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Van de voorzitter

Beste lezers
Thans ligt voor u het herfstnummer van de
nieuwsbrochure de “Triangel”. In dit nummer
zullen we zowel terugkijken, als vooruitzien.
Voorts zullen we doorgaan met de lezer een
indruk te geven van wat zich zoal binnen de
muren van het Niercentrum afspeelt.
In dit nummer zal de focus worden gericht op het
personeel dat soms in een rood hesje is gehuld
en op deskundigen die in zogenaamde “burger
kleding” in ons centrum rondlopen.
Sinds het verschijnen van het tweede nummer
van dit blad werd het bestuur wederom
geconfronteerd met het overlijden van twee
medebestuursleden, Jan van der Bilt en Jannie
van der Pol.
Binnen het tijdsbestek van nauwelijks een
jaar verloor dit bestuur voor de derde maal
een bestuurslid en voor de tweede maal haar
secretaris. Elders in dit blad zal aan beiden een in
memoriam worden gewijd.
Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden
en is er tot nog toe in geslaagd om drie personen
voor deze taak te interesseren. Dit betreft de heren
Kleine en Buis en mevrouw Mynett.

Op deze bijeenkomst waren slechts 15 personen
aanwezig; daarbij moet worden aangetekend dat
driekwart van deze aanwezigen bestuurslid was
of hiermee verwant.
Het bestuur vindt het jammer dat deze vorm van
inspraak niet bij onze leden aanslaat.
Gezien het teruglopende ledenbestand, heeft ons
bestuur besloten om in het begin van volgend
jaar aandacht te besteden aan ledenwerving.
Deze ledenwerfactie zal dan plaats hebben
onder een nieuwe naam van onze vereniging.
De nieuwe naam werd tijdens de afgelopen ALV
naar voren gebracht: Kennemer Nierpatiënten
Vereniging.
Tot slot wil ik u wijzen op ons Kerstdiner. Dit
vindt plaats op zaterdag 17 december as. De wijze
waarop u daaraan kunt deelnemen vindt u elders
in dit blad. Tevens vindt u daar het menu dat dan
in “de Zoete Inval” zal worden gepresenteerd.

Pierre Schlicher, voorzitter

Op zaterdag 10 september jl. vond in “de Zoete
Inval” onze Algemene Ledenvergadering plaats.
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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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HEEL NIERLAND IN BEWEGING

Olga Commandeur stelt speciaal voor
nierpatiënten een beweegprogramma
samen. Een rustige warming up, wat
hartslagoefeningen en tips om de balans
te verstevigen. Je hoeft er de deur niet
voor uit. Schakel in via je computer,
laptop of tablet.

TV-PROGRAMMA DE NALATENSCHAP

De 3-jarige Ties is geboren met een
nierafwijking. Zijn ouders vertellen
openhartig over de zware tijd voor én
na zijn geboorte. Ook kindernefroloog
Rik Westland vertelt over het
onderzoek dat hij doet naar aangeboren
nierafwijkingen. SBS6, 16.30 uur
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KVDEG

MET GEZOND VERSTAND OP REIS

Ben je plannen aan het maken voor
een stedentrip of verre reis? In dit
webinar hoor je waar je rekening
mee moet houden als je dialyseert of
getransplanteerd bent.

KERSTDINER

U kunt deze datum weer in uw agenda
zetten. Het altijd gezellige kerstdiner
vind weer plaats in de Zoete Inval. Zie
de uitnodiging op pagina 23 en schrijf
u vast in!
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Brugstation

Het Brugstation
In de vorige Triangel is er geschreven over het
reilen en zeilen op de nierfalenpoli.
Als vervolg daarop is dit een mooi bruggetje naar
het ‘nieuwe’ brugstation, in gebruik sinds juni
2022.
Kom je als nierpatiënt van de interne poli op de
nierfalen poli terecht, dan word je daar zo goed
mogelijk begeleid om zo lang mogelijk van de
dialyse af te blijven en volgt er een uitgebreid
traject van voorlichting over haemodialyse (HD,)
peritoneaal dialyse (PD), transplantatie of ondersteunende/conservatieve behandeling.
Helaas is het voor een aantal patiënten zo, dat
zij om diverse redenen acuut aan de hemodialyse
komen, waardoor zij dit hele voorlichtingstraject
gemist hebben. Dan blijven er vele vragen hangen,
die maar net hoe het uitkomt beantwoord worden
of vaak ook gewoon blijven liggen. Kortom, sommige patiënten vallen hierdoor enigszins buiten
de boot.

Wanneer iemand acuut moet dialyseren komt
diegene gedurende max. twee weken op het
brugstation terecht voor de dialyses. Hier vindt
dan in alle rust de voorlichting plaats, die noodzakelijk is om een goede keuze te kunnen maken
tussen HD, PD of alsnog het conservatieve traject,
wanneer diegene toch van dialyse af wil zien.
De Nierfalen Keuzehulp wordt uitgereikt en kan bij
het invullen thuis als leidraad dienen om tot een
weloverwogen keuze te komen.
Daarnaast blijft de zaal gebruikt worden voor binnenlopende PD patiënten, zodat de acuut dialyserende patiënt ook meteen zichtbaar iets meekrijgt
van de peritoneaal dialyse.
Het is nu al gebleken dat er dan leuke gesprekken
plaatsvinden tussen die patiënten, omdat zij al
ervaringsdeskundig zijn.
Zodra men een keuze heeft gemaakt voor een passende dialysevorm, gaat de patiënt terug naar de
gewone dialyse zaal, in ieder geval in het bezit van
een goede voorlichting.

Om deze groep niet te missen en ook hen de
mogelijkheid te bieden tot goede voorlichting, is
het brugstation bedacht.
Een zaal met twee dialyseplaatsen, direct tegenover de nierfalenpoli. Tot nu toe werd deze zaal
alleen voor de pre-dialyse en PD patiënten gebruikt en in de drukke corona tijd, als overloop
voor dialyse patiënten met COVID.
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Kuwait

v.l.n.r.: Akhtar, dr Bahbahani, Mark, Wilfred en Mona

Een reisverslag van een workcation
Een ervaring om niet snel te vergeten
Tijdens mijn vakantie deze zomer werd ik gevraagd of ik als Dialyse verpleegkundige, met als
specialisme Vaattoegang, interesse zou hebben om
met Wilfred van der Velde, International Distribution Manager van Transonic Inc., mee te gaan naar
Kuwait.
In Kuwait staat het Mubarak Al Kabeer ziekenhuis
met daarin een dialyse afdeling waar ze per week
meer dan 450 patiënten behandelen. In dit ziekenhuis hebben ze sinds kort de Transonic HD03
Flowmeter binnen gekregen. Daarnaast willen ze
de Vaattoegang Zorg opstarten, maar daar hebben
ze wel hulp bij nodig, want ze hebben nog geen
idee wat het allemaal inhoudt.
Na deze vraag even te hebben laten inwerken op
mijzelf en het met mijn vrouw besproken te hebben, ben ik hier natuurlijk vol voor gegaan.
Hoe mooi is het dat ik in een ander land een kijkje in hun keuken mag nemen en ondertussen hun
een kijkje in onze keuken kan geven .

6

Dus begin september vloog ik naar Kuwait samen
met Wilfred.
Aangekomen bij het ziekenhuis worden we ontvangen door Dr. Bahbahani en dialyseverpleegkundigen Akhtar en Mona.
Dr Bahbahani is van mening dat de vaattoegang
in zijn ziekenhuis niet goed genoeg op orde is en
heeft zelf al wat onderzoek gedaan naar mogelijke
verbeteringen. Op deze manier is hij bij Transonic
Systems Inc. uitgekomen en heeft daar de Flowmeter HD03 besteld via een distributeur in Kuwait.
Daarnaast denkt Dr Bahbahani dat er ook nog veel
verbeterd kan worden in de shunt en katheter zorg
in het algemeen.
Op de afdeling van dit ziekenhuis zijn ze wel bekend
met de gouden regels , kijken luisteren en voelen.
Maar het luisteren is al een uitdaging aangezien de
nefroloog de enige is die een stethoscoop bij zich
heeft. Dus blijft het bijna altijd bij kijken en voelen.
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Kuwait

Eventueel een elevatie test of augmentatie test,
maar die doen ze bijna nooit.
Vaak zijn er shunts die het niet zo goed doen, en
steeds meer patiënten kiezen hierdoor voor een
katheter, vanwege “mond tot mond reclame”.
Er zit weinig verschil tussen patiënten die acuut
instromen en moeten starten op een katheter en
patiënten die via een predialyse/ nierfalenpoli zijn
ingestroomd en die de mogelijkheid tot aanleg van
een shunt hadden.
Patienten krijgen hier hoofdzakelijk voorlichting
van de artsen omtrent de vaattoegang en de mogelijkheden als ze gezien worden op de prediayse/
nierfalen poli.
Al de patiënten die kiezen voor een katheter kregen verhalen mee over pijn bij aanprikken, hematoomvorming, niet mogen gebruiken van de arm,
en die verhalen zijn moeilijk uit het hoofd te praten. Maar er wordt ook niet genoeg moeite in gestoken.
De dialyse afdeling bestaat uit 4 grote ovale zalen
met elk 20 dialyse plekken. 2 zalen voor mannelijke patiënten, waar vrouwelijke en mannelijke
verpleegkundigen werken. En 2 zalen voor vrouwelijke patiënten, waar alleen vrouwelijke verpleegkundigen werken.
Op zaal 1 heb ik, nadat de Flowmeter was uitgepakt
want deze zat letterlijk nog in de doos, een eerste
instructie gegeven aan Mona en Akhtar over de
werking en principes van het apparaat. Met daarbij de informatie hoe ze metingen kunnen integre-

ren in de praktijk samen met de basis controles en
andere parameters zoals de QB en de arteriële en
veneuze drukken op de machines.
Uiteraard daarbij ook proberen duidelijk te maken
hoe ze dan de uitkomsten moeten interpreteren en
welke vervolgstappen er dan eventueel genomen
kunnen worden.
Voor de middagshift komt hebben Mona en Akhtar
al bedacht welke patiënten eventueel interessant
kunnen zijn om eens nader te onderzoeken. Want
het gebruiken van een stethoscoop en echo, waar
ik het steeds over heb, tsja dat is niet echt nodig
denken ze hier. Maar goed als ik dan zo overtuigd
ben hiervan willen ze wel eens zien of ik gelijk heb
dat dit hulpmiddelen zijn die je gewoon direct voor
handen moet hebben.
Nadat ik door heb hoe de echo, uit het tijdperk van
Florence Nightingale herself, werkt start ik met
kijken, luisteren en voelen.
Met de stethoscoop van de nefroloog, want nergens anders ligt er een, hoor ik een behoorlijke
fluittoon in het midden van deze BrachioCephalica
Fistel.
Maar ach de elevatie test is goed toch!!??
De echo is warm gedraaid als een ouderwetse
stoomlocomotief en ik zet de echoprobe aan het
begin van de anastomose en ga langzaam omhoog
over de BCF. Al kijkend, en terwijl ik uitleg wat ik
zie, kom ik schade door back walling met daarbij
vermoedelijk een restant van een oud vals aneurysma, en een forse stenose tegen in het midden
van de shunt. De diameter loopt van zo’n 11mm
terug naar iets onder de 5mm en daarna weer op
naar ongeveer 9mm. “ Ja daar prikken we niet want
dat gaat vaak niet goed, en we weten niet waar het
aan ligt”. Maar goed dat werd ze nu dus ineens wel
heel duidelijk.
Beetje jammer dat de echo hierna vast liep dus
aanprikken onder echo als instructie lukt niet
meer. Want voor de oplossing was de hoop op mij
gevestigd, zij werkten er niet eerder mee, dus ja
die Hollander met zijn echo ervaring die kan dat
wel. Nou het werd even “ Apeldoorn bellen” .
Herstart mocht ook niet baten, maar ja als de “
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Kuwait

freeze” knop door iemand is ingedrukt, ik noem
geen namen ( de nefroloog) en klem komt te zitten
dan gebeurt er niet veel.
De volgende patiënt zit klaar.
Kijken, luisteren, voelen, niets bijzonders. Dus
hup die echo erop, dan hoor je dat deze patiënt
vaak na het prikken hematoomvorming heeft.
Hmmmm, vreemd.
Na de gehele shunt bekeken te hebben blijkt hij
dus 3 collateralen te hebben, waarvan er 1 zelfs
over de shunt heen krult en er 1 ontstaat bovenin
de shunt in het gebied waar je prikt als je net iets
van de zijkant gaat benaderen.
Nu dus wel meteen een instructie op het aanprikken onder echo kunnen geven. Knap genoeg blijkt
Mona een snelle leerling te zijn in het lezen van
het beeld en vertelt ze mij wat we zien.

8

Terugkijkend op deze dag blijkt dat er nog heel
veel winst valt te behalen en nog heel veel moet
gebeuren op het gebied van de Vaattoegang.
Dr. Bahbahani heeft precies hetzelfde idee dus aan
het einde van deze dag kwam hij met het verzoek
of Wilfred en ik de volgende ochtend bij een overleg met “een paar” stakeholders zouden willen
aanschuiven om het belang van Vascular Access bij
dialyse duidelijk te maken.
De volgende ochtend melden wij ons weer in het
Mubarak al Kabeer ziekenhuis.
Met Wilfred had ik afgesproken om vandaag iets
lager in te zetten qua informatie en taken, en iets
meer op de normen voor eindgebruikers van de
Transonic Flowmeter te gaan zitten, om ze niet
te veel af te schrikken met de hoeveelheid extra
“workload” als Vaattoegangverpleegkundige”.
Ja nou leuk plan, uitvoering een 2.
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Kuwait

Wij naar de meeting ruimte, klop klop op de deur.
Doe de deur open, zit die hele kamer vol met 14
mensen. Dus deur weer dicht want dit zal de verkeerde kamer wel zijn. Ja dus niet, goede kamer,
en de juiste mensen zaten dus op ons te wachten.
Bleken dus 4 niet artsen te zijn waaronder Ahtar
en Mona, en de rest waren nefrologen, vaat- en
transplantatiechirurgen en interventie radiologen.
Nadat we plaatsgenomen hebben komt Dr Bahbahani met de prachtige vraag “Mr Mark please tell
us about your work as dedicated Vascular access
nurse in one day particular”.
Zijn doel was dus duidelijk, bereidheid tot
medewerking en open staan voor 2 dedicated vaattoegang leden, die in de loop van de tijd met hen
allemaal direct en indirect zaken zullen gaan doen
om de kwaliteit van de vaattoegang zorg op de afdelingen omhoog te zullen gaan brengen.
Na anderhalf uur praten, en vooral uittekenen,
takenpakket neerleggen, wat handig zou kunnen
zijn in de toekomst en ook veel vragen pareren
is mijn deel klaar. De artsen gaan onderling nog
overleggen.
Dr Bahbahani en ik zijn blijkbaar zeer overtuigend
geweest want Akhtar en Mona krijgen de opdracht
mee om een “ businessplan “ te schrijven voor hun
toekomstige functie met daarbij ook een soort van
functieprofiel in de komende 2 weken. Daarbij mogen ze alle aanvragen voor apparatuur en middelen meteen doen. Dr. Bahbahani zal dan dit plan
beoordelen en toekennen wat binnen de mogelijkheden ligt. En een van de aanvragen die al klaar
ligt is dat er meer Transonic HD03’s besteld gaan
worden voor de andere locaties van dialysecentra
in Kuwait.

Daarnaast is mij duidelijk geworden dat het aanleren van kennis en skills, ook op het gebied van
training en begeleiding van collega’s een absolute
must is opdat we allemaal patientenzorg naar een
hoger platform kunnen tillen.
Als alles een beetje meezit dan zou er zomaar nog
een vervolg aan kunnen komen in de toekomst.
Terug naar die enorm warme zandvlakte waar het
ontvangst zo mogelijk nog warmer was.
Mark Braam
Dialyseverpleegkundige &
Vaattoegangverpleegkundige
Spaarne Gasthuis Haarlem/ Hoofddorp
Kernlid SIG Vaattoegang V&VN

Al met al een geslaagde trip waarin ik veel kennis
heb kunnen overdragen en heb opgedaan.
Ook is het mij maar al te duidelijk geworden dat
alles wat wij hier bieden aan vaattoegangzorg en
alle taken die ik heb als vaattoegangverpleegkundige zo enorm belangrijk zijn voor goede patientenzorg.
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In memoriam

Jan van der Bilt
Op Maandag 25 juli jl. werd ons bestuur door het Niercentrum geïnformeerd dat op zondagavond
onze secretaris, Jan van der Bilt, in het Spaarne Gasthuis was overleden.
Hoewel wij wisten dat de operatie die Jan moest ondergaan niet zonder gevaar was, hadden wij
niet verwacht dat hij aan de gevolgen daarvan zou overlijden.Jan was nog maar kort bestuurslid,
sinds oktober 2021.
In ons blad “Triangel” stond een advertentie waarin het bestuur om nieuwe bestuursleden vroeg
en Jan was een van diegenen die daarop had gereageerd.
Na een korte introductietijd, waarin de nieuwe bestuursleden kennis konden nemen van
wat een bestuursfunctie nu precies inhield, werden de nieuwelingen in de Algemene Leden
Vergadering op 30 oktober 2021 tot bestuurslid van de “Kennemer Vereniging Dialyserenden en
Getransplanteerden” benoemd.
Begin februari van dit jaar overleed plotseling onze secretaris, Huub Rokx. Binnen onze vereniging
is de secretaris de spin in het web die de beleidslijnen binnen de vereniging uitzet. Door het plotse
overlijden van Huub stagneerde dit. Deze situatie moest niet al te lang duren want dit tast op den
duur de gezondheid van een organisatie aan.
Het bestuur was dan ook zeer gelukkig dat Jan spontaan aanbood om het werk van Huub op zich
te nemen. Wel vroeg hij de kans en de tijd te krijgen om aan de nieuwe functie te wennen en om
begrip voor de fouten die hij in het begin zeker zou maken. Nadat het bestuur had toegezegd om
hem in het begin met raad en daad bij te staan, ging Jan enthousiast aan het werk.
De eerste activiteit die zich aandiende betrof de organisatie van onze jaarlijkse boottocht. Een
activiteit die dit jaar voor nogal wat problemen zorgde en waarvan het doorgaan lange tijd aan een
zijden draadje hing.
Toen we eindelijk aan boord konden stappen, bleek dat Jan niet meer over de kracht in zijn benen
beschikte om zelf aan boord te gaan; hij moest worden geholpen. Dit was voor Jan het moment
waarop hij besloot om naar zijn arts te gaan. Van het een kwam het ander en Jan kwam in het
ziekenhuis terecht. Door middel van e-mail hield Jan ons op de hoogte van de “voortgang”. In het
begin waren zijn berichten optimistisch, maar plots stopte de berichtgeving. Maandag bleek wat
er aan de hand was; Jan was niet meer.
Op zaterdag 30 juli jl. heeft een kleine deputatie vanuit ons bestuur Jan begeleidt op zijn laatste
tocht. Jan werd ook sfeervol uitgeleide gedaan door zijn vele vissersvrienden.
In de korte periode dat Jan in het bestuur zat, hebben wij hem leren kennen als een prettig
iemand. Jan bedankt voor je inzet en rust zacht.
Het bestuur
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Even voorstellen, wij zijn de Senior Dialyseverpleegkundigen.
Wij zitten midden op de afdeling achter de grote
roze muur. Op locatie Haarlem is er altijd minimaal 1 senior verpleegkundige aanwezig op ma
t/m vrij tussen 7:00 en 16:00. Verder kun je ons op
alle locaties tegen komen.
Degene met de rode polo is de dagcoördinator. Hij/
zij zorgt dat alles op alle locaties achter de schermen gecoördineerd wordt zodat er voor de schermen geen problemen ontstaan. Hiervoor hebben
wij een enorm planbord hangen en hebben wij een
verpleegkundige overdracht. Hij/zij is de spin in
het web die contact houdt met de artsen, verpleegkundig specialist, verpleegkundigen, afdelingshoofden, secretaresses, medisch maatschappelijk
werk, diëtisten, technische dienst, magazijn &
andere afdelingen op alle locaties.

per zaal en de zorgzwaarte. Dit zodat het voor de
patiënten & dialyseverpleegkundigen/-assistenten zo soepel mogelijk verloopt en er voor iedereen genoeg tijd is.
Ook delen wij in welke verpleegkundige waar staat
en hierbij kijken wij naar welke verpleegkundige
de zorgcoördinator van de patiënten is om te zorgen dat zij elkaar zo vaak als mogelijk zien. Soms
krijgen wij ook vragen van patiënten om niet meer
of juist wel op een bepaalde plaats te liggen. Wij
doen ons best om iedereen hierin tegemoet te komen, maar helaas lukt dit niet altijd. Het kan een
echte puzzel zijn om alles goed in te plannen.

Bij het starten van de dialyse wordt er door ons
een vast dialyseschema opgesteld. Dit doen wij op
basis van de beschikbare plekken waarbij wij rekening proberen te houden met de wensen van de
patiënt. Mochten de wensen op dat moment niet
gehonoreerd kunnen worden, dan hebben wij een
wachtlijst. Helaas kan het soms wel maanden duren voor er ergens een plekje vrij komt, maar zodra
het mogelijk is passen wij het schema na overleg
aan.

De andere seniorverpleegkundigen zijn de rechter
hand van de dagcoördinator. Als patiënten wensen, klachten of problemen hebben dan zoeken
wij samen naar een oplossing. Wekelijks hebben
wij overleg met de afdelingshoofden en denken
wij mee hoe we de afdeling kunnen verbeteren en
proberen wij problemen op te lossen. Wij ondersteunen de werkgroepen die ervoor zorgen dat op
allemaal verschillende aandachtsgebieden de zorg
goed loopt. Ook zorgen wij dat de bestellingen gedaan worden voor alle locaties. Maar ook voor de
technische dienst als er een onderdeel voor een
kapot bed, stoel of machine besteld moet worden.

Wij plannen op de dag zelf wie, waar, wanneer
komt dialyseren. Hierbij houden wij zoveel mogelijk rekening met wie er wel of niet op een bed,
stoel of bepaalde machine kan dialyseren. Verder
kijken wij naar een goede verdeling van de tijden

Naast seniorverpleegkundige zijn wij ook dialyse
verpleegkundige, dus soms kunt u ons ook tegen
komen aan uw bed/stoel. Zo blijven wij op de
hoogte van de praktijk en kunnen we helpen als
het nodig is.
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Mijn naam is Marloes Gaastra en ik
ben op 1 juni 2022 gestart als Medisch
Maatschappelijk Werker op de nierfalen
en dialyse afdeling.
Om een idee te krijgen wie ik ben zal ik
wat over mijzelf schrijven en over mijn
werkjaren voor ik in het Spaarne Gast
huis ben gestart.
Ik ben een geboren Drentse en voor mijn studie
naar Utrecht verhuisd en daarna door de liefde in
Alphen aan den Rijn terecht gekomen. Daar woon
ik nu samen met mijn man alweer 14 jaar.

pleeggezin wanneer de ouders in detentie moesten
na aanhouding op Schiphol door de Marechaussee.
Dat was heel uitdagend en heb ik tien jaar met veel
plezier gedaan.

In mijn vrije tijd ben ik vaak in mijn moestuin te
vinden en ik geniet daar van de rust en het rommelen aan plantjes en daarna is er de voldoening
wanneer er te oogsten is. Daarnaast sport ik erg
graag en dan het liefst buiten. Ik ga regelmatig
hardlopen, wielrennen of zwemmen. Soms sport
ik gezellig met anderen, maar ook af en toe alleen
om even het hoofd leeg te maken. Bewegen in de
buitenlucht word ik erg blij van en de Walk & Talk
wandelingen vind ik dan ook een erg leuk initiatief.

De afgelopen drie jaar heb ik als woon maatschappelijk werker gewerkt in de dak- en thuislozen opvang. Een uitdagende doelgroep en ook daar had ik
het naar mijn zin. Toch heb ik altijd de wens gehad
om in een medische setting te werken. Ik ben erg
blij dat ik in het Spaarne Gasthuis de kans heb gekregen om aan de slag te gaan als medisch maatschappelijk werker en ik ben met veel enthousiasme begonnen. Ik heb ondertussen al veel van de
collega’s en patiënten in het niercentrum mogen
ontmoeten en ervaar er een prettige sfeer. Mijn
nieuwe werkplek bevalt goed en ik hoop hier de
komende jaren nog veel te mogen leren.

Mijn man en ik gaan er graag samen op uit en
vooral als het mooi weer is gaan we een dag op pad
of boeken we een hotelletje voor een nachtje weg.
Soms in een stad en soms juist in de rust in de natuur. Ook genieten we van samenzijn en eten met
familie of vrienden.
In 2008 heb ik mijn diploma maatschappelijk werk
behaald. Tijdens mijn studie werkte ik als bijbaan
als verzorgende in een verpleegtehuis en dat heb
ik een paar jaar met erg veel plezier gedaan.

Als u vragen heeft, stel ze gerust.
Vriendelijke groet,
Marloes Gaastra

Na het afronden van mijn studie ben ik als jeugdbeschermer aan de slag gegaan in een crisisteam.
Onze taak was het plaatsen van kinderen in een
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mijn partner Bram ontmoet. We trouwden en al snel
kwamen onze zoons op de wereld. Tijdens hun eerste jonge jaren ben ik thuis bij de kinderen gebleven
maar toen de jongste een jaar of drie was ben ik een
vierjarige mbo opleiding bloemsierkunst gaan volgen. Nadat ik die had afgerond ben ik gevraagd door
de bloemist bij wie ik stage liep of ik met haar verder wilde en zo werd ik ondernemer. Het was hard
werken voor heel weinig inkomsten want er was een
supermarkt-bloemist in de buurt die onze klanten
wegkaapte en wat mij heel veel stress gaf.

Graag wil ik mij even aan u voorstellen.
Mijn naam is Nanette ter Beek, ik ben
getrouwd met Bram en wij hebben sa
men zes zoons gekregen die inmiddels
allemaal uitgevlogen zijn. Daarnaast zijn
we ook opa en oma van vier kleindoch
ters en drie kleinzoons waarvan de oud
ste 7 jaar is en de jongste bijna 1 jaar.
Bram en ik wonen in Amersfoort, de
kinderen ook bijna allemaal, sommigen
een dorp verderop, maar wel allemaal
gezellig in de buurt.
Op 1 juni jl. ben ik fulltime voor het Niercentrum van
het Spaarne Gasthuis gaan werken, hoofdzakelijk
zult u mij in Hoofddorp zien, maar ook in Haarlem
kunt u mij van tijd tot tijd vinden. Ik heb het enorm
naar mijn zin, leuke collega’ s met wie de samenwerking heel prettig is en hele aardige patiënten met
wie ik het ook heel goed kan vinden. Het heeft even
geduurd voordat ik collega’ s en patiënten allemaal
in beeld had, maar inmiddels gaat dat steeds beter!!
Ik zal wat vertellen over mijn levensloop. Ik ben in
1959 geboren in Coevorden als nakomertje, ik heb
vier oudere broers. Na de middelbare school ben
de opleiding Sociaal Cultureel Werk gaan volgen in
Zwolle dit was niet een groot succes en ben voortijdig gestopt. Ik woonde daar op kamers en heb daar

Na acht jaar ben ik in overleg met mijn compagnon
gestopt met de zaak en werd ik toegelaten tot de
opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening
(altijd een grote wens van mij) in Utrecht, inmiddels
was ik 42 jaar. Zo ging ik weer aan de studie, ik achter het bureau en mijn man stond achter mij de was
te strijken, wat natuurlijk super lief van hem was
dat hij mij zo steunde. Stage heb ik gelopen bij een
verpleeghuis in Amersfoort. Na mijn diplomering
heb ik een open sollicitatie gedaan bij wat nu ziekenhuis Tergooi in Hilversum heet en werd direct
aangenomen. Ik heb daar 15 jaar met plezier voor
de dialyseafdeling gewerkt. In die periode kwam
het ‘ nierteam aan huis’ in opkomst en het leek mij
wel een leuke job, voorlichting geven aan het sociaal netwerk van nierpatiënten. Het AUMC heeft mij
aangenomen en uiteindelijk heb ik ruim twee jaar
voor hen gewerkt. Maar ja, niet alles is wat het lijkt
en al gauw miste ik de langdurige contacten met
patiënten die met mij hun levensverhaal deelden
en voor wie ik een langere periode hopelijk iets kon
betekenen, want bij het ‘ nierteam aan huis’ had ik
maar twee keer daadwerkelijk contact met de patiënten voor wie de voorlichting gegeven werd, daarna was het weer voorbij.
Dus, toen ik de vacature hier in het Spaarne
Gasthuis zag omdat Nanda van Zoolingen met
pensioen ging, besloot ik te solliciteren. Het was
best wel spannend of het zou lukken, want ik was
wel 62 jaar oud. Heel blij ben ik dat ik de baan heb
gekregen en nog een paar jaar dit mooie werk mag
doen en wens dat wij met elkaar een hele goede
tijd zullen hebben.
Een hartelijke groet
Nanette ter Beek
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Fit blijven
door
training
op maat
FIT BLIJVEN
Het doel van de behandeling en training bij de fysiotherapeut is om zo goed mogelijk te herstellen
na een ongeluk of operatie, om bepaalde hinderlijke blokkades op te lossen, om makkelijker het dagelijks leven, werk of sport te kunnen uitvoeren of
in het algemeen “fitter” te worden. Een verbeterde
fitheid is rechtstreeks gekoppeld aan gezondheid,
dus fitter = gezonder! In de tijd kan dit snel gaan,
bijvoorbeeld na een klein letsel als een verzwikte
enkel, of het kan wat langer duren na ingewikkelde operaties of bij forse, complexe problemen.
En soms is 100% herstel niet mogelijk, maar samen met de therapeut ga je in ieder geval voor de
hoogst haalbare fitheid.

Deze onderdelen zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld een snelle reactie, goede balans, makkelijker
functioneren in dagelijks leven, werk en sport. Dus:
➜ Fitter, dagelijks leven zal makkelijker gaan
➜ Minder kans op ziekten, sneller herstel, positieve
effecten op bv. bloeddruk en cholesterol
➜ Dialyse verloopt beter

DAN IS ALTIJD DE VRAAG, ALS JE NA FYSIOTHERAPIE
EN MET HUISWERKOEFENINGEN FITTER GEWORDEN
BENT, HOE BLIJF JE DAN FIT?
FITHEID
Fitheid, of conditie, kun je simpel onderscheiden
in een aantal onderdelen, welke in de praktijk natuurlijk samen komen in het lichaam:
- Spierkracht
- Uithoudingsvermogen
- Lenigheid
- Coördinatie
- Snelheid
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TRAINING : FITT
Om fitheid te onderhouden is er een grote groep
mensen, en zeker ex-patiënten vanuit FysioExpert,
die er voor kiezen om in de sportschool de gewonnen fitheid te trainen. Training moet natuurlijk
maatwerk zijn, kan individueel of in een groep.
Een hulpmiddel om een training te doseren is de
samenvoeging FITT.
F staat voor frequentie, hoe vaak train je in de
week. I staat voor intensiteit, hoe zwaar is de
training, T staat voor type training, en de laatste T staat voor tijd, hoe lang train je.
Frequentie: eigenlijk is het zo dat we iedere dag
voldoende moeten bewegen. Wandelen, fietsen,
maar ook traplopen, huishouden doen, stofzuigen.
Als je er moeite voor moet doen gaat het al snel op
trainen lijken. De Nederlandse beweegnorm geeft
aan dat we minimaal 150 minuten/week, matig intensief bezig moeten zijn, en dan liefst elke dag,
maar minimaal 5 dagen in de week.
De intensiteit zegt iets over hoe zwaar de training
is. De veilige stelregel is dat je best wel een verdiepte ademhaling mag hebben, je moet wat meer
doen om netjes in- en uit te ademen, maar blijf net
onder de hijggrens. Als je na 1x de trap op en neer
net een beetje dieper gaat ademen, geef je je zelf
nog een extra boost om nog een keer de trap op en
af te gaan. Als je nu richting een echt verdiepte
ademhaling gaat ben je lekker aan het trainen. Als
je uiteindelijk nog maar net normaal kunt praten!

De training moet wel veilig zijn, we moeten blessures vermijden. Een beetje spierpijn mag, maar
stekende pijn en pijn die blijft aanhouden, ook als
de oefening gestopt is, betekent dat de training te
zwaar of niet geschikt is.
Voordat we de soort oefeningen bespreken even
over de tijd, hoe lang train je? Zoals we al eerder
gezien hebben bij de wandeltraining, elke stap telt,
dus elk trainingsmoment telt. Een keertje extra de
trap? Opstaan en zitten in een stoel, een paar keer
extra? Vanuit zit een minuutje luchtfietsen met de
benen? Maar ook het huis stofzuigen telt mee! De
training hoeft ook niet achter elkaar, soms is het
makkelijker en effectiever om in blokjes te trainen,
intervaltraining dus. Verdeel inspanning en ontspanning goed, zodat er aan het eind van de dag
ook nog een klein beetje energie over is.
En dan het type training, wat voor soort oefeningen kun je makkelijk thuis doen? Je kunt thuisoefeningen, zoals staan-zitten bij een stoel om de
beenspieren te versterken, armoefeningen met een
klein gewichtje of een flesje water, beenspierversterking zittend en/of liggend, maar ook balansen evenwichtsoefeningen. Doseer een oefening zo
zwaar (of licht, netzoals u dat ziet) dat u deze minimaal 10x kunt uitvoeren, en dan misschien wel
2-3x herhalen.
➜ Of doe eens mee met Nederland In Beweging!
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TRAINING: WANDELEN
Een andere manier om de fitheid te onderhouden is
lopen en wandelen. Waarom is lopen nu zo goed?
Om te lopen moet je grote spiergroepen gebruiken, de benen zijn net werkpaarden. Opstaan, zitten, trap op en af, elke keer worden de bil en been
spieren geactiveerd, er wordt energie gebruikt en
er komen wat afvalstoffen vrij. En als dat langer
duurt dan 30 seconden worden er meer en meer
afvalstoffen geproduceerd en vraagt de spier meer
zuurstof dat via het bloed wordt aangevoerd. Het
hart moet dan wat harder gaan werken, de longen
worden geactiveerd om meer CO2 uit te ademen
en meer zuurstof op te nemen. Wat het hart dan
weer gaat transporteren. Dus naast de beenspieren
wordt ook de hartspier getraind.
Ook andere spieren( rug en buik) worden geactiveerd waardoor bijvoorbeeld rugklachten kunnen
verminderen. En zelfs intern gaat er iets gebeuren.
De darmfunctie en stofwisseling wordt beter en
wandelen heeft een bewezen positief effect op de
stemming en humeur.

En het is niet voor niets dat nefroloog dr. Joost
van der Heijden al jaren bezig is om het wandelen
voor en met nierpatiënten te stimuleren via het
Walk&Talk-programma. Diverse grote universitaire ziekenhuizen doen al mee en het is een kwestie van tijd voordat het Spaarne Gasthuis ook gaat
deelnemen!
Meer informatie hierover op: www.walk-talk.nl

TRAINING: OP MAAT BIJ HEALTHTIME
Training, en zeker als vervolg op therapie, moet
natuurlijk aansluiten op de individuele wensen
en mogelijkheden, en moet natuurlijk veilig zijn.
Kortom, je wilt een training op maat hebben. En
of dit dan al wandelend is of in de sportschool, dat
maakt geen verschil.
Praktijk voor fysiotherapie FysioExpert heeft
deze wens voor maatwerk en kwaliteit in beweging al meer dan 10 jaar vorm gegeven door een
intensieve samenwerking met trainingscentrum
HealthTime. Wie wel eens binnen is geweest ziet
dat beide, FysioExpert en HealthTime, op dezelfde
verdieping in het Boerhaavegebouw gevestigd zijn
en eigenlijk naadloos in elkaar overgaan. Trainers
en fysiotherapeuten lopen in en uit, in feite is het
een 100% samenwerking.
HealthTime biedt alle eerder genoemde trainingen
(wandelen, individuele -of groepstraining) aan.
Door optimale communicatie is er een naadloze
overgang van fysiotherapie naar training. Er zijn
letterlijk geen drempels tussen de verschillende
trainingsruimtes, dus bij twijfel en vragen over de
training is er altijd snel en direct contact mogelijk
tussen trainer en fysiotherapeut.
Om kennis te maken is er voor ex-patiënten een cadeautje in de vorm van een FysioCheque, waarmee
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in 4 trainingen kosteloos kennis gemaakt kan worden met de HT-training. Een abonnement kan per
maand afgesloten worden, hoewel veel mensen er
toch voor kiezen om voor zekerheid te gaan en langer lid te worden. Uiteindelijk nog goedkoper ook.
Er zijn al veel patiënten doorgestroomd en lid geworden. De oudste deelnemer is 94 jaar, heeft wel
een wandelstok ter ondersteuning, maar wordt
daardoor niet tegengehouden om 2-3x/ week zijn
training af te werken. En dat al jaren lang! Voor informatie: www. HealthTime.nl

FINANCIEEL: HAARLEMPAS
Waar de fysiotherapie vaak een onderdeel is van
de verzekerde zorg, is de HealthTime-training voor
eigen kosten. Net zoals de yogales, het zwembad
of de biljartvereniging. Het kan natuurlijk zijn dat
het inkomen door tal van oorzaken weinig ruimte
biedt voor het inkopen van extra training.

De zorgpolis is alleen voor inwoners van Haarlem
met een HaarlemPas. Heeft u een laag inkomen en
heeft u de HaarlemPas niet ontvangen, dan kunt u
deze aanvragen op www.haarlem.nl/HaarlemPas.
De HaarlemPas is gratis voor Haarlemmers ouder
dan 18 jaar met een inkomen van maximaal 120%
van de bijstandsnorm.
U bent welkom als klant van FysioExpert en/of
HealthTime. Voor meer informatie kunt u ons bereiken via telefoon en mail. Blijf fit en gezond en
laat ons u daarbij helpen!
Martin van Duijn, fysiotherapeut
Praktijk voor fysiotherapie FysioExpert
Boerhaavelaan 32A,
2035 RC, HAARLEM
023-5450751
info@fysioexpert.nl
E X P E
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Een mogelijkheid is, wanneer u inwoner bent van
de gemeente Haarlem, dat u in aanmerking komt
voor een gemeentepolis en de Haarlem Pas. Via
deze verzekering is fysiotherapie wel meeverzekerd en via de Haarlem Pas is een forse korting mogelijk op het reguliere abonnement van zo’n 40%.
De gemeentepolis is speciaal voor inwoners van
Haarlem met een lager inkomen en de Haarlem
pas. Deze gemeente-zorgverzekering is onderdeel
van het sociaal beleid van de gemeente Haarlem.
Met de gemeentepolis heb je een basisverzekering
met een keus voor twee aanvullende verzekeringen. Voor iedereen is er een passende verzekering.
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In memoriam

Jannie van der Pol
Op 5 oktober jl. werd het bestuur van de Kennemer Vereniging Dialyserenden en
Getransplanteerden (KVDEG) geïnformeerd dat haar bestuurslid Jannie van der Pol
uit Haarlem op die dag plotseling was overleden.
Het overlijden van Jannie, die aan het einde van dit jaar 74 jaar zou worden, is de
derde keer dat onze vereniging getroffen wordt door het overlijden van een onzer
bestuursleden binnen nog geen jaar. Ons bestuur is hierdoor zeer aangeslagen.
Binnen ons bestuur was Jannie belast met de portefeuille van algemene zaken en
deed daarnaast al datgene wat door een bestuur gedaan moest worden.
Daarnaast zorgde zij dat onze leden bij hun verjaardag een kaart kregen namens
de KVDEG. Dit werd door de leden zeer op prijs gesteld, temeer dat de door haar
verstuurde kaarten door haar zelf waren vervaardigd.
Een van de vraagstukken waar Jannie binnen ons bestuur aanhoudend aandacht
voor vroeg, was de aandacht voor de kwetsbaren en sociaal zwakkeren in onze
samenleving. In de toekomst zal ons bestuur zich moeten beraden op welke wijze
deze aandacht opnieuw kan worden ingevuld.
Door het heengaan van Jannie mist ons bestuur de vrouwelijke noot binnen de
gevoerde discussies. Ons bestuur zal daarom alles in het werk stellen om de inbreng
van vrouwen binnen ons bestuur te herstellen.
Binnen ons bestuur hebben wij Jannie leren kennen als iemand die bijna altijd goede
zin had, ondanks de lichamelijke mankementen die zich de laatste jaren bij haar
openbaarden.
Doordat ze problemen aan haar been had gekregen, was het haar het laatste jaar
onmogelijk om de bestuursvergaderingen bij te wonen, haar werk ging echter gewoon
door.
Het bestuur zal Jannie erg missen en hoopt dat haar familie het heengaan van haar te
zijner tijd een plaats kan geven.
Jannie werd op woensdag 12 oktober 2022 om half elf gecremeerd in het
Crematorium van Driehuis/Westerveld, waarbij een deputatie van ons bestuur
aanwezig was.

Het bestuur
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Herdenkingsbijeenkomst nabestaanden
overleden dialysepatiënten
Op dinsdag 30 augustus 2022 vond in het
Spaarne Gasthuis een herdenkingsbijeenkomst
plaats waarin de overleden dialysepatiënten werden herdacht die in de periode van februari 2021
tot en met mei 2022 zijn overleden. Dit betrof in
totaal een vijftigtal personen.
Aan deze avond werkten mee medewerkers van
het Niercentrum, het Medisch Maatschappelijk
Werk en de Dienst Geestelijke Verzorging.
De avond begon om half acht met koffie en toepasselijke pianomuziek door Rob Jonker.
De aanwezigen werden welkom geheten door
Dorien Jonker, het hoofd van de afdeling Dialyse.
Daarna verzorgde Petra van de Dienst Geestelijke
Verzorging een klein ritueel van licht en sprak zij
een overweging uit.
Het duo Michaela Bijlsma en Lolita Hooglugt
zong gedurende deze bijeenkomst een paar toepasselijke liederen, waaronder het bekende lied
van Claudia de Breij “Mag ik dan bij jou”.
Voorts werden ook een aantal gedichten ten gehore gebracht.

herdenking kon plaatsvinden, werden ter herinnering hieraan twee witte rozen in de vazen geplaatst. Daarna volgde een minuut stilte….
Aan het einde van de bijeenkomst konden nabestaanden, die dit wilden, een vaasje met een kaarsje en met de naam van hun overledene meenemen
ter herinnering aan deze bijeenkomst.
De avond werd afgesloten door Petra die als woord
van troost een slotgedachte uitsprak.
Uit de reacties achteraf bleek, dat de wijze waarop
deze avond was georganiseerd door aanwezigen
zeer werd geapprecieerd en dat de organisatoren
eer hadden van hun inzet.
Tot slot zij nog vermeld, dat deze avond mede
werd mogelijk gemaakt door de “Vrienden van het
Spaarne Gasthuis”.
Pierre S.

Het hart van de bijeenkomst werd gevormd door het
oplezen van de namen van de overleden dialyse
patiënten door de secretaresse van de afdeling,
waarbij voor iedere overleden patiënt een roos in
de daarvoor opgestelde vazen werd geplaatst.
Omdat in 2020 en 2021 als gevolg van Corona geen
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Urgente Noden

Stichting Fonds voor
Urgente Noden
De Stichting Fonds voor Urgente Noden voor
Haarlem en Omgeving (FUN) kan ook voor
nierpatiënten van nut zijn
HET ONTSTAAN VAN FUN
Eind juni 2007 werd in Haarlem de Stichting Fonds
voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving
opgericht.
Deze stichting is tot stand gekomen doordat in
Kennemerland en in de gemeente Velsen een aantal vermogensfondsen, gemeentelijke overheden
en hulpverlenende organisaties met elkaar gingen
samenwerken ten behoeve van personen waarvoor
reguliere hulpbronnen, van gemeente en rijk, geen
uitkomst meer bieden; deze mensen dreigen tussen wal en schip terecht te komen.
Kort gezegd, in veel gevallen is FUN voor deze
mensen nog een laatste vangnet en een springplank om uit de ellende te komen.
VOOR WIE WERKT FUN
Het Fonds biedt acute eenmalige hulp aan
inwoners van Haarlem, Bloemendaal, Heemstede,
Velsen en Zandvoort die als gevolg van omstandigheden in financiële problemen zijn geraakt en die
niet meer in staat zijn om plotseling opdoemende kosten te voldoen. Dit kunnen zijn: daklozen,
vluchtelingen, huisuitzettingen, jeugdigen, ouderen of willekeurige inwoners van Zuid-Kennemerland of van de gemeente Velsen.
De aanvraag kan niet door de cliënten zelf worden
gedaan, maar deze loopt via zijn/haar professionele hulpverlener. Patiënten van de Niercentrum van
Kennemerland dienen hun aanvragen in te dienen
via een van de maatschappelijk werksters die aan
deze centra zijn verbonden.
Aanvragen kunnen worden ingediend voor de bekostiging van meestal incidentiele uitgaven. In het
Jaarverslag van de Stichting wordt gesteld, dat de
professionele hulpverleners ten behoeve van zijn
of haar cliënten bij FUN aanvragen hebben ingediend ten behoeve van:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Woninginrichting;
Huishoudelijke apparatuur;
Kleding;
Levensonderhoud (eenmalig, dus niet structureel)
Medische kosten;
Kosten voor studie of school;
Identiteitsbewijs;
Vervoerskosten of een fiets.

HOEVEEL KAN WORDEN AANGEVRAAGD
Bij FUN kan de financiële ondersteuning bestaan
uit een gift die niet behoeft te worden terugbetaald of een bedrag dat via het Sociaal Leenfonds
wordt verstrekt.
De verstrekkingen zijn eenmalig en kennen een
maximum bedrag. Voor giften geldt hiervoor een
maximum bedrag van € 2.000,– en voor leningen
een bedrag van maximaal € 1.750,–.
Het aanvraagformulier kunt u vinden op de website van FUN; www.urgentenodenhaarlem.nl.
DE BEOORDELING VAN DE AANVRAAG
De door de professionele hulpverlener ingediende
aanvraag wordt beoordeeld door het bestuur van
FUN op basis van een schriftelijk advies van de
ambtelijk secretaris van de Stichting.
Binnen twee dagen na indiening van de aanvraag
kunnen antwoord en geld binnen zijn en als de
nood erg hoog is kan dit nog sneller.
Heeft u nog vragen neem dan contact op met:
Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem
en Omgeving
Postbus 5236, 2000 GE Haarlem
Telefoon: 06 - 308 007 66
info@urgentenodenhaarlem.nl
www.urgentenodenhaarlem.nl

FUN HELPT GRAAG MENSEN IN NOOD

TRIANGEL NUMMER 3, 2022 | NIEUWSBROCHURE NIERPATIENTENVERENIGING KVDEG

Niercentrum

Do en Ja vertellen
Wat hebben we een prachtige zomer gehad! Het is
voor sommige mensen nooit warm genoeg, maar
de hitte is gelukkig beperkt gebleven tot een paar
dagen.
We hebben in de afgelopen maanden de keuze hulp
bij u geïntroduceerd wanneer u net verwezen werd
naar de nierfalen poli. Vanuit het Niercentrum
SG hebben we meegewerkt aan het Samen Sterk
webinar over dit onderwerp.
De keuzehulp word door ons als een waardevolle
aanvulling gezien in het voorlichtingstraject.
We hebben dan ook besloten de samenwerking te
continueren.
Het afgelopen jaar zijn we ons aan het oriënteren
op het starten van een HUB, dit is een dialyse
locatie waar we 2 patiënten tegelijkertijd kunnen
dialyseren. We hebben ons nu gericht op de revalidatie locatie Zuiderhout. Het plan is dat u als u
in de omgeving van Zuiderhout woont u daar kunt
gaan dialyseren. Voor sommige van u is dit dan op
loopafstand. Zuiderhout biedt meer dan alleen een
plek om te dialyseren maar u kunt ook deelnemen
aan activiteiten of gebruik maken van restaurant
faciliteiten.

We zijn nu in de afrondende fase van de onderhandelingen met de zorgverzekeraars, mochten er ontwikkelingen zijn dan zullen we u dit laten weten.
Op 11 juni heeft u genoten van de dagtocht, op dezelfde dag hebben de dialyseverpleegkundigen een
scholing dag gehad. Wat waren we blij dat dit weer
live kon, scholing en ook bij elkaar zijn als team is
belangrijk.
In augustus hebben we weer een herdenkingsavond georganiseerd voor de in het afgelopen jaar
overleden patiënten.
Een onderwerp waarover wij ons dagelijks zorgen
maken is uw taxi vervoer naar en van het Niercentrum, we zijn op heel regelmatige basis in gesprek met de verantwoordelijke personen bij zowel
de zorgverzekeraar als de Zorgvervoer Centrale
Nederland. Onze secretaresses doen iedere dag
hun best het voor u zo goed mogelijk op te lossen.
We hebben u wel gevraagd de klachten zelf in te
dienen, dat lijkt meer effect te hebben! We realiseren ons dat het wachten en nog langer wachten
een zeer vervelende bijkomstigheid is bij het ook
al “moeten” dialyseren. Wij proberen om naast het
reguliere taxivervoer nu andere opties te zoeken.
We proberen met de vrijwilligers centrale toe te
werken naar een pilot. Ook hiervoor geldt zo gauw
we meer weten informeren we u!
Hartelijke groet,
Dorien Jonkers en Jacqueline van der Vuurst
Afdelingshoofden Niercentrum, Haarlem,
Hoofddorp en Velsen-Noord
PS: heeft u een vraag aan ons, kom gerust bij
ons langs.
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Winnaar!

In het vorige nummer hebben we een leuke puzzel geplaatst.
De oplossing van de puzzel vormde een zin en men kon deze naar onze
redactie sturen om kans te maken op een bol.com cadeaukaart t.w.v. € 20,–
De oplossing van de puzzel uit Triangel nr 2-2022 is:
K

V

D

E

E

N

E

G
F

I

W

E

N

J

N

E

S

T
Z

U
O

M

E

R

We hebben 4 inzendingen ontvangen. De namen zijn in een virtuele loterij gezet en daar kwam
een winnaar uit!

Wij zullen zorgen dat u de cadeaubon zo snel mogelijk
ontvangt.
Bedankt voor het meespelen en tot een volgende keer!

✁
KVDEG

AANMELDINGSFORMULIER
KERSTDINER ZATERDAG 17 DECEMBER 2022

KENNEMER VERENIGING DIALYSERENDEN
EN GETRANSPLANTEERDEN

Naam
Adres:

Postcode:

Woonplaats:

O Ik ben lid van de KVDEG en kom met / zonder* partner/begeleider (bijdrage € 33,00 per persoon).
O Ik ben ’vriend van’- lid van de KVDEG en kom met / zonder* partner/begeleider (bijdrage € 33,00 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 € 55,00 per persoon).
Totaal aantal personen (inclusief inschrijver):
Het totale bedrag is €
en wordt vóór 12 december 2022 overgemaakt op
rekeningnummer NL17 INGB 0006 1813 30 ten name van KVDEG te Haarlem.
Het ingevulde aanmeldingsstrookje (uiterlijk 8 december 2022) deponeren in de KVDEG brievenbus bij de dialyse
(Haarlem), of opsturen naar Boerhaavelaan 22, 2035 RC Haarlem t.a.v. KVDEG, tel: 06-51710104 of stuur uw
gegevens per e-mail naar penningmeester@kvdeg.nl
U kunt zich ook opgeven via het aanmeldingsformulier op de website www.kvdeg.nl.
* doorhalen wat niet van toepassing is

17 DECEMBER 2022

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.
Tussen de gangen door is er tevens een muzikale invulling, verzorgd door het
Niercentrum. Het beloofd weer een gezellige middag te worden.
Om 12.30 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 via penningmeester@kvdeg.nl of 06-51710104
De eigen bijdrage voor het geheel verzorgde kerstdiner bedraagt voor
leden met partner/begeleider van de KVDEG € 33,00 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 € 55,00.

n aperitief.
Ontvangst met ee
e uit: Hollandse
Proeverij bestaand
te zalm en paling,
garnalen, gerook
’s,
gerechten: gamba
carpaccio, warme
sje
gnons en een glaa
gebakken champi
n soep.
bospaddenstoele
al,
, biefstuk Provenca
Kipsaté, satésaus
rtensukade,
zacht gegaarde he
e
ljauwfilet met witt
gepocheerde kabe
che pasta, frites en
wijnsaus, vegetaris
en
gemengde groent
aande uit bavarois,
Dessertbuffet best
, slagroom.
vers fruitsalade, ijs

U kunt zich tot 11 december 2022 opgeven via de
website www.kvdeg.nl of via de aanmeldstrook op
pagina 22.
Het te betalen bedrag dient vóór 12 december 2022
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

Deze nieuwsbrochure wordt mede mogelijk gemaakt door:

dialysecentrum

