nl/
Je kan meedoen als individu, als team of als gezin. De laatste optie is het handigst om te
kiezen als er kinderen t/m 12 jaar meelopen omdat zij gratis meewandelen.
We zien u graag op zaterdag 10 november in Amersfoort.
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Boekenplank: Boeken voor nierpatiënten, partners en donoren
Onderstaande boeken zijn op de plank geplaatst:
•

De Samaritaan
In Samaritaan besluit een man om een nier af te staan aan een onbekende. Geamuseerd
wandelt hij door de bureaucratie van de medische zorg. Zijn omgeving maakt het hem een
stuk moeilijker. Is hij niet goed bij zijn hoofd? Gaandeweg krijgt de man meer en meer
inzicht in zijn motieven. Die zouden weleens minder zuiver blijken te zijn dan hij dacht.
Met zijn nietsontziende en dwingende stijl neemt A.H.J. Dautzenberg de lezer mee in de
genadeloze zelfanalyse van een man met een missie. Dat doet hij op een uiterst originele
manier: de roman bestaat volledig uit dialogen.
Auteur: A.H.J. Dautzenberg
Uitgever: Uitgeverij Contact
Nederlands 1e druk 9789025436049 mei 2011 Paperback 251 pagina's Leven met een
nierziekte - Ervaringen van nierpatienten en hun naasten
Leven met een nierziekte wordt vaak gezien als een opeenvolging van (wachten op)
dialyse, (wachten op) transplantatie en het leven na de transplantatie met een nieuwe nier.
De ervaringen van patiënten maken ons echter duidelijk dat de bijbehorende aspecten als
vochtbeperking, spanning rondom het wachten op de nier en het leven met de medicatie
na de transplantatie, slechts enkele aspecten zijn. Het leven met een nierziekte kent meer
aspecten dan altijd gedacht.
Auteur: Kristofer Schipper, C. Nierse
Uitgever: Boom Lemma uitgevers
Nederlands, ISBN: 9789059315327, Paperback 148 pagina’s

•

De feiten over nierziekten
Wetenschappelijke Uitgeverij Bunge in opdracht van de Nier Stichting Nederland
Auteur: Prof. Dr. S. Cameron
Uitgever: Reed Business
Nederlands, 2e druk, ISBN: 9789063484675, Paperback 280 pagina’s

•

Dansen in het zand - Een leven in geschonken tijd
Het relaas van André Bek is bijna een paradox: het is ongelofelijk en het is waar.
Ongelofelijk, omdat je dit niet kunt bedenken: als het bedacht was, zou het
ongeloofwaardig zijn?
Dansen in het zand is er voor iedereen die een bijzonder verhaal wil lezen. En dat kan
vanuit diverse invalshoeken. Het laat zich lezen als een medisch verhaal, als een
aanklacht, als een "thriller", als een lofzang op het leven en de liefde, als een
"onverwachte autobiografie": het verhaal van een vechter, een overlever.
André Bek was marinier; lid van een van de militaire elitekorpsen. Synoniem met
mannelijkheid, onverzettelijkheid en "onkwetsbaarheid". Hij heeft vier keer een
niertransplantatie ondergaan en tussendoor steeds vele maanden als een wandelend of
liggend wrak moeten leven. Bek zou in wellicht alle recht hebben hiervan een melodrama
te maken, vol zwaar maar louterend lijden, maar zo'n boek is dit niet?
Auteur: A. Bek
Uitgever: Lezerspoort
Nederlands 1e druk 9789088230004 maart 2007 Hardcover 239 pagina's
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Nierziekten
Auteur D.E. Grobbee beschrijft de gevolgen die nierziekten voor ons dagelijks leven
hebben, variërend van dieet tot een niertransplantatie en de vaak ingrijpende medicijnen
die dan noodzakelijk zijn, maar ook de meest voorkomende vormen van medisch
onderzoek. Hij besteedt ook aandacht aan de technische aspecten van de werking van de
nier en de gevolgen die afwijkingen in de nier verwerking hebben voor het functioneren
van ons lichaam. Hoe een patiënt een nierziekte ervaart hangt sterk af van de ernst van de
aandoening maar ook van de persoon zelf. Om iets van die subjectieve kant van de ziekte
te laten zien, zijn in het boek fragmenten van een gesprek met een nierpatiënt
opgenomen.
Uitgever: Springer Media B.V.
Nederlands 1e druk 9789031309955 Paperback 106 pagina's
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Shunt verwijden werkt het beste met alleen een katheter met ballonnetje
Door Merel Dercksen
Het openen van een vernauwde shunt met behulp van een katheter en een ballonnetje is
een prima werkzame methode, maar dit verbetert niet als de ballon omhuld is met een
medicijn dat de weefselgroei vertraagt.
In dialyseshunts kan vernauwing optreden, stenose. Als die vernauwing te ernstig wordt,
maakt dat de shunt onbruikbaar. Het is dan noodzakelijk om de vernauwing op te heffen.
Dit kan gedaan worden door middel van angioplastiek ('dotteren'): de behandelaar schuift
een katheter met een ballonnetje eraan in de vernauwing en blaast vervolgens het
ballonnetje op. Het principe is niet anders dan bij mensen die een hartinfarct hebben
gehad als gevolg van vernauwde kransslagaders.
Maar ook na deze ingreep kan er opnieuw een vernauwing ontstaan. Om dit proces te
vertragen kan de behandelaar ook een medicijn toedienen dat de aangroei van weefsel
remt. Dat gebeurt rond het hart wel door een stent te plaatsen die het medicijn langzaam
vrijgeeft, maar er zijn ook laboratoriumstudies die lieten zien dat kortdurende blootstelling
van de vaatwand aan een dergelijk medicijn, een langdurig effect heeft. Tegenwoordig zijn
er daarom katheters op de markt die gecoat zijn met zo'n medicijn.
Amerikaanse wetenschappers hebben het effect van zo'n gecoate katheter, vergeleken
met dat van een gewone ballonkatheter. In dit geval bevatte de gecoate variant paclitaxel,
een middel dat geïndiceerd is voor de behandeling van verschillende soorten kanker. Aan
de studie hebben 285 patiënten uit 23 centra meegedaan, die een shunt hadden van eigen
vaten die niet meer goed werkte omdat er sprake was van stenose. De onderzoekers
waren primair in twee vragen geïnteresseerd: heeft de gecoate katheter 180 dagen na de
ingreep een beter effect dan de normale, en is het minimaal net zo veilig? Het betere
effect maten ze af aan de doorgankelijkheid van de shunt.
De patiënten ondergingen de ingreep met een van beide katheters, waarbij ze willekeurig
over de twee studiegroepen verdeeld werden. Na 180 dagen, ongeveer zes maanden,
bleek dat het voor de initiële doorgankelijkheid van de shunt niet uitmaakt of dit medicijn
meekomt met de katheter, of niet. En de veiligheid was in beide groepen gelijk.
Gepubliceerd: woensdag 01-08-2018
Bron: Clinical Journal of the ASN
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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 (voor- en achterkant) volledig ingevuld en ondertekend inzenden naar:
Ledenadministratie Digna Nierpatiëntenvereniging voor West-Brabant
Hofhage 4, 4813 XL Breda
21

Digna Contact

oktober 2018

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
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Humor
Moraal van het zwijn.
Op de boerderij is het paard ziek. De veearts zegt tegen de boer: "Ik heb hem een injectie
gegeven, maar als hij binnen 3 dagen niet weer op zijn poten staat, zal ik hem moeten laten
inslapen, vrees ik." Het varken, dat alles gehoord heeft, zegt tegen het paard: "Kom man, zet u
recht !!". Maar het paard is veel te moe. De tweede dag zegt het varken tegen het paard: "Zet
u snel recht, man !!". Maar het paard is nog steeds te moe. De derde dag zegt het varken: "Zet
u recht man, want anders gaan ze u laten inslapen".
Het paard raapt al zijn krachten samen en zet zich recht. De boer is uitermate tevreden en
zegt: "Dit moeten we vieren, we gaan ………. het varken slachten!".
Moraal van het verhaal: bemoei u met uw eigen zaken en hou uw kwebbel!
Oma heeft in de vakantie een verdrietige kleindochter op bezoek en zij informeert
belangstellend wat eraan scheelt. Op dat moment barst het6 meisje in snikken uit. Tussen
haar tranen door legt ze uit wat de oorzaak van al dat verdriet: “Oma, mijn poesje is dood”.
Voordat grootmoeder ook maar iets troostends kan zeggen neemt het ook meegekomen
broertje het woord: “Je hoeft helemaal niet verdrietig te zijn”, verkondigt hij wijs. “Want jouw
poesje is nu in de hemel”. Dan komt zijn zusje onverwacht fel uit de hoek: “Wat moet God nou
met een dooie poes?”.
Er zit een meisje in een café nogal sip te kijken en te zuchten. Een jongen gaat naar haar toe,
en vraagt wat er aan de hand is. "Nou," zegt het meisje, "ik zou zo graag mijn zus eens
bezoeken in Zuid-Afrika, maar de bootreis is veel te duur." "O, maar dat komt goed uit," zegt
de jongen, "want ik ben matroos. Ik wil je best in mijn plunjezak het schip op smokkelen." "Dat
zou geweldig zijn," zegt het meisje, "maar wat moet ik daarvoor doen?" "Nou," zegt de jongen,
"ik kom je elke avond eten brengen. En dan zou ik het fijn vinden als ik een half uurtje bij je
mag komen liggen." "Dat is wel goed," zegt het meisje. Dus wordt het meisje het schip op
gesmokkeld. Elke avond komt de matroos haar eten brengen, en blijft dan een half uurtje bij
haar. Na drie weken vindt het meisje de reis wel lang gaan duren. Ze besluit maar eens naar
boven te gaan. Boven gekomen ziet ze de kapitein lopen, en aan hem vraagt ze: "Kapitein,
duurt het nog lang voordat we in Zuid-Afrika zijn?" "Nogal," zegt de kapitein, "want dit is de
veerboot naar Texel."
Er zit een man in het vliegtuig die terugkeert van zijn vakantie. Naast hem komt een
beeldschone vrouw te zitten, die serieus in een dik pakpapier zit te lezen. De man durft niet
goed contact te leggen, maar besluit zich geïnteresseerd te tonen. Hij vraagt: "Is het
interessant, wat u zit te lezen?" "Ja ha," zegt de vrouw zwoel, "dit is het verslag van een
symposium van nymfomanen waar ik geweest ben." "Oh," zegt de man, "en is er nog wat
bijzonders uitgekomen?" "Jazeker," zegt de vrouw, "het blijkt dat Indianen en joden de beste
minnaars zijn." "Wat toevallig," zegt de man, "mag ik me even voorstellen? Mijn naam is
Winnetou Cohen."
Na het onderzoek zegt de vrouwenarts tegen de jongedame: Als u vanavond uw man ziet.... Ik
ben niet getrouwd dokter!! Wel, als u vanavond uw verloofde ziet... Ik ben niet verloofd dokter!!
Nou ja, als u vanavond uw vriend ziet... Ik heb geen vriend dokter, ik heb trouwens nog nooit
iets met een man iets van doen gehad. De arts loopt naar het raam en tuurt aandachtig naar
buiten. “Waarom kijkt u zo naar buiten, dokter?” vraagt de jongedame. Ik wacht, antwoordt de
medicus. De laatste keer dat zoiets is voorgekomen, ging er een ster op in het oosten!
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Puzzel mee en win!
In elke editie van DIGNA Contact maakt u kans op een leuke prijs. Los het Zweeds Raadsel op.
Stuur de oplossing vóór 1 december 2018 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 juni 2018 was: een kijkje in de keuken nemen.
De prijs gaat naar: Ellie Reniers-Boeren. Hartelijk gefeliciteerd
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