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Van de voorzitter

Beste lezers
Thans ligt voor u de tweede editie van onze
nieuwsbrochure de “Triangel”. Dit keer
heeft onze redactie ervoor gekozen om extra
aandacht te besteden aan de verpleegkundigen
die onze Dialysecentra bevolken. Een aantal
verpleegkundigen beschrijft het werk wat zij in
deze centra verrichten. Uit deze beschrijvingen
blijkt, dat onder de groene en witte hesjes zeer
verschillende deskundigheden schuilgaan en dat
er voor de functie van dialyse-verpleegkundigen
zeer veel mogelijkheden in het verschiet liggen.
Sinds het verschijnen van het eerste nummer
van de “Triangel” van dit jaar is er nogal wat
gebeurd op het Niercentrum en met de daar
dialyserende patiënten. In de eerste plaats is het
aantal patiënten enorm toegenomen.
167 hemodialysepatiënten en 68 P.D. patiënten
dialyseren thans in de drie Dialysecentra.
En het kan dus zo maar gebeuren dat patiënten
op een zaal worden ingedeeld waar ze niemand
kennen.
Op 18 mei jl. werd door een aantal partijen,
waaronder de NVN, een convenant getekend dat

tot doel had het vervoer van patiënten bv. naar
de dialysecentra beter te regelen.
In dit blad vindt u er meer over. Jammer is
dat de afsluitende partijen ver afstaan van de
dagelijkse praktijk….
Medio mei werd door het bestuur, in
samenwerking met medewerkers van het
Niercentrum, een wervingsactie gehouden voor
nieuwe leden. Voor dit doel werd in een week de
wervingsfolder verspreid onder alle patiënten
van de drie locaties. Het leverde zes nieuwe
leden op. In het najaar volgt een nieuwe actie.
Tot slot wil ik u vragen om zaterdag 10
september as. in uw agenda te reserveren voor
de te houden Algemene Leden Vergadering
(ALV). Op pagina 21 vind u meer info.
U een mooie zomer toewensend en hopend u op
10 september te ontmoeten, tekent

Pierre Schlicher, voorzitter
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KOPIJSLUITING
Heeft u een artikel voor in de
komende brochure? Wij ontvangen
graag uw tekst en (eventueel) beeld
apart bijgesloten (zo hoog mogelijke
resolutie) vóór 30 september 2022.
U kunt dit sturen naar de redactie:
Sutan Sjahrirstraat 19
2033 CL Haarlem
redactie@kvdeg.nl

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.

30
AUG
2022

KVDEG

10
SEP
2022

KVDEG
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HERDENKINGSBIJEENKOMST

Voor nabestaanden van overleden
dialysepatiënten word een
herdenkingsbijeenkomst gehouden in
de Gasthuiszaal locatie Haarlem Zuid.
Zie pagina 7 voor meer info.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

De Algemene Ledenvergadering wordt
tijdens een lunch gehouden in De
Zoete Inval. Meer hierover op pagina
21 en meldt u aan.

18
SEP
2022

NIERSTICHTING

20
SEP
2022

NIERSTICHTING COLLECTEWEEK

Van 18 t/m 24 september 2022 is het de
Collecteweek van de Nierstichting. Doe
ook mee en collecteer om nierpatiënten
hun leven terug te geven. Kun je niet huis
aan huis collecteren, maar wil je toch
het verschil maken? Maak een online
collectebus aan.

WEBINAR NIERDONATIE BIJ LEVEN

NVN organiseert een webinar Nierdonatie
bij leven. Hou de website nvn.nl in de
gaten voor nadere informatie.

NVN
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Ziekenvervoer

Kwaliteit van het ziekenvervoer
Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering
(ALV) werd door één van de aanwezige leden het
probleem van de inzet van de taxi’s aan de orde gesteld. Het betrokken lid vroeg aan het bestuur om
deze problematiek bij de leiding van het Spaarne
Gasthuis en bij de NVN aan te kaarten.
Ons bestuur heeft hierop positief gereageerd en
deze problematiek aanhangig gemaakt bij verschillende instanties waarvan wij het idee hadden
dat zij er wat aan konden doen.
Wie schets onze verbazing toen wij in het juni-nummer van “ Wisselwerking” het bericht lazen dat op
18 mei jl. er door een aantal partijen een Convenant
kwaliteitsrichtlijnen ziekenvervoer is ondertekend.
Namens de patiënten-/ cliëntenorganisaties
tekenden:
• Netwerk voor mensen met een beperking of
chronische ziekte ( ieder(in) )
• Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN)
• Patiëntenfederatie Nederland
• Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten
organisaties (NFK)
Namens vervoerders:
• Koninklijke Nederlands Vervoer Zorgvervoer &
Taxi ( KNV)
Namens zorgverzekeraars:
• Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
In het convenant worden ten behoeve van het ziekenvervoer een aantal richtlijnen geformuleerd
waaraan de taxi-ondernemer moet voldoen als hij
wordt ingezet om bv. patiënten naar een Dialysecentrum te vervoeren.
In totaal omvat het convenant een achttiental
richtlijnen, deze hebben ondermeer betrekking op:
• Afspraken vooraf, 6 richtlijnen
• Het ophalen, 3 afspraken
• In de zorginstelling, 2 richtlijnen
• Terugbrengen, 3 afspraken
• Kwaliteit, 3 afspraken
• Kwaliteitsverbetering, 2 afspraken

Indien men zich op de hoogte wil stellen van de
inhoud van de hiervoor opgesomde richtlijnen
en afspraken dan verwijst ons bestuur u naar het
internet. U moet dan gebruik maken van de link:
www.iederin.nl/convenant-kwaliteit-ziekenvervoer-belangrijke-stap.

NABESCHOUWING
Op papier is één en ander netjes geregeld. Hoe
deze afspraken in de praktijk zullen uitpakken is
zeer de vraag. Te meer daar de taxibranche momenteel kampt met een chronische onderbezetting van chauffeurs.
Na een jaar worden deze afspraken geëvalueerd en
dan zal blijken of ze werken.
Pierre S.
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Walk & Talk

Walk & Talk
Zaterdag 23 april 2022 was het dan zover. Eindelijk
kon er na corona weer gestart worden met samen
wandelen onder het motto Walk & Talk. Vanuit het
“oude” VUmc had ik al eerder van dit initiatief gehoord. Ik had er alleen nog niet eerder zelf aan
deelgenomen.
Vanuit de UMC’s door het hele land wordt een gezonde leefstijl gepredikt onder nierpatiënten die
getransplanteerd gaan worden of getransplanteerd zijn. Om daarin ook een voorbeeld te stellen
is , mede door dr. Joost vd Heijden het project Walk
& Talk van de grond gekomen. Op Facebook is er
van alles over te vinden.
Het idee is dat meerdere nierpatiënten zich opwerpen als voortrekkers en iedere 14 dagen een
wandeling organiseren. Patiënten, familieleden,
hulpverleners en andere betrokkenen van het
Niercentrum worden gestimuleerd mee te wandelen. Samen bewegen, de conditie verbeteren, van
elkaar leren en ervaringen delen.
De landelijke aftrap was dit keer in Schaik
(20 km ten westen van Nijmegen) bij natuurgebied
Maashorst. Onder de bevlogen leiding van de getransplanteerde nierpatiënt Rob kon er gewandeld
worden op de afstanden 5, 10 en 15 km.

6

Maar eerst moesten we er natuurlijk nog komen. In
de nieuwe auto van Joost zoefden John, Jantien en
ik naar het zuiden waar we warm werden onthaald
met zelfgebakken taart en heerlijke thee in een
groene theetuin. Dit alles werd mogelijk gemaakt
door de sponsor Chiesi Pharmaceuticals B.V., die
ook T shirts beschikbaar stelde voor wie wilde.
Niet iedereen voelt de behoefte om zo zichtbaar
met zijn nieraandoening rond te lopen leerde ik.
Uit alle windrichtingen waren de ongeveer
50 lopers gekomen met één gemene deler: bekend
met nierziekten, de wens te verbinden en met de
kop omhoog te leven.
Het viel me op dat ik al lopende heel gemakkelijk van gesprekspartner wisselde en met allemaal
makkelijk in gesprek kwam. Een soort van speeddaten!
Al met al een hele goede ervaring en het lijkt mij
heel leuk om dit ook vanuit ons Niercentrum te
gaan organiseren.
Renee de Kraker
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Herdenkings
bijeenkomst

Herdenkingsbijeenkomst
Voor nabestaanden van overleden dialysepatiënten
Dinsdag 30 augustus houden we als dialyseafdeling,
samen met familie en vrienden, een herdenkingsdienst om overleden dialysepatienten te herdenken.
Voor elke overleden dierbare is er een roos en een
steen met naam, geboorte- en sterfdatum.
Aansluitend is er koffie en thee en kunnen er
herinneringen opgehaald worden.
Indien u belangstelling heeft om bij de herdenkingsdienst aanwezig te zijn, kunt u dit doorgeven aan de
secretaresse van het Niercentrum.
De herdenkingsdienst vind plaats in de Gasthuiszaal
locatie Haarlem Zuid van 19.30-20.30 uur

Paasdiner
Op 2 april 2022 heeft ons bestuur voor haar leden een Paaslunch georganiseerd. Deze happening vond plaats omdat het Kerstdiner in 2021 vanwege
Corona geen doorgang kon vinden.
Het bestuur was van mening dat, toen de mogelijkheden daarvoor open
stonden, er voor de leden iets georganiseerd moest worden daar anders
het gevaar bestond dat de leden van de vereniging vervreemden.
De Paaslunch was een succes; 48 personen namen eraan deel. Tijdens de
maaltijd werd er een quiz gehouden met vragen opgesteld door Leonie en
Marleen. Mark trad op als quizmaster.
Voorts trad een zangeres op met begeleider; haar optreden viel bij de
aanwezigen in de smaak.
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Buitenland stage

Werkervaring
op Aruba In het Horacio
E Oduber Hospital
Tijdens mijn opleiding aan de MANP (Master
Advanced Nursing Practica) leek het mij leuk om
een stage te doen op Aruba. Mijn naam is Isabel
de Vries en ik doe de opleiding tot verpleegkundig
specialist op de Dialyse afdeling in Haarlem Zuid.
Twee van mijn collega’s werken voor Healthz. Dit
is een detacheringsbureau voor verpleegkundigen
binnen Nederland en de Caribbean. Zij bemiddelen in zorgvacatures bij de ziekenhuizen van
Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten en Sint
Eustatius. Vanwege de banden met deze eilanden
is het voor een Nederlandse zorgprofessional redelijk makkelijk om een periode op de Caribbean
te werken in de zorg. Onze Karin en Sijtje gaan
al een aantal jaren voor een periode van 6 tot
8 weken naar een van de eilanden om te werken. Ik
ben nu voor het eerst meegegaan naar Aruba om
stage te lopen voor mijn opleiding. Zij kennen de
functie van verpleegkundig specialist wel, maar
werken er niet mee. Op het eiland wordt wel gewerkt
met praktijkondersteuners (POH) bij de huisarts
(“Nivel | Kennis voor betere zorg”, 2022).

OVER ARUBA
Het eiland Aruba is een land binnen het Koninkrijk
der Nederlanden, gelegen op het Zuid-Amerikaanse continentaal plat in de Caraïbische Zee. Aruba

behoort tot de ABC-eilanden van de Kleine Antillen. Aruba heeft een bevolking van 119.428 (2020)
inwoners en met een oppervlakte van 180 km²
is het ongeveer even groot als het Nederlandse
waddeneiland Texel. Het eiland is vrij droog met
weinig van de weelderige tropische vegetatie die in
de Caraïben gebruikelijk is.
De bewoners van Aruba zijn van oorsprong
Indiaans, Europees (voornamelijk Nederlanders
en Spanjaarden) en in mindere mate Joden en
Afrikanen. De oorspronkelijke inwoners behoorden tot de Zuid-Amerikaanse stam van de Arawakken. Men vermoedt dat deze van het vasteland in
het verleden zijn overgestoken. Archeologische
resten van botten en gebruiksvoorwerpen geven een sterke verwantschap aan tussen de Arawakken van Zuid-Amerika en de inwoners van
Aruba. Nadat de meeste indianen uit Aruba naar
Santo Domingo (Hispaniola) werden gebracht om
als slaven in de mijnen te werken, werd Aruba in
opdracht van de Spaanse koning door Juan de
Ampiés herbevolkt. In de tweede helft van de zeventiende eeuw schrijft A.O. Exquemelin dat de West
Indische Compagnie op Aruba een sergeant en
vijftien soldaten gestationeerd hadden en dat het
eiland bewoond was door indianen die Spaans
spraken. Ongetwijfeld bestond de bevolkingen van
alle drie de eilanden; Curaçao, Aruba en Bonaire
in die jaren merendeel uit indianen en gestationeerde soldaten van de Nederlandse West Indische
Compagnie, en de basis van de taal ‘Papiaments’
werd al toen gelegd voor het begin van de bloei van
de Trans-Atlantische slavenhandel. De officiële
talen zijn Nederlands en Papiamento - een Creoolse
taal gebaseerd op Portugees met sterke invloeden
van het Spaans, Engels, Nederlands en Afrikaanse
talen. Op Aruba wordt een eigen spelling van het
Papiamento gebruikt .

DE DIALYSE
De dialyse afdeling bevind zich net als hier in een
apart gebouw naast het ziekenhuis.
8
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De acute afdeling en de daarbij horende isolatieafdelingen bevinden zich echter in het ziekenhuis
op de bovenste etage naast de intensive care afdeling. Deze is helemaal nieuw en erg mooi! Jammer is dat de ringleiding het nog niet doet en dat
er gebruik gemaakt moet worden van mobiele
waterinstallaties.
Naast de afdeling bij het ziekenhuis is er op het
eiland nog een dialysecentrum. Deze bevindt
zich in een andere wijk, namelijk San Nicolas,
in een polikliniek/dagbehandeling: Insam. Deze
twee afdelingen samen hebben hetzelfde aantal
dialysepatiënten als wij hebben in Haarlem, op
onze 3 locaties.
De dialyse heeft 20 stations en deze bevinden zich
allemaal in een ruimte. De PD bevind zich er net
buiten en ook hier zijn 2 isolatiekamers. Er wordt
gebruik gemaakt van 3 of 4 verschillende machines, allemaal van Fresenius. En verder werkt het
hetzelfde als hier. Voor de dialyseverpleegkundige
verandert er niet zoveel en voor de patiënt net zomin. Het enige waar men toch wel tegenaan loopt
is de taal. Niet iedereen spreekt Nederlands, dus
dat kan wel voor enige miscommunicatie zorgen.
De patiënten worden gebracht en gehaald door
speciaal geregeld patiëntenvervoer. Zij hebben
een aantal taxi’s en kleine ambulances. De chauf-

feurs hebben een kleine EHBO opleiding gedaan
en een reanimatietraining en worden regelmatig
hierin bijgeschoold. Op deze manier worden de
patiënten veilig opgehaald en thuisgebracht.
Ik heb twee weken met de artsen daar mee mogen
lopen, wat ontzettend leuk en leerzaam was. Wat
opviel is dat het werk precies is als hier. Alleen is er
vooral een tekort aan middelen en vooral aan artsen. Zo is er nu een vaatchirurg, maar die blijft tot
eind mei. Daarna komt er niemand meer, wat betekend dat er voor problemen met de vaattoegang er
uitgeweken moet worden naar Colombia of Florida
of de chirurg moet het oplossen. Er waren op het
moment van visite lopen wel 20 problemen die de
aandacht nodig hadden van een vaatchirurg!
Wat verder vooral opviel is dat de mensen op het
eiland veel fastfood eten. Bijna iedereen heeft daar
een laag kalium, omdat er weinig fruit en groenten
gegeten wordt en over het algemeen drinkt men
weinig koffie. Het is erg duur, omdat alles geïmporteerd moet worden. Op het eiland wordt weinig
verbouwd vanwege het klimaat. Bij een groot gedeelte van de patiënten is het vocht een probleem
naast het fosfaat en overgewicht. Er wordt weinig
gedaan aan voorlichting en preventie. De arts probeert het wel tijdens de visite en in de spreekkamer, maar men doet er weinig mee. De huisarts is
het eerste aanspreekpunt, maar patiënten weten
die niet altijd even goed te vinden .
Verder was het een geweldige ervaring! De mensen
zijn allemaal ontzettend aardig en hebben mij de
kans gegeven om daar rond te
mogen kijken.
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Verslag boottocht

Zonnige boottocht
Op 11 juni jl. vond onze boottocht plaats. Bij de
organisatie daarvan werd ons bestuur geconfronteerd met een aantal problemen.
In de eerste plaats was het enthousiasme onder
de leden minder dan verwacht. Het duurde tot een
week voor het vertrek dat zich bijna veertig leden
als deelnemer hadden aangemeld. Als gevolg van
overlijden vielen drie deelnemers uit.
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Voorts werd het bestuur op het laatste moment
geconfronteerd met het feit dat de vaarroute naar
Amsterdam geblokkeerd was en dat uitgezien
moest worden naar een andere bestemming. Uiteindelijk werd gekozen voor een tocht naar het
“groene hart” in Zuid-Holland. Van deze keuze had
het bestuur geen spijt; het was een prachtige route.
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Woordzoeker

Speel mee en win een bon
t.w.v € 20,–

Zoek in het diagram de woorden
terug die in onderstaande lijst staan
weergegeven. Als alle woorden zijn weggestreept vormen de overgebleven letters
de oplossing.
Stuur de oplossing van deze woordzoeker vóór
30 september 2022 naar redactie@kvdeg.nl met
daarbij uw naam. Onder de goede inzendingen verloten
wij een bon van bol.com.
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RECEPT

CURRY MET BROCCOLI EN KIPFILET
INGREDIËNTEN

 00 gram (zilvervlies)rijst
3
• 300 gram kipfilet of kippendijfilet
• 400 gram broccoli
• 2 el zonnebloemolie
• 2-3 eetlepels vadouvan of kerrie
kruiden kruiden zonder zout
• 400 ml kokosmelk
• 250 gram kerstomaatjes
• verse koriander
•

VOEDINGSWAARDE PER PORTIE
 9 g eiwit
2
0,15 g zout (60 mg natrium)
• 1110 mg kalium
• 575 mg fosfaat
• 61 g koolhydraten
•
•

BRON: NIEREN.NL
FOTO: ALESIA KOZIK VIA PEXELS
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WERKWIJZE

1. K
 ook de rijst volgens de aanwij
zingen op de verpakking.
2. Snijd ondertussen de broccoli in
kleine roosjes en blancheer deze
2-3 minuten in een pan met
kokend water en spoel daarna af
met koud water.
3. Snijd vervolgens de kip in blok
jes. Verhit olie in een wok en bak
de kip rondom bruin.
4. Voeg vervolgens de broccoli en
vadouvan of kerrie kruiden toe
en bak 1 minuut mee.

5. Voeg de kokosmelk toe en breng
dit aan de kook. Laat vervol
gens 5 minuten sudderen. Naar
smaak kan er nog wat extra
vadouvan of kerriekruiden toege
voegd worden.
6. Snijd de tomaatjes door de helft
en voeg deze toe aan de curry.
7. Hak de koriander fijn, schep de
rijst en de curry op een bord en
garneer af met de verse koriander.
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Fysiotherapie

Ouderen en Vallen?
Voorkomen is beter
dan Breken!
Op 16 en 30 maart j.l. heb ik op de
Dialyseafdeling van het Spaarne
Gasthuis in Haarlem iets mogen vertel
len over mijn werk als fysiotherapeut en
dan in het bijzonder over valpreventie bij
ouderen. Ik ben al jaren in contact met
de enthousiaste en bevlogen artsen,
verpleegkundigen en ander personeel
van deze afdeling, ook via dit tijdschrift
De Triangel, de nieuwsbrochure van de
nierpatiëntenvereniging KVDEG. Het
contact werd daarbij onderhouden door
secretaris Huub Rokx, een oud-patiënt
en cliënt. Medio februari j.l. is hij helaas
plotseling overleden en tijdens deze
bijeenkomsten in maart heb ik kort
stilgestaan bij zijn prestaties, inzet en
passie voor de nierpatiënt en dan nu het
gemis van zo’n gedreven en enthousiaste
kerel. We zullen hem missen.
WIE ZIJN NU DIE OUDEREN EN WAAROM VALLEN
DIE VAKER? EN IS DAAR IETS AAN TE DOEN?
IEDEREEN IS WEL EENS GEVALLEN
Vallen is een plotselinge en onverwachte manier
om op de grond terecht te komen. Als klein kind bij
het leren lopen of fietsen, met sporten, hardlopen
of bij een struikelpartij in het bos bij het uitlaten
van de hond. Vaak komen we er af met een schaafwond, een blauwe plek of alleen wat traantjes.
Soms kan de schade groter zijn als een gewricht
verzwikt is of uit de kom, of zelfs met een gebroken
pols of been. Bij vallen op het hoofd kan een her-

senschudding het gevolg zijn of een hoofdwond.
Herstel duurt dan soms langer maar meestal kunnen we na verloop van tijd weer volop aan de gang
met dagelijks leven, hobby of sport.
Op oudere leeftijd kan vallen echter een start zijn
van ernstige gezondheidsproblemen, vandaar dat
de regering het voorkomen van vallen zelfs een
sterk actiepunt heeft gemaakt in het gezondheidsbeleid. Vandaar de titel, een vrije vertaling van de
spreuk “voorkomen is beter dan genezen”.

ENKELE GETALLEN IN NEDERLAND
Met ouderen bedoelt men de groep van 65 jaar en
ouder. Op 1 januari 2020 is dat bijna 20% van de
bevolking, in 1990 was dat nog zo’n kleine 13%.
Ongeveer 30% van die ouderen die zelfstandig wonen en zeker de helft van mensen in een verpleeg-/
verzorgingshuis valt tenminste 1x per jaar. En in
40-60% van die valpartijen leidt dit tot lichamelijk letsel. In 2019 waren er bijna 110.000 bezoeken
aan de spoedeisende hulp door ouderen met letsel
aan hoofd, heup en pols en ook gevolgen als hersenletsel.
WAAROM VALLEN OUDEREN DAN VAKER?
De oorzaak van vallen kan heel verschillend zijn
en soms niet te voorkomen. De meest voorkomende oorzaken van vallen zijn lichamelijke klachten
als duizeligheid, slechtziendheid en weinig spierkracht/ coördinatie. Ook is er grotere valkans bij
aandoeningen zoals Parkinson, na een CVA of bij
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Fysiotherapie
Goede voeding is van groot belang. Eten volgens de Schijf van Vijf
zorgt ervoor dat je precies de juiste voedingstoffen binnen krijgt.

INACTIVITEIT EN VALLEN
Het is al kort genoemd, we gaan vaak een makkelijke manier zoeken om de dag door te komen. Als
bewegen moeizamer gaat, als de energie langzaam
wat afneemt en als we wat stijver worden zoeken
we naar manieren om alles wat makkelijker te kunnen uitvoeren. We nemen vaker de lift of de auto,
we wandelen wat minder, bukken gaat moeizamer. Als we niet opletten worden we inactief, we
behalen niet meer de juiste hoeveelheid beweging
per dag of per week. En jammer genoeg past het
lichaam zich in dit geval negatief aan. We worden
ook steeds inactiever, zwakker en daardoor dus
ook een grotere valkans.
ondervoeding. Ook het gebruik van medicijnen
kan van grote invloed zijn op evenwicht en balans.
Meestal is een combinatie van factoren die leiden
tot een vergrote kans op struikelen of vallen.
Daarbij is de leeftijd een belangrijke factor van invloed. Bij het verouderen treden er veranderingen
op in alle structuren. Denk maar aan het slapper
worden van de huid, het krijgen van rimpels, maar
ook afname van spierweefsel, minder soepele gewrichten en afnemend reactievermogen. En men
kiest dan vaak voor manieren om daar mee om te
gaan waardoor men vaak ook nog wankeler wordt,
zoals met kleine pasjes lopen, voorover gaan lopen
of meer de handen gebruiken om balans te houden, bijvoorbeeld bij opstaan of bij lopen in huis.

VOEDING EN VALLEN
Bij het verouderen is er een langzame afname van
spierweefsel, zeg maar zo’n 1% per jaar. Spieren
worden ook minder snel en gewrichten reageren
wat minder alert op intensieve training. Om de
spier goed te verzorgen is een goede voeding van
groot belang. Niet alleen om de goede voedingsmiddelen binnen te krijgen, maar ook omdat de
opname vanuit het darmstelsel minder kan worden. Het lijkt erop dat met name eiwitten te weinig
genuttigd worden, en deze eiwitten zijn de belangrijkste bouwstof van spieren. En juist bij de dialyse
patiënt is er vaak nog een versnelde eiwitafbraak
waardoor deze groep versneld met spierafname en
krachttekort te maken kan krijgen.
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VALLEN EN ONDERZOEK NAAR LOPEN EN STAPPEN
Veel instituten doen onderzoek naar de oorzaken
van vallen. De Radboud-universiteit heeft veel onderzoek gedaan en heeft twee belangrijke zaken
ontdekt. Veel ouderen krijgen moeite met multitasking. Nu hebben we daar allemaal wel wat last
van maar het wordt echt een probleem als we stoppen met lopen als we gaan praten. Dit is een officiële test en heel simpel uit te voeren. Als iemand
stopt met lopen als je hem/haar iets vraagt, dan
heeft deze persoon een heel grote kans om binnen
6 maanden minimaal 1 keer gevallen te zijn.
Daarnaast heeft men gezien dat de oudere vaker
een andere manier kiest om ergens over heen of op
te stappen, denk aan een losse tegel, een stoep of
een drempel. Door deze andere stap-strategie is er
meteen ook een grotere kans op vallen.
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Fysiotherapie

Wat we kunnen doen: VALPREVENTIE
Zoals al duidelijk wordt in bovenstaande kunnen
we een aantal zaken al zelf verbeteren.
1. BLIJF ACTIEF. Het lichaam past zich aan als men
gaat trainen. En dat kan heel simpel door de
dag te starten met Nederland in Beweging, een
rondje te lopen met de hond of zoveel mogelijk
de trap te nemen. Als fietsen te gevaarlijk is, kan
wandelen vaak nog wel en laat de auto zoveel
mogelijk staan. Prof. Erik Scherder is veel in het
nieuws met zijn lezingen over het belang van
bewegen. En het zal duidelijk zijn, hij heeft toch
wel gelijk!

3. AARZEL NIET, CONTACT DE HUISARTS. Eerlijkheid is
van groot belang. Natuurlijk wordt men wat minder actief bij ouder worden maar als men echt onzeker of wankel wordt, of als men bang is om te
gaan vallen is het verstandig om dit met de huisarts
te bespreken. Deze kan bijvoorbeeld de eventuele
medicatie bekijken en de algemene gezondheid in
kaart brengen. Indien nodig kan er een verwijzing
naar de fysiotherapeut verstrekt worden.
4. GA TRAINEN BIJ DE FYSIOTHERAPEUT. De fysio
therapeut is een belangrijke partner in valpreventie. Aan de hand van diverse testen kan er inzicht
komen in de verschillende mogelijke oorzaken van
vallen en met name hoe er via een trainingsschema op maat vallen zo goed mogelijk voorkomen
kan worden. Denk hierbij aan individuele en/of
groepstraining waarbij getraind wordt om kracht,
conditie, evenwicht en coördinatie te verbeteren.

2. EET GOED EN GEZOND. Via voedingscentrum.nl
kan men al nuttige informatie inwinnen over
goede voeding. Als dit niet voldoende is of men
valt ongewenst of versneld teveel af, is contact
met de (huis)arts en/of een diëtiste wel nuttig.
Onvoldoende brandstof in het lichaam zal zeker
leiden tot verzwakking en daardoor een grotere
valkans.

Valpreventie vraag samenwerking
Samen staan we sterk is een mooie kreet om valpreventie te beschrijven. Er zijn momenteel tal van initiatieven om valpreventie onder de aandacht te brengen. Met
mijn collegae van de praktijk fysiotherapie FysioExpert
in Haarlem zijn wij actief in een project met huisartsen,
diëtisten, apothekers en POH om hulp te bieden aan de
mensen met een vergrote valkans. Bent u recent gevallen
of bent u bang om te vallen, neem dan contact op met
uw huisarts of met ons voor informatie over behandeling
en/of training. Dan zoeken we SAMEN naar de beste
oplossing om stevig te blijven staan!
Martin van Duijn, fysiotherapeut
Praktijk voor fysiotherapie FysioExpert
Boerhaavelaan 32A,
2035 RC, HAARLEM
023-5450751
info@fysioexpert.nl
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Nierfalenpoli

Nierfalenpoli Spaarne Gasthuis
In het Spaarne Gasthuis is er vier dagen per week
nierfalenpoli op locatie Haarlem en een keer per
week op locatie Hoofddorp. De nierfalenpoli is op
beide locaties gevestigd in het Niercentrum. Het
team bestaat uit: nefrologen, dialyseverpleegkundigen, diëtisten en maatschappelijk werk
De patiënt stroomt in via de poli interne waar ze
meestal al onder controle zijn bij een nefroloog.
Rond een nierfunctie (eGFR) van 20 zal de patiënt
worden doorverwezen naar de nierfalenpoli om het
voorlichtingstraject betreffende nierfunctie vervangende therapie en/of eventuele niertransplantatie
te starten. De patiënt zal van de nefroloog te horen
krijgen voor welke nierfunctie vervangende therapie
hij/zij wel of niet medisch in aanmerking komt. Ook
zal de nefroloog indien dit van toepassing is het niet
starten van een nierfunctie vervangende therapie
bespreken (conservatief beleid). De nefroloog reikt
hierna de keuzehulp uit aan de patiënt.
Na een overdracht van de nefroloog aan de verpleegkundige, start deze het voorlichtingstraject
op. De patiënt krijgt te horen hoe de nierfalenpoli
te werk gaat en de verpleegkundige plant een aantal afspraken in om de patiënt voorlichting te geven over de voor de patiënt beschikbare nierfunctie vervangende therapie en indien mogelijk ook
niertransplantatie. Het tempo van dit traject hangt
af van de nierfunctie van de patiënt maar ook wat
de patiënt aankan. De ene patiënt wil zo snel mo-
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gelijk alles weten en de andere patiënt heeft langer
de tijd nodig om alles op zich te laten inwerken.
De patiënt zal thuis (indien mogelijk) de keuzehulp doorlopen. De keuzehulp is digitaal en geeft
gedetailleerde informatie over de verschillende
nierfunctie vervangende therapieën zoals hemodialyse, peritoneaal dialyse, nachtelijke hemodialyse, thuishemodialyse, transplantatie en conservatief beleid. Door het invullen van vragen die
in de keuzehulp zijn verwerkt, helpt dit de patiënt
een keuze te maken. Na het maken van de keuze
zal dit worden besproken met de nefroloog en de
verpleegkundige. Afhankelijk van de keuze kunnen er verdere voorbereidingen worden getroffen
wanneer dit nodig is. Voor hemodialyse is dit het
aanleggen van een shunt bij een nierfunctie <15%
en voor peritoneaal dialyse het plannen van een
huisbezoek en het plaatsen van een katheter in de
buik bij een nierfunctie <12%. Indien de patiënt
kiest voor conservatief beleid heeft de patiënt de
keuze om bij de nefroloog onder controle te blijven
of terug te gaan naar de huisarts. De nefroloog zal
dan voor een overdracht zorgen.
Als de patiënt door de nefroloog geschikt wordt
bevonden voor niertransplantatie zal deze een
aantal onderzoeken krijgen om te zien of dit medisch maar ook psychisch mogelijk is. Na deze onderzoeken zal de patiënt worden aangemeld bij
een transplantatiecentrum: AUMC of het LUMC.
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Even voorstellen

Angela Nersisjan
Mijn naam is Angela Nersisjan, ik ben 29 jaar. Als
klein meisje wilde ik graag dokter worden, omdat
ik zieke mensen beter wilde maken. Nou ben ik
geen dokter geworden, maar wel altijd passie gehad voor in de zorg.
Ik ben begonnen op de middelbare school met
Zorg & Welzijn, daarna heb ik Helpende, Ver-

zorgende en daarna Verpleegkundige opleiding
gevolgd. Ik heb even een tijdje gewerkt en ervaring opgebouwd, totdat ik een vacature zag staan
voor Dialyse verpleegkundige. Ik was toe aan iets
nieuws en wilde graag in het ziekenhuis werken,
daarom sprak de opleiding mij aan. Ik ben zelf niet
zo technisch ingesteld, maar sinds ik op de dialyse
afdeling werk, word ik langzamerhand technisch.
Zoals je aan mijn achternaam ziet, kom ik niet uit
Nederland. Ik ben geboren in Armenië, sinds mijn
7e jaar zijn wij verhuist naar Nederland en heb ik
het erg naar mijn zin hier.
Mijn hobby’s zijn werken, werken en werken, nee
hoor dit een geintje. Ik hou van muziek, eten,
zwemmen, voetbal en vooral veel reizen. Als ik een
lang weekend vrij ben pak ik liefst mijn koffer en
vlieg ik naar een mooi land om cultuur te proeven.
Angela Nersisjan

Mocht de patiënt een donor hebben dan zal deze
ook een keuringstraject doorlopen. Indien de donor geschikt is bevonden en alle onderzoeken zijn
doorlopen kan er pre-emptief worden getransplanteerd (voor het starten van een nierfunctie
vervangende therapie). Dit kan vanaf een nierfunctie <15%. Indien de nierfunctie te snel zakt
en het keuringstraject nog niet is afgerond zal de
patiënt eerst tijdelijk gaan dialyseren. Indien de
patiënt geen donor heeft zal deze op de wachtlijst
komen en in eerste instantie gaan dialyseren. De
patiënt komt op de wachtlijst bij de start van een
nierfunctie vervangende therapie.
Tijdens het voorbereidingstraject op nierfunctie
vervangende therapie en/of niertransplantatie zal
er gekeken worden of de patiënt is beschermd tegen Hepatitis B. Zo niet, dan kan de patiënt worden gevaccineerd. Dit om de patiënt en zijn/haar
omgeving te beschermen.

Een belangrijk onderdeel van de nierfalenpoli zijn
de diëtisten en medisch maatschappelijk werk
(MMW). Een diëtiste kan de patiënt adviezen geven
wat betreft een optimale voeding en vochtintake
maar ook het beperken van bijvoorbeeld kalium
wat op dat moment minder wordt uitgescheiden
door een dalende nierfunctie. Het Medisch Maatschappelijk werk is essentieel voor de sociale/
maatschappelijke begeleiding bij het maken van
een keuze voor nierfunctie vervangende therapie
en de voorbereidingen van een niertransplantatie.
Ook weten zij de wegen te bewandelen indien de
patiënt hulp nodig heeft bij instanties voor bijvoorbeeld het aanvragen van zorg, hulpmiddelen
of vergoedingen.
Het team van de nierfalenpoli streeft ernaar om
het voorlichtingstraject en de eventuele ingrepen
die bij een keuze voor een nierfunctie vervangende therapie horen, afgerond te hebben voordat de
patiënt moet gaan starten.
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Reanimatie

Reanimatie in het Niercentrum
Al het personeel van het ziekenhuis is verplicht
om jaarlijks reanimatie trainingen te volgen, ook
wel BLS genoemd (Basic Life Support).
Deze trainingen werden de laatste jaren centraal
gegeven, maar er was behoefte aan een meer
specifieke training voor gespecialiseerde afdelingen en daar valt ook het Niercentrum onder.
Geïnteresseerden om deze trainingen te geven konden zich op geven en wij zijn hiervoor geselecteerd.

We geven de trainingen alleen in Haarlem i.v.m. de
aanwezigheid van de poppen.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u die uiteraard aan ons stellen als u ons in het Niercentrum
tegenkomt.
Vriendelijke groet
Pieter Blom en Marleen Bijl

Na een interne training zijn we bevoegd om trainingen in het Niercentrum te geven.
Wij starten de trainingen met een Kahoot quiz.
Hiermee testen onze collega’s hun kennis en het
leidt gelijk tot leuke discussies.
Vervolgens starten we de theorie met een PowerPoint presentatie. Het praktisch oefenen doen we
op speciaal hiervoor ontworpen poppen. De theorie is in een aantal blokken verdeeld. Na elk blok
gaan we de stof die we tot dan hebben behandeld
oefenen. Daarmee bereiken we dat de stof regelmatig wordt herhaald en daardoor goed blijft
hangen. We oefenen ook met de AED.
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Team vaattoegang

Dialyse Vaattoegang
Binnen het Niercentrum van het Spaarne Gasthuis Haarlem/
Hoofdorp/Velsen-Noord
Even voorstellen,
Wij zijn het team
vaattoegang van
het Niercentrum

Mark Braam, vaattoegang verpleegkundige
Margreet van de Flier, vaattoegang verpleegkundige
Marieke v/d Heijden, vaattoegang verpleegkundige
Judit Bosma, vaattoegang verpleegkundige in opleiding
Sijtje Riensema, vaattoegang verpleegkundige in opleiding
Renie Tjalsma, vaattoegang verpleegkundige in opleiding

Zoals velen van jullie weten is de dialyse niet mogelijk zonder goede toegang tot de bloedvaten.
Want ja, zonder een goede aanvoer van het bloed
kan je dat bloed ook niet schoonmaken.

Maar op de momenten dat patiënten wel hinder
hebben van een niet goed functionerende vaattoegang, een katheter of een shunt, dan wordt één van
ons om advies gevraagd en zijn wij ondersteunend.

Bij heel veel patiënten is de vaattoegang prima in
orde en hoeven wij als vaattoegangsteam niets bijzonders te doen.

Bijvoorbeeld als patiënten een shunt hebben die
moeilijk te prikken is omdat deze erg diep ligt in
de arm, dan komen wij kijken met de echo om te
zien of wij een manier kunnen bedenken hoe deze
shunt wel aan te prikken is. Soms kunnen we dan
een plan opzetten waarin wij de collega’s gaan
trainen in het prikken van deze shunt.
Maar soms zien wij ook geen mogelijkheid en dan
verwijzen wij de patiënt weer terug naar de chirurg. De chirurg wordt dan gevraagd om mee te
denken en misschien zelfs wel om een nieuwe operatie in te plannen of te kijken naar andere opties.
De chirurg heeft vaak nog mogelijkheden met een
ingreep waardoor de shunt beter bereikbaar wordt
en daarmee dus beter aan te prikken zal zijn.
Naast de patiënten met een shunt zijn er ook
patiënten die een dialyse-katheter hebben.
Deze katheter is vaak voor tijdelijke duur, bijvoorbeeld als de shunt het nog niet goed genoeg doet.
Maar dat hoeft dus niet, sommigen zijn voor altijd.
Hoe dan ook, als deze katheters het goed doen dan
zie je ons niet.
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Maar als de katheter niet goed werkt of er zijn
wondjes bij de huid van de katheter, dan worden
wij gevraagd om te kijken wat er aan de hand is en
wat eraan gedaan kan of moet worden.
Soms wordt er dan een röntgenfoto gemaakt die de
dokter beoordeeld om te zien of alles nog goed zit.
Één keer per maand hebben wij ook een groot overleg met de vaatchirurgen, radiologen en nefrologen. Hierbij worden de patiënten met problemen
van de vaattoegang door ons in gebracht voor een
eventueel behandelplan.
Als dialyse afdeling kun je niet werken zonder protocollen. Alle protocollen die over de vaattoegang
gaan worden door ons geschreven en gecontroleerd. Hiervoor zorgen we natuurlijk wel dat we bij
blijven in de literatuur en onderzoeken die er in de
dialyse wereld (wereldwijd) gedaan worden.

Als er patiënten op de nierfalen poli komen bekijken we al in een vroeg stadium de shunt dus nog
voordat ze starten met dialyseren.
Maar het allerbelangrijkste van ons werk blijft toch
wel patiënten dialyseren. Want dat is toch onze
hoofdtaak!

Algemene ledenvergadering 10 september 2022

UITNODIGI

NG
ALGEMEN
E LEDEN
VERGADER
ING

ZOETE IN

INCL. LUN VAL
Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op
CH
zaterdag 10 september 2022 Deze bijeenkomst zal worden gehouden tijdens een gratis
lunch in “De Zoete Inval” te Haarlemmerliede. Aanvang 12.30 uur (tot 15.00 uur)
Tijdens deze bijeenkomst zullen onderwerpen aan de orde komen die uitvoerig staan
beschreven in Triangel nr. 1 van dit jaar; het maartnummer.
In onze nieuwsbrochure van augustus zal nader op deze vergadering worden ingegaan.
Gelieve u aan te melden bij de secretaris@kvdeg.nl of via de website www.kvdeg.nl
Dit i.v.m. reservering aantal personen.
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.

Opening, mededelingen en vaststellen agenda.
Notulen van de ALV van 30 oktober 2021.
Jaarverslag 2021 van de secretaris.
Verslag van de kascontrolecommissie.
Financieel verslag 2021 van de penningmeester
en begroting 2022.
6. Decharge van de penningmeester en het bestuur.

7. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.
8. Beleidsvoornemens en activiteiten 2023.
9. Mededelingen vanuit het Niercentrum.
10. Communicatie / Nieuwsbrochure en website
11. Rondvraag
12. Sluiting
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Even voorstellen

Jorijn Luikinga
Hallo, mag ik mij even voorstellen?

Ik ben Jorijn, 29 jaar en woon in
Haarlem samen met mijn vriend.
Voordat ik in het Niercentrum
kwam heb ik gewerkt bij de
bloed
afname en als medewerker monsterontvangst/verdeel
bij het laboratorium van het
Spaarne gasthuis in Hoofddorp.

Wat ik zo leuk vind aan het werken bij de dialyse is dat er een
langdurige patiënten contact is,
waardoor ik de patiënten goed
leer kennen, maar de patiënten
leren ook mij kennen!

Sinds afgelopen december ben ik
werkzaam als dialyse assistent.

In mijn vrije tijd, slaap ik vooral
erg graag uit! En zit ik graag op
het terras met mijn familie en
vrienden, ook ben ik een echte
huismus en vind ik het heerlijk
om uitgebreid te koken en daarna lekker lang na te tafelen en
spelletjes te spelen.

Dit is ongeveer hetzelfde als een
dialyse verpleegkundige, alleen
doe ik geen acute patiëntenzorg
en geen PD.

Ik ga het liefst op vakantie in
Spanje, ik hou van Spaans eten,
de cultuur en de mensen! Leuk
weetje: ik heb in 2016 2 maan-

den stage gelopen bij een dialyse centrum in Spanje. Hier is
uiteindelijk mijn enthousiasme
vandaan gekomen om in Nederland dit werk te gaan doen!
Hartelijk groet van
Jorijn Luikinga.

Eline
ook begonnen met werken in het
ziekenhuis (Hagaziekenhuis). Ik
heb op veel verschillende afdelingen gewerkt, zoals vaatchirurgie,
orthopedie, cardiologie, urologie,
orthopedie en de kinderafdeling.
En ook een uitstapje van 1,5 jaar
naar de landmacht in Ermelo.

hadden we eindelijk geluk op
deze verhitte woningmarkt en
hebben we ons eerste huis gekocht. Een klushuis waar veel aan
moest gebeuren, maar inmiddels
is het gelukt er een fijne plek van
te maken. Ons thuis is nu in de
Bollenstreek.

Hoi! Ik ben Eline. De meesten zullen mij wel kennen: lang, blond en
(bijna) altijd vrolijk. In augustus
2015 ben ik op de dialyseafdeling
komen werken. Sinds een paar
jaar sta ik ook als leercoach op de
leerwerkplaats op de dinsdag.

Mijn man is ook werkzaam in de
zorg en samen hebben we twee
kinderen: een zoon van 3 en
een dochter van 1. Het was mijn
grootste wens om moeder te worden en ben dan ook heel dankbaar
met twee gezonde kinderen. Ik ga
graag met ze fietsen langs de bollenvelden, naar het strand en de
speeltuin.

Mijn hobby’s zijn tuinieren, klussen, geschiedenis, fietsen/mountainbiken en creatief bezig zijn.
Stilzitten kan ik eigenlijk niet.
Ik ben altijd ergens enthousiast
voor te maken.

Ik ben geboren in Voorburg en opgegroeid in Den Haag. Hier ben ik

In december j.l. zijn we verhuisd
naar Hillegom. Na jaren zoeken

Tot snel weer in Haarlem, Hoofddorp of de thuisdialyse!
Liefs Eline
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Nieuws
MINDER ZOUT, LEKKER GEZOND
Ongeveer 85% van de Nederlanders krijgt dagelijks nog altijd teveel zout binnen en dat is slecht
voor de niergezondheid. Het
merendeel is zich hiervan onvoldoende bewust. Tijdens de Nierstichting Zoutcampagne ‘Goed
of Zout’ vraagt de Nierstichting
daarom aandacht voor minder
zout. Met een aantal simpele aanpassingen eet je zoutbewuster en
dat is goed voor je nieren.
Goed of zout
Met de Zoutcampagne wil de
Nierstichting laten zien hoe je met
minder zout, lekker gezond kan

eten. Alledaagse producten, zoals
vleeswaren, kant-en-klare vlees
vervangers, kaas, sauzen, smaak
makers of bewerkt vlees, bevatten
meer zout dan mensen beseffen.
Gelukkig zijn er genoeg gezonde én
eenvoudige alternatieven. Samen
met ambassadeur en TV-kok
Sandra Ysbrandy wil de Nierstichting
zoutbewust koken beter op de kaart
zetten. Sandra: “Als je eenmaal een
paar goede trucs hebt, is zoutbe
wust koken zo leuk en lekker, en
niet te vergeten, simpelweg beter
voor je nieren”. Sandra gelooft in de
kracht van verse producten en wil
mensen graag kennis laten maken
met pure
smaken.
“Zo werk je
mee aan een
betere wereld
én help je je
nieren zo ge
zond mogelijk
te houden”.

Goed of zout quiz
Centraal in de campagne staat de
goed of zout quiz. In de quiz worden
deelnemers uitgedaagd om de
juiste zoutbewuste keuze te maken
uit twee producten. Met de quiz zijn
smaakvolle prijzen te winnen en als
bedankje krijgen mensen het Lekker
Gezond magazine boordevol zout
bewuste tips en lekkere recepten.
Minder zout, lekker gezond
Op jaarbasis eten wij per persoon
gemiddeld een kilo zout te veel. Te
veel zout is ongezond voor je nieren.
Dit geldt voor iedereen en extra voor
mensen die risico lopen op (verer
gering van) chronische nierschade
zoals mensen met overgewicht,
diabetes, hoge bloeddruk, hart en
vaatziekten en chronische nierscha
de. Inmiddels heeft al 1 op de 10
mensen in Nederland chronische
nierschade (circa 1.7 miljoen
mensen). Een groot deel is te
voorkomen. Onder andere door
minder zoutgebruik.

Bron: nierstichting.nl

NVN PLEIT VOOR BEHOUD VAN VITAMINE D IN HET BASISPAKKET
In Nederland gebruiken 5 miljoen
mensen vitamine D. Dat is goed voor
je gebit, spieren en botten. De mees
ten kopen het gewoon bij de drogist,
maar 1,5 miljoen mensen - vooral
ouderen en bepaalde patiëntengroe
pen - hebben een hogere dosering
op recept nodig.
Zorginstituut Nederland heeft geadvi
seerd om vitamine D uit het basispak
ket te halen. Eind mei heeft Minister
Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en
Sport) dit advies overgenomen. De
vaste Kamercommissie voor VWS
debatteert daar op 9 juni over.

De NVN heeft samen met andere
gezondheids-, ouderenorganisaties
en de apothekersorganisatie KNMP
een brief naar de vaste Kamercom
missie van VWS gestuurd waarin we
pleiten voor behoud van vitamine D
in het basispakket.

uitstroom geen besparing, maar juist
een kostenstijging is!

Bron: nvn.nl

Onze verwachting is dat mensen
minder vitamine D zullen gebruiken
of er zelfs helemaal mee stoppen.
Dit kan leiden tot verslechtering van
de volksgezondheid. En tot een
stijging van zorgkosten, bijvoorbeeld
door extra botbreuken. Per saldo
kan het dus betekenen dat dat deze
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Deze nieuwsbrochure wordt mede mogelijk gemaakt door:

dialysecentrum

