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Van het bestuur

Beste lezers
Na anderhalf jaar hebben we eindelijk weer iets kunnen doen voor de leden van KVDEG.
Zo werd er in augustus weer een dagtocht georganiseerd. Met 51 personen hebben we een fijne dag
gehad tijdens een vaartocht door Rotterdam. Meer hierover verderop in deze brochure.
Op 30 oktober is er een gezellige middag in de Zoete Inval georganiseerd. Deze middag valt samen met
de jaarvergadering. We zien uit naar uw komst. Het zal een gezellig samenzijn worden met een hapje
en een drankje.
Ook de voorbereidingen voor het kerstdiner is in volle gang. Noteer de datum maar vast in uw agenda,
op 18 december 2021 maken we er een gezellige middag van. Zoals altijd zal het u aan niets ontbreken.
We blijven oproepen voor nieuwe leden die het bestuur komen versterken. Zo kunnen we de
bestuurlijke taken verdelen, en met meer mensen komen we tot meer ideen om iets leuks te
organiseren voor de leden. Als lid van de KVDEG is het fijn om met lotgenoten in contact te komen.
Daar helpt de KVDEG bij door het organiseren van activiteiten.
Als u interesse heeft om iets voor de vereniging te betekenen, kunt u contact opnemen met de
secretaris via het emailadres secretaris@kvdeg.nl of bel naar 06 37126722.
We wensen u veel leesplezier en hopen u graag te zien bij bovengenoemde activiteiten.
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Agenda
Hieronder een greep uit de komende activiteiten van NVN en KVDEG.
Houdt de activiteitenpagina van KVDEG, NVN en de Nierstichting in de gaten op www.kvdeg.nl,
www.nvn.nl en www.nierstichting.nl.
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KERSTDINER KVDEG
Dit jaar is er weer een gezellig kerstdiner.
Meld u snel aan, het belooft weer een
gezellige dag te worden.
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NVN
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NVN

KVDEG

27

24

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Onze leden zijn welkom mee te praten over
het beleid van de NVN.
De agenda van de ALV is nog niet bekend, u
vindt hem t.z.t. op deze pagina.

20
MRT
2022

NIERSTICHTING

WEBINAR POSITIEVE GEZONDHEID
Leer wat positieve gezondheid betekent en ervaar wat je er zelf mee kunt. Je gaat thuis aan
de slag met het invullen van het zogenaamde
spinnenweb. Je kunt tijdens het webinar ook
vragen stellen via de chat. Een heel interactief
webinar dus, voor jou en je naasten.

NIERSTICHTING RESTAURANT DRIEDAAGSE
Van 20 tot en met 27 maart 2022 serveren
must visit restaurants in het hele land
een speciaal tasting-menu om je vingers
bij af te likken! Met aandacht voor verse
ingrediënten, pure smaakmakers en
minder zout. Kijk voor meer informatie op
restaurantdriedaagse.nl.
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Even voorstellen

Maatschappelijk
werker Karin Vijsma
Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Karin Vijsma en sinds juli heb ik het stokje overgenomen van
mijn oud collega Ineke de Groof. Mijn loopbaan als
medisch maatschappelijk werker startte ik in 1996
in de kliniek van het toenmalig Kennemer Gasthuis.
Ineke was één van mijn directe collega’s en samen
hebben we heel wat organisatorische en vakinhoudelijke ontwikkelingen meegemaakt. Maatschappelijk werk is nu eenmaal een vak in beweging en vaak
onderhevig aan invloeden van buitenaf. Of anders
gezegd: het is een mooi en uitdagend beroep, waarin geen dag hetzelfde is. De grote verscheidenheid
aan mensen, diverse vraagstukken en problematiek
maakt dat ik vak al vele jaren met plezier uitoefen.
Naast het ziekenhuis heb ik een aantal jaren in de
ouderenzorg gewerkt. In de afgelopen tien jaar was
ik werkzaam bij zorgorganisatie Kennemerhart in
de revalidatie-en verpleeghuissector. Vanuit Parkinsonnet begeleidde ik ook enkele cliënten in de
thuissituatie. Nu een nieuwe start bij het niercentrum, waar ik inmiddels met een groot aantal van
u kennis heb gemaakt bij het dialysecentrum, thuis
of op de nierfalenpoli. Het ontvangst bij het niercentrum voelt goed, met dank aan de verpleging en
mijn directe collega Bianca Groenen, die mij hier
wegwijs hebben gemaakt.

In mijn vrije tijd, geniet ik vooral van buitenactiviteiten in en rondom mijn woonplaats. Ik woon met
mijn man en twee dochters in een mooi stadje aan
de Vecht; een ideale startplek voor wandelingen en
fietstochten. Daarnaast zijn wij heel wat uurtjes op
de tennisbaan te vinden en rijden we kriskras door
het land om onze dochters te zien spelen. Een paar
jaar geleden heb ik mijn oude schrijfhobby weer
hervat en onder meer twee verhalenbundels geschreven. Vorig jaar verscheen mijn eerste kinderprentenboek Ravi en de pratende kat, waarbij de
opbrengsten aan SOS Kinderdorpen worden gedoneerd. Het verhaal is gebaseerd op een bijzondere
ontmoeting met ons SOS sponsorkind in Indonesië. Een prachtig land met een fantastische keuken,
ofwel mijn favoriete gerechten
Met vriendelijke groet,
Karin Vijsma-van Dobbenburgh
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Fysiotherapie

De Gezondheids
driehoek: Slapen is
goed voor de conditie!
Een gezonde leefstijl is voor iedereen goed, we zijn
fitter, hebben meer weerstand, zijn minder ziek en
herstel is beter. Een gezonde leefstijl heeft te maken
met goed bewegen en eten, maar ook met slaap.
Tijdens de slaap kan het lijf herstellen, is het lichaam
in een opbouwfase en wordt weerstand opgebouwd.
Natuurlijk is dat niet altijd zo simpel te organiseren
zeker als we bijvoorbeeld door lichamelijk ongemak
gehinderd worden in een comfortabele slaap, maar
wellicht kan de slaap verbeterd worden door onderstaande tips eens uit te proberen.

VAN SLAPEN WORD JE FITTER!
Joop Zoetemelk, Tour de France winnaar van 1980 wist
het al: “De Tour win je in je bed!” Hij voelde dat slaap
belangrijk was en nam zoveel mogelijk rust en slaap
tussen de verschillende etappes in. En won!!
Waar we het hebben over training om fysiek fit te
worden en te blijven, is rusten en slapen minstens zo
belangrijk. Waar we in training veel invloed kunnen
hebben op de training door te kiezen voor bepaalde
oefeningen, is dat met slaap heel lastig. Toch kunnen
we wel degelijk invloed hebben op de duur en kwaliteit
van de slaap. Maar waarom is slaap dan zo belangrijk?
ENKELE WEETJES OVER DE SLAAP:
• Tijdens de slaap komt het lichaam in een fase
van herstel. Anabole hormonen, belangrijk voor
de opbouw, hebben dan de overhand.
• Door een goede slaap werkt het geheugen beter.
De slaap heeft een functie hebben bij het vastleggen van nuttige informatie.
• Tijdens de slaap kan het lichaam afvalstoffen uit
het brein te verwijderen waardoor versnelde veroudering tegengegaan kan worden.
• Door een goede slaap ben je minder prikkelbaar
en beter bestand tegen stress.
• Slaap boost je afweersysteem, waardoor je minder vatbaar bent voor virussen en bacteriën.
Slaap vermindert dus de kans dat je ziek wordt.
6

• Wie wil afslanken moet goed slapen. Een verstoorde slaap verstoort de hormonale balans tussen leptine en ghreline waardoor je meer en te
veel kunt gaan eten.
Kortom, een goede slaap is van levensbelang!

METEN VAN DE SLAAP
De mate van slapen en hoe diep, is te meten met een
EEG. Hiermee wordt de hersenactiviteit zichtbaar gemaakt via golven, die onderverdeeld worden in alfa-,
bèta-, theta- en deltagolven. Met name de diepe slaap
met de deltagolven is belangrijk voor herstel.
VAN SLAPEN NAAR WAKEN IN EEN GOLFBEWEGING
De slaap gedurende de nacht verdeeld in verschillende perioden waarbij de verschillende vormen van
slaap, en dus ook de verschillende hersengolven, elkaar afwisselen. Zo zien we dat met name in de eerste
uren van de slaap de diepe slaap meer aanwezig is. De
belangrijkste functie van de diepe slaap is het laten
rusten van de hersenen. Daarnaast wordt het groeihormoon vooral afgegeven tijdens deze diepe slaap.
Een apart onderdeel van het slaapritme is de REMslaap. In deze periode zijn er snelle oogbewegingen
zichtbaar (Rapid Eye Movement  REM), de hersengolven lijken bijna op ‘wakker zijn’ maar is er weinig
spierspanning aanwzig. Tijdens de REM-slaap lijken

we vooral te dromen. Daarnaast is een goede REMslaap van belang om ’s nachts te kunnen ontspannen
en vol energie weer wakker te worden!
In de eerste uren is het aandeel van de diepste slaap
(herstel) het grootst. Naarmate de slaap langer duurt
wordt deze minder diep en is de REM-slaap (ontspanning) langer en vaker aanwezig.

WELKE SOORTEN SLAAP ZIJN ER?
Gedurende de nacht doorloopt men meerdere slaapcyclussen van elk 90-120 minuten. Elke cyclus bestaat
uit 4 steeds diepere slaapfasen, gevolgd door een
REM-slaap.
1. Inslapen. In deze fase schommel je tussen waken en
slapen. De hersenactiviteit neemt af en je ogen beginnen langzaam dicht te vallen. Soms kun je een
schokje ervaren. Deze fase duurt meestal enkele
minuten.
2. Lichte slaap. In deze fase slaap je nog vrij licht, je
kunt ook makkelijk weer wakker worden van geluiden. In deze fase rust je nog niet echt uit. Gemiddeld beslaat deze fase de helft van de totale slaapperiode.
3. Overgang naar diepe slaap. Ademhaling wordt
rustiger, spieren ontspannen en de hartslag wordt
langzamer. Deze fase duurt vaak ook maar enkele
minuten.
4. Diepe slaap. Dit is de herstel- en opbouwfase. De
hersengolven zijn langzaam maar sterk (delta-golven). Nu ben je moeilijk wakker te maken, als je
toch wakker wordt kun je wat gedesoriënteerd zijn.
Dus ook mogelijk wat wankel ter been als je je bed
uit moet.
5. Rem-slaap. Ook wel bekend als de droomslaap
en gekenmerkt door een onrustige ademhaling,
hartritme en snelle oogbewegingen. Tijdens deze
REM-slaap zijn de hersenen actief, ze verweken informatie en emoties van overdag. Normaal breng
je ongeveer een kwart van de slaapperiode in REMslaap door.

HOE KUN JE JE SLAAP VERBETEREN?
Nu we gezien hebben dat een goede slaap heel
belangrijk is voor herstel en gezondheid, hieronder
enkele tips voor een goede slaap.

• Verloren slaap kun je niet inhalen, maar na een
slechte nacht slaap je waarschijnlijk de volgende
nacht wel beter. Ga alleen niet veel vroeger dan
normaal naar bed, dat verstoort je ritme weer.
• Niet sporten of echt actief zijn vlak voor het slapen
gaan. Probeer minimaal 1,5-2 uur voor het naar
bed gaan niet meer actief te zijn. Sporten voor het
slapen gaan houdt je wakker.
• Volgens experts heb je 7-8 uur slaap nodig. Korter
slapen ( 4-5 uur per nacht) is dus roofbouw.
• Een gelijkmatig ritme van waken en slapen is goed,
meest belangrijk is voor elke dag een zelfde tijd van
opstaan. Dat is essentieel voor je bioritme. Mensen
werkend in ploegendienst moeten op maat hun ritme aanpassen.
• Een juist voedingsritme helpt om beter te slapen.
Met een volle maag naar bed gaan is niet verstandig.
Het kan wel helpen om een bekertje warme melk te
nemen of een banaantje. Hierin zitten stoffen die
uiteindelijk zorgen voor de productie van melatonine, een stof die zorgt dat je je slaperig voelt.
• Naarmate je ouder wordt verandert je slaapritme
wel iets, de totale slaapbehoefte zal niet veel verschillen.
• Een powernap is goed om even bij te tanken, je
wordt productiever, een kort dutje kan geen kwaad.
Maar let op, de powernap mag niet langer duren
dan 20-30 minuten, anders kom je in een diepe
slaap en verstoor je juist je bioritme weer.
• Als je overdag meer buiten bent, maak je ’s avonds
meer melatonine aan. Daardoor wordt je slaperiger
en val je beter in slaap.
• Ontspanningsoefeningen voor het gaan slapen helpen om het brein in een meer ontspannen toestand
te brengen waardoor inslapen beter kan verlopen
• Zet 1,5 uur voor het slapen gaan de TV of computer uit. Beter is om een boek te lezen of muziek te
luisteren.
• Wil of moet je toch nog even achter het beeldscherm zitten, neem dan een PC-bril met geel getinte glazen. Daardoor wordt de melatonineproductie niet of minder verstoord.
Martin van Duijn, fysiotherapeut
Praktijk voor fysiotherapie FysioExpert
Boerhaavelaan 32A,
2035 RC, HAARLEM
023-5450751
info@fysioexpert.nl
E X P
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18 DECEMBER 2021

KERSTDINER

LOCATIE “DE ZOETE INVAL”, HAARLEMMERSTRAATWEG 183, 2065 AE TE HAARLEMMERLIEDE

U verblijft in een gezellige zaal met muziek van
“The Diego’s”, zoals ook in voorgaande jaren.
Deze keer wacht u ook nog een muzikale verrassing.
Om 11.30 is de ontvangst met aperitief. Het uitgebreid lopend buffet is
tussen 13.00 en 16.30 uur. Als aflsuiter wordt er nog koffie of thee
geserveerd met een bonbon en eindigt de middag uiterlijk om 17.00 uur.
Met dieetwensen kan rekening worden gehouden, mits u dit uiterlijk
8 december doorgeeft aan Huub Rokx via secretaris@kvdeg.nl of 06-37126722.

CORONATO
EGANGSBEWIJS VE
RPLICHT

U dient aa
n de deur
een geldig
e QR-code
of
een negati
eve
PCR test te
tonen

De eigen bijdrage voor het geheel verzorgde kerstdiner bedraagt voor
leden met partner/begeleider van de KVDEG € 30,00 per persoon.
Dit bedrag is ook van toepassing voor ‘vriend van’-leden.
Voor niet-leden van de KVDEG (maar wel nierpatiënt) en
partner/begeleider, bedraagt de eigen bijdrage € 40,00. Voor een
derde en/of meerdere personen bedraagt de eigen bijdrage € 60,00.
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U kunt zich tot 8 december 2021 opgeven via het
aanmeldingsformulier op pagina 15 of via de website
www.kvdeg.nl.
Het te betalen bedrag dient vóór 10 december 2021
betaald te zijn op rekeningnr NL17 INGB 0006 1813 30
ten name van KVDEG te Haarlem

Het bestuur wenst u een heel
gezellige en smakelijke middag
KVDEG

KENNEMER VERENIGING DIALYSERENDEN
EN GETRANSPLANTEERDEN

Dagtocht 2021

Boottocht KVDEG
START
Wij zijn vanaf het niercentrum locatie zuid rond
09:00 vertrokken naar Gouda met de bus. De buschauffeur heeft ons interessante informatie gegeven
tijdens de heenreis over de omgeving.
Aangekomen op locatie Gouda was het even spannend, namelijk de boot was vermist na een aantal
rondjes rond het water was de boot gearriveerd dit
wekte uiteraard wat hilarische momenten op.
Het was uitdaging om de deelnemers veilig op de
boot te krijgen, omdat de afstand van bus naar de
boot voor sommige deelnemers te ver uit elkaar
lagen.
Uiteindelijk vond iedereen een geschikte plek; en
werden we verwelkomt met een heerlijke kop koffie
met keuze uit verschillende soorten gebak.
En kon de boottocht richting Rotterdam beginnen,
iedereen genoot zichtbaar van het uitzicht en de
prachtige huizen langs het water. Leuk dat iedereen
elkaar op het water begroet.
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ETEN
Het eten was fantastisch geregeld door dit echtpaar,
buffet en dessert was heerlijk. Dank aan de serveersters voor het bijschenken van alle drankjes op de
boot dit was tot in de puntjes geregeld.
AFSLUITEN
Namens Petra en mijzelf (Wyke) willen we iedereen
bedanken voor een gezellige dag, leuk om iedereen
in een andere setting mee te maken zonder de dialyse. Iedereen genoot zichtbaar van deze gezellige dag.
Groet,

Petra Wyke

Het was zover: 21 au
gustus. Het was een
prachtige

dag met prachtig we

er.
De bus vertrok precies
op tijd bij het Niercen
trum en we hadden ee
die onderweg naar Go
n leuke buschauffeur,
uda ook allerlei leuke
weetjes vertelde.
In Gouda was het ev
en zoeken, want we
konden de boot “Konin
instantie niet vinden.
gin Juliana” in eerste
Maar na een beetje zo
eken toch gevonden uit
eraard.
Rond 11 uur waren we
aan boord en werden
we voorzien van koffi
eerst nog even door
e en gebak. In Gouda
een sluis. Dat was oo
k wel leuk. Daarna de
Rotterdam. Onderweg
Nie
uw
e IJssel af richting
wist ook de kapitein
nog wel één en ander
we allemaal tegenkwa
te vertellen over wat
men.
Na de Nieuwe IJssel
over de Nieuwe Maas
Rotterdam in. De be
alledrie onderdoor ge
kende bruggen zijn we
varen, de Willemsbrug
, de van Brieneroord
brug. Het was wel ee
brug en de Erasmusn beetje deinen gebla
zen op de boot, want
het water in Rotterda
he
t was best druk op
m.
De watertaxi, de wate
rbus, Tropicana, de Eu
romast; we hebben he
de Erasmusbrug zijn
t allemaal gezien. Na
we omgekeerd en via
een andere route (G
naar Alphen aan de Rij
ou
we?) terug gevaren
n.
Onderweg hebben we
heerlijk kunnen genie
ten van het barbeque
buffet. Was erg lekke
r
allemaal. En daarna
nog een heerlijk toet
jes
buffet. Wat een feest!
Ongeveer half 7 ware
n we terug in Haarlem
.
Een geweldige dag ge
had met dank aan de
organisatie, de buscha
uffeur, de kapitein , de
kok , de bediening en he
t prachtige weer !!
Hopelijk volgend jaar

weer zo’n dag !!

Hartelijke groeten va

n

Rico en zijn moeder
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Even voorstellen

Internist-nefroloog Dr. Amraoi
Sinds juni 2020 ben ik werkzaam als
internist-nefroloog in het Spaarne Gast
huis. Het opvolgen van Kees Verburgh
(sowieso al geen gemakkelijke opgave)
viel samen met de uitbraak van een on
gekende pandemie. Als gevolg hiervan
is in de eerste maanden meer contact
telefonisch verlopen, terwijl bezoekmo
gelijkheid op de dialyseafdeling beperkt
was. Hoewel ik ondertussen velen van u
al heb leren kennen, stel ik mij graag via
deze weg nader aan u voor.
Ik ben geboren in Haarlem (Mariastichting), maar
voor het grootste deel van mijn jeugd opgegroeid in
Deventer. Voor mijn studie aan de Universiteit van
Amsterdam ben ik teruggekeerd naar het westen,
waar ik nog altijd met veel plezier met mijn gezin
woon.
Na mijn studie en heb ik enkele jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan in het Academisch Medisch Centrum naar “hypertensieve crises”, een ernstige vorm van hoge bloeddruk, waarop ik aan de
UvA ben gepromoveerd. Via het toenmalige VUmc
(voor de fusie) ben ik na mijn onderzoeksjaren gestart met de opleiding tot internist, waarbij ik het
eerste deel van mijn opleiding in het Spaarne Gasthuis heb genoten. In dit ziekenhuis is mijn voorliefde ontstaan voor de nefrologie. De langdurige
en vaak intensieve behandelrelaties die zo kenmerkend zijn voor de nefrologie ervaar ik als waardevol.
Ik heb ervaring opgedaan als fellow nefrologie aan
het Amsterdam UMC (na de fusie) en het Noorwest Ziekenhuis in Alkmaar. In 2018 heb ik de kans
gekregen enkele maanden in Paramaribo, Suriname te wonen, waar ik als Chef de clinique op de
afdeling interne geneeskunde heb gewerkt. Een bijzondere tijd zowel persoonlijk als op het medisch
inhoudelijke vlak.

12

Na alle omzwervingen voelt het Spaarne Gasthuis
voor mij als thuiskomen. Geïnspireerd door mijn
voorgangers is hier de basis gelegd voor mijn keuze
nefroloog te worden. Ik heb het ziekenhuis leren
kennen als een inspirerende omgeving met prettige
collega’s die zich samen inspannen om hoogstaande patiëntenzorg te leveren. Naast de dagelijkse
patiëntenzorg houd ik mij onder andere bezig met
begeleiding van artsen in opleiding tot specialist en
ben ik voorzitter van de necrologiecommissie in ons
ziekenhuis, welke als doel heeft de kwaliteit van geleverde zorg te bevorderen.
Ik kijk ernaar uit nog vele jaren dit mooie werk te
mogen doen. Tot ziens op onze afdeling of poli!

Even voorstellen

Mogen wij ons even voorstellen?
Leonie: In 1994 ben ik
begonnen op de dialyse
afdeling in het Kennemer
Gasthuis, het vroegere
SpaarneGasthuis. Ik ben
actief op verschillende gebieden.
Zo organiseer ik samen
met Marleen het kerstdiner. Dit jaar krijgen we er twee organisatoren bij onze
collega Mark en onze maatschappelijk werkende Bianca Groenen.
Het kerstdiner vindt plaats in de Zoete Inval in de
Haarlemmerliede. Behalve dat wij er zijn met ons vieren, hebben ook alle nefrologen een uitnodiging gekregen en afhankelijk van hun dienstrooster zijn ze er
wel of niet. De maatschappelijk werkers hebben ook
een uitnodiging gekregen. En hopelijk zijn er veel verpleegkundigen en dialyse-assistenten aanwezig, ook zij
krijgen een uitnodiging.
Ik wil natuurlijk niet op de zaken vooruitlopen, maar
ook dit jaar hebben we weer een verassing voor jullie
in petto. Veel kan ik er niet over kwijt, het enige wat ik
u kan aanraden is om het Nederlands en buitenlands
nieuws in de gaten te houden…
Verder organiseer ik de transplantatie- informatieavonden voor zowel Leiden als voor Amsterdam. Voor
dit jaar is er weer een fysieke avond gepland. Omdat
we niet weten hoe het met de Corona regels zal zijn,
kijken we naar de mogelijkheden om de avond via de
computer met een livestream te delen. U gaat hier
nog meer van horen.
Ook de jaarlijkse herdenkingsdiensten van overleden
dialyse patiënten organiseer ik.
Met alles wat ik organiseer heb ik een geweldig teamcollega’s achter me staan die me met alles helpen!!
Verder draai ik alle diensten, dus de ene keer ziet
u mij in de dagdienst, de andere keer in de avond-

dienst en de nacht patiënten zien mij vier nachten per
maand. Op de afdeling zijn er te veel leuke dingen om
te doen! Alleen met drie dagen per week werken moet
ik keuzes maken, en dat is soms best wel lastig voor
mij….Ik werk in Haarlem en Hoofddorp.
Ik woon in Zandvoort. Heb alweer 30 jaar een relatie.
Samen hebben we twee dochters, 17 en 19 jaar. Twee
katten en twee honden,
een Jack Russel van 11 jaar
en een Rottweiler van 14
maanden.
Ik, Marleen Bijl, woon
sinds februari dit jaar weer
in Haarlem, na een uitstapje van bijna 4 jaar in
Heiloo. We hebben nu een
heerlijk gelijkvloers appartement bijna in het centrum van Haarlem. Na mijn
diplomering in 2006 ben ik mij gaan specialiseren in
de vaattoegang van de hemodialysepatiënten. Dit jaar
heb ik besloten om mijn actieve rol daarin over te dragen aan een nieuwere lichting vaattoegangverpleegkundigen. U kunt mij vinden op de dialyseafdelingen
in Haarlem, Hoofddorp en Velsen Noord.
Ik ga nu samen met Pieter reanimatiecoach worden in
het Niercentrum. Daarover zullen wij in een andere
Triangel meer vertellen.
Leonie en ik proberen elk jaar samen met het bestuur
een leuk en gezellig kerstdiner te organiseren. Verder
wil ik mij met meer kleinere projecten bezighouden,
bijvoorbeeld het optimaliseren van het MDO. Tevens
vind ik het leuk om te helpen zorgen dat de protocollen op orde zijn want daar hebben we er namelijk
heel veel van. Op landelijk gebied gebeurt er ook wel
het een en ander in dialyseland. Tegenwoordig deel
ik samen met Marianne Veenstra (seniorverpleegkundige) mee aan het regio overleg. Onze beroepsorganisatie, de V&VN, heeft Nederland op gedeeld in een
aantal regio’s. Daar kunnen de dialyseafdelingen zich
bij aansluiten. Het doel is om op deze manier meer informatie met elkaar te delen en zo van elkaar te leren.
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Informatieavond
Donderdag 16 december 2021

Niertransplantatie
informatieavond
Op deze dag vind de informatieavond plaats over de niertransplantatie voor
patiënten, familieleden en medewerkers van de dialyse-afdeling i.s.m. specialisten
van het LUMC.
U bent van harte welkom!
Houdt er rekening mee dat er een maximaal aantal bezoekers van 45 personen
geldt. Voor alle inschrijvingen boven dit aantal is een inschrijvingen stop.
Tijd:
Locatie:
Deelname :

19.00uur- 21.00uur.
Amfi-theater Haarlem Zuid.
lrmol@spaarnegasthuis.nl of
kvangameren@spaarnegasthuis.nl

Dialysereizen

Benidorm

* Hotel Melia****
* grote groene tuinen
* binnen en buiten zwembad
* wellness
* loopafstand dialysecentrum

Torremolinos

* Hotel Sol House****
* zeer modern
* aan het brede zandstrand
* loopafstand centrum
* dichtbij het dialysecentrum

Rhodos

* Hotel Amilia Mare****
* gelegen aan het strand
* schitterende zwembaden
* mooie omgeving
* dichtbij dialysecentrum

Nieuwe website - Nieuwe bestemmingen
T

+31 (0)6-37006140

E

info@diatravel.nl

W

www.diatravel.nl

@ � @) i'Ä�'i

Even voorstellen
Wetenschap

Oktober; maand van de
Wetenschap 2021
Waar zouden we zijn zonder wetenschappelijk onderzoek? Dankzij de wetenschap weten we hoe onze
nieren werken en waarom ze zo belangrijk zijn.
Dankzij de wetenschap bestaan er behandelingen
als dialyse en transplantatie. De wetenschappelijk
onderzoekers van nu blijven op zoek naar nieuwe
en betere behandelingen.
In de Maand van de Wetenschap hebben nieren.nl,
de Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging
Nederland (NVN) ons op de hoogte gebracht van
de laatste ontwikkelingen in het nieronderzoek.
Kijk www.nieren.nl/maand-van-de-wetenschap om
enkele webinars terug te kijken.

✁
KVDEG

AANMELDINGSFORMULIER
KERSTDINER ZATERDAG 18 DECEMBER 2021

KENNEMER VERENIGING DIALYSERENDEN
EN GETRANSPLANTEERDEN

Naam
Adres:

Postcode:

Woonplaats:

O Ik ben lid van de KVDEG en kom met / zonder* partner/begeleider (bijdrage € 30,00 per persoon).
O Ik ben ’vriend van’- lid van de KVDEG en kom met / zonder* partner/begeleider (bijdrage € 30,00 per persoon).
O	Ik ben geen lid van de KVDEG, maar wel nierpatiënt, en kom met / zonder* partner/begeleider (bijdrage € 40,00 per
persoon).
O Ik neem een derde of vierde persoon mee naar het kerstdiner (bijdrage € 60,00 per persoon).
Totaal aantal personen (inclusief inschrijver):
Het totale bedrag is €
en wordt vóór 10 december 2021 overgemaakt op
rekeningnummer NL17 INGB 0006 1813 30 ten name van KVDEG te Haarlem.
Het ingevulde aanmeldingsstrookje (uiterlijk 8 december 2021) deponeren in de KVDEG brievenbus bij de dialyse
(Haarlem), of opsturen naar dhr. H. Rokx, Prof. Kouwerstraat 57, 2035 CB Haarlem, tel: 06-37126722 of stuur uw
gegevens per e-mail naar secretaris@kvdeg.nl
U kunt zich ook opgeven via het aanmeldingsformulier op de website www.kvdeg.nl.
* doorhalen wat niet van toepassing is
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Deze nieuwsbrochure wordt mede mogelijk gemaakt door:

dialysecentrum

