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Van het bestuur

Beste lezers
Wij werden op 4 februari geconfronteerd met het verschrikkelijke nieuws
dat onze secretaris Huub Rokx plotseling was overleden.
Op de volgende pagina leest u ons in Memoriam.
Ondanks dit grote verlies voor de KVDEG gaat ons werk natuurlijk door en
hebben wij gelukkig ons recent tot het bestuur toegetreden lid Jan v/d Bilt
bereid gevonden de functie van secretaris voorlopig in te vullen.
Ook stelt onze nieuwe voorzitter Pierre Schlicher zich aan u voor in deze
uitgave.
In dit nummer verder het jaarverslag en uitnodigingen voor de Paaslunch
en de dagtocht. Beide activiteiten zijn nog georganiseerd door Huub.
Verder natuurlijk informatieve artikelen zoals van de fysio en een bijdrage
van het Niercentrum.
Wij hopen u te kunnen verwelkomen tijdens de komende evenementen.
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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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APR
2022

PAASLUNCH KVDEG

Dit jaar is er een gezellig Paaslunch.
Meld u snel aan, het belooft weer een
gezellige dag te worden.

JUN
2022

KVDEG

4

APR
2022

NVN

KVDEG

11

14

DAGTOCHT KVDEG

Dit jaar is er weer een gezellige
Dagtocht. We varen een prachtige
tocht over de Amstel, het IJ, Noordzee
Kanaal, Kostverlorenvaart richting
Nieuwe Meer. Schrijf u snel in.
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JULI
2022
NIERSTICHTING

WEBINAR DIABETES EN NIERZIEKTE

De volgende twee onderwerpen komen in
dit webinar aan de orde:
• Nierschade als gevolg van diabetes
(diabetische nefropathie)
• Diabetes na een niertransplantatie
(NODAT)

NIERDAAGSE

Stappen maken voor nierpatiënten. Wil
je ook in juli 2022 meewandelen met de
Nierdaagse. Binnenkort kun je je weer
inchrijven op nierdaagse.nl.
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In memoriam

Huub Rokx
Op vrijdagmiddag 4 februari 2022 werden we
onaangenaam getroffen door het verschrikkelijke bericht dat onze secretaris,
Huub Rokx, in de nacht van donderdag op vrijdag plotseling is overleden als
gevolg van een hartstilstand.
Huub heeft in het verleden enige tijd gedialyseerd en heeft kort daarna een
niertransplantatie ondergaan. Hij kende derhalve uit zijn eigen praktijk alle
problemen die nierpatiënten tijdens hun ziekteperiode kunnen ervaren. Deze
ervaringen heeft hij gebruikt in zijn omgang met nierpatiënten die met hem contact
zochten nadat de nefroloog bij hen nierfalen had vastgesteld en een behandeling
voorschreef die inhield dat betrokkene driemaal per week nierdialyse moest
ondergaan.
Huub die meer dan zes jaar secretaris was van de Kennemer Vereniging
Dialyserenden en Getransplanteerden (KVDEG) was niet alleen secretaris, maar hij
was ook de ziel van onze vereniging. Hij heeft onze vereniging in die functie intern
en extern vertegenwoordigd en individuele patiënten met raad en daad terzijde
gestaan.
Als secretaris van de KVDEG stond Huub bekend als een harde werker die alles
aanpakte wat zich op zijn weg voordeed. Het jaar was nog niet voorbij of Huub
had het jaarverslag al in de grondverf gereed. Het Bestuur behoefde zich niet druk
te maken of hij niets had vergeten om te vernoemen; hij had overal aan gedacht.
Dit was ook het geval met de organisatie van de jaarlijkse hoogtepunten van onze
vereniging; de dagtocht en het kerstdiner. Reeds nu had hij voor deze activiteiten
de organisatie rond met de daarbij behorende contracten met bus en boot en de
horeca.
Als gevolg van de Coronapandemie gingen onze Kerstdiners in 2020 en 2021
niet door. Een besluit van het Bestuur waar Huub het erg moeilijk mee had; hij
beschouwde dit diner als de kers op de taart van de activiteiten van de KVDEG.
Verheugd was hij dat op 2 april as. het Kerstdiner als Paasdiner doorgang zou
vinden. Ook hiervoor had hij nu reeds de gehele organisatie rond.
Wij, de Kennemer Vereniging Dialyserenden en Getransplanteerden, zullen hem
in de toekomst erg gaan missen en wij zeggen voor alles wat hij voor onze
vereniging heeft gedaan: BEDANKT.
Het bestuur

Even voorstellen

Nieuwe voorzitter
Mijn naam is Pierre Schlicher en ik ben op
1 december 2021 benoemd als voorzitter van
de Kennemer Vereniging Dialyserenden en
Getransplanteerden (KVDEG).
In deze hoedanigheid volg ik Jan Zweers op die in
2021, als gevolg van ziekte, moest terugtreden als
voorzitter.
Ik ben bij het bestuur van de KVDEG terecht
gekomen doordat ik gereageerd heb op een oproep
in het blad “Triangel” en gezien mijn eigen situatie
weet ik, sinds maart 2015, wat het betekent om een
geregelde klant te zijn van het Nier Centrum.
Tijdens de verbouwing van genoemd centrum heb
ik ook kennis mogen/moeten maken met de centra
in Hoofddorp en Velsen-Noord.
In het navolgende ga ik nader in op mijn achtergrond. Ik ben geboren op 31 december 1937 in
het dorpje Beugen, thans deel uitmakend van de
gemeente Land van Cuijk (Oost-Brabant, gelegen
aan de Maas).
Nadat ik mijn studies achter de rug had, kreeg ik
een baan bij de gemeente Breda als onderzoeker.
Daarna heb ik gewerkt als onderzoeker bij het
Provinciaal Opbouworgaan Noord-Holland en heb
ik mijn werkzame leven afgesloten als beleids
medewerker bij het Ministerie van WVC in Rijswijk.

achteruit. Ook hier heeft het Corona-virus toegeslagen.
Omdat wij een relatief oud ledenbestand hebben,
zijn wij zeer vatbaar voor ziekten en pandemieën
en loopt het ledental terug.
Wij, de leden, zullen ons hiertegen moeten wapenen door o.a. vaccinatie en het naleven van de
voorschriften die door het rijk zijn uitgevaardigd.
De vereniging zal meer aandacht moeten geven
aan de ledenwerving anders zakt ons ledenbestand
tot een bedenkelijk niveau. Ledenwerving krijgt
daarom een hoge prioriteit.
U merkt daar binnenkort meer van.

Toen ik in Haarlem een baan kreeg, ben ik daar
gaan wonen en heb ik daar meer dan 50 jaar
gewoond. In Haarlem hebben mijn echtgenote en
ik een mooie tijd gehad.
We hebben deel uitgemaakt van tal van besturen
van Haarlemse instellingen en vrijwilligersorganisaties (Vluchtelingen en asielzoekers, onderwijs,
schouwburg, armoedebestrijding, ouderenzorg,
etc.). Afkicken was daarom moeilijk.

Met groet,
Pierre Schlicher

In 2020 zijn we naar Heemstede verhuisd naar een
appartement omdat onze Haarlemse woning te
groot en te bewerkelijk werd.
Bij de KVDEG ga ik mij met name bezig houden
met ledenwerving. Zoals u elders in dit blad kunt
lezen, loopt het ledental van onze vereniging hard
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Paaslunch

2 APRIL
2022

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

U verblijft in een gezellige zaal waar u lekker kan zitten. Er zal genoeg
heerlijks geserveerd worden. Tussendoor wordt u muzikaal verrast en
spelen we een quiz met op het eind een prijsuitreiking.
Om 11.30 is de ontvangst met aperitief. Om 13.00 wordt het voorgerecht geserveerd op een etagère
waarna om 13.45 ons een muzikale verrassing wacht. Het hoofdgerecht bestaat uit een buffet dat
geopend wordt om 14.00. Rond 15.15 testen we uw parate kennis met een leuke quiz waarna om
16.00 het dessert wordt geserveerd. Als aflsuiter is er nog koffie of thee met een bonbon, daarna
zal de prijsuitreiking plaatsvinden en eindigt de middag uiterlijk om 17.00 uur. Met dieetwensen kan
rekening worden gehouden, mits u dit uiterlijk 28 maart 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 € 30,00 per persoon. Dit bedrag is ook van toepassing voor ‘vriend van’-leden.
Voor niet-leden van de KVDEG (maar wel nierpatiënt) en partner/begeleider, bedraagt de eigen
bijdrage € 40,00. Voor een derde en/of meerdere personen bedraagt de eigen bijdrage € 60,00.

met
Rundercarpaccio
maat.
zongedroogde to
oompitten en
geroosterde pijnb
rookte zalm
Grana Padano, Ge
am, Tomatensoep
en -paling, Parmah
met mascarpone
lout
Glaasje lente-ui ve
roganoffsaus of
Tournedos met St
msaus
aillons met basilicu
Varkenshaasmed
t met dillesaus
of Noorse zalmfile
eerd
en worden geserv
De hoofdgerecht
lade
pels, groente en sa
met diverse aardap
erts op bord
Proeverij van dess
bonbon
Koffie of thee met

Het bestuur wenst u een heel
gezellige en smakelijke middag
U kunt zich tot 28 maart
2022 opgeven via het aanmeldingsformulier op de
website www.kvdeg.nl.
Het te betalen bedrag
dient vóór 29 maart 2022
betaald te zijn op
NL17 INGB 0006 1813 30
ten name van KVDEG te
Haarlem

KVDEG

KENNEMER VERENIGING DIALYSERENDEN
EN GETRANSPLANTEERDEN
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Fysiotherapie

Dialysering en
Zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid, een term die vaak valt als het
gaat om langdurige (gezondheids-)problemen,
maar ook bij het ouder worden of bij veranderende
leefomstandigheden. Streven naar een zo groot
mogelijke zelfredzaamheid om de kwaliteit van
leven zo hoog mogelijk te maken. Het zijn van die
mooie woorden en ze worden vaak genoemd als
het gaat om slim en verstandig omgaan met klachten. Maar zelfredzaamheid is een breder begrip.

ZELFREDZAAMHEID BETEKENT LETTERLIJK: JEZELF
KUNNEN REDDEN.
En dat dan op alle levensgebieden, met zo min
mogelijk professionele ondersteuning en zorg. Natuurlijk zal duidelijk zijn dat bij bepaalde zaken de
professional wel ingeschakeld moet worden. Maar
denk hierbij bijvoorbeeld aan het verschil tussen
hemodialyse, waar men 3x per week aangesloten
wordt op de dialyseafdeling, en de peritoneaal
dialyse, die men zelfstandig thuis uitvoert. In beide
gevallen wordt er een beroep gedaan op zelfredzaamheid, denk aan vervoer, planning van zorg,
planning van andere activiteiten of organiseren
van een goede thuis-dialyse.
Door behoud en/of versterking van zelfredzaamheid kan zorg of intensivering van zorg worden
voorkomen of uitgesteld.
Bij zelfredzaamheid kan een onderscheid gemaakt
worden tussen ‘grote’ zelfredzaamheid, de eigen
regie over gezondheid en ziekte, en centraal is de
vraag wat er nodig is om zo gelukkig mogelijk te
zijn. Daarnaast is er de ‘kleine’ zelfredzaamheid,
hierbij gaat het om het kunnen uitvoeren van
praktische handelingen om zelfstandig te kunnen
functioneren.
Bij zelfredzaamheid gaat het onder andere om de
volgende levensterreinen:
• Dagbesteding (vrije tijd, zinvolle activiteiten)
• Lichamelijk functioneren
• Sociaal netwerk
• Woonsituatie
• Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)
8

• Mobiliteit
• Financiën
Op de dialyseafdeling zullen meerdere professionals
u hiermee kunnen helpen, waarbij de maatschappelijk werker vaak de specialist is op deze gebieden.
Zij kan helpen bij het stellen van concrete doelen en
deze waar nodig ook bespreken met de mantelzorger,
de vrijwilliger of de verzorgende (wijk)verpleegkundige. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
• Mobiliteit; vervoer, zelfstandig ergens kunnen
komen, beter uit de voeten kunnen in huis
• Sociaal; meer contacten krijgen, iets zinvols
gaan doen
• Psychisch; meer zelfvertrouwen krijgen, meer
structuur verkrijgen
• Activiteiten van het dagelijks leven (ADL);
zelfstandig douchen, aankleden, huishouden,
boodschappen doen
• Lichamelijk functioneren; aansluiten dialyse,
wondverzorging, verbeteren van conditie door
oefening en training.

ZELFREDZAAMHEIDS
RADAR
Een handig hulpmiddel
is de ZelfredzaamheidsRadar. Door het
invullen van een tevredenheidsscore over 15
onderwerpen kan er een
mooi overzicht komen
van de gebieden die goed
verlopen en de gebieden die meer aandacht verdienen. Dit kan op papier, maar ook digitaal, en dit
initiatief wordt door veel instanties gebruikt om
helderheid te krijgen en het makkelijker te maken
om concrete doelen te stellen. Het maakt het ook
makkelijk om dit met diverse zorgverleners te bespreken. De maatschappelijk werker zal hier zeker
mee kunnen helpen.
Meer informatie: ZelfredzaamheidsRadar.nl
ZELF AAN HET WERK
In eerdere afleveringen van de Triangel is er al veel
geschreven over oefenen en trainen, zelfstandig
thuis, buiten wandelend of onder leiding van de fysiotherapeut. Alle eerdere edities kunt u vinden op
www.kvdeg.nl Heel belangrijk bij het actief worden, naast datgene dat er getraind KAN worden, is
vooral belangrijk HOE er getraind gaat worden en
HOE u actiever/ zelfstandiger gaat worden. U gaat

zelf aan het werk, maar er zijn een paar spelregels
die de kans op succes sterk kunnen vergroten.

1. Goede COPING
De term COPING is afgeleid van het Engelse begrip
“to cope with”, vrij vertaald ‘kunnen omgaan met..,
of opgewassen zijn tegen…. Dit kan voor zowel lichamelijk als mentaal gebied gelden. Als u de verschillende coping stijlen leest wordt het al snel duidelijk.
Een passieve coping stijl betekent, dat u zelf weinig
initiatief toont om iets aan te pakken of te veranderen. De ander mag het voor u doen. Een actieve
coping stijl betekent juist dat je zelf aan de gang
gaat. Niet handig is als je problemen gaat vermijden of blokkeren, hoewel dat in sommige gevallen
wel even handig kan zijn.
Een actieve, aanpakkende coping stijl geeft uiteindelijk de meeste kans op succes. Indien het lastig
is om hierbij de juiste keuzes te kunnen maken
kan een maatschappelijk werker of een psycholoog
hulp en inzicht bieden.

2. Goede PACING
Vrij vertaald is PACING de kunst van het doseren.
Het verdelen van arbeid en rust op zo’n manier dat
je eigenlijk minder doet dan dat je kunt. Dat lijkt wat
vreemd, want bijvoorbeeld bij training moet je toch
juist iets meer doen om sterker of fitter te worden?
Pacing gaat meer over de beschikbare energie,
en als je meer energie wil verbruiken dan dat je
beschikbaar hebt, gaan systemen in het rood. Als
vergelijk, de sporter raakt overtraind en de patient
wordt zwakker. Met een goede pacing houd je aan
het eind van de dag nog wat energie over en is er
een goede balans tussen activiteiten die energie
kosten en die energie opleveren.

mee prima helpen, deze is wellicht te vinden in
uw ziekenhuis of via de website ergotherapie.nl.
Bij FysioExpert kunnen wij u ook helpen met het
vinden van een goede ergotherapeut!

3. Goede ZELFEFFECTIVITEIT
Als je weet of denkt dat je een bepaald taak goed
kan uitvoeren, dan is de kans groter dat het lukt.
Daar is soms wel hulp bij nodig ( training, instructie, controle) maar als het dan lukt gaat het vaak
ook steeds beter. Niet iedereen is daarbij zo overtuigd als Pippi Langkous, want haar lijfspreuk was:
“ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk wel dat ik
het kan!” Belangrijk is daarbij de eigen ervaring,
maar je kunt ook leren van anderen.
Zelfeffectiviteit is wel iets anders dan zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen zegt iets over het gevoel van
jezelf, zelfeffectiviteit gaat meer over het uitvoeren
van een bepaalde taak. Meer zelfvertrouwen kan
natuurlijk wel helpen om bepaalde taken makkelijker aan te pakken.

ZELFREDZAAM ZIJN KUN JE LEREN!
Samengevat kunt u meer inzicht krijgen in uw
zelfredzaamheid via de ZelfredzaamheidsRadar,
hiermee kunt u makkelijk concrete doelen stellen.
En met een goede Coping, Pacing en Zelfeffectiviteit wordt de kans op succes steeds groter. Een
belangrijke stap hierbij is even hulp te vragen. Bij
de dialyse afdeling, bij uw arts en verpleegkundige
of via de diverse websites.

Een goede pacing rust op 3 pijlers:

Alle fysiotherapeuten en trainers van FysioExpert
zetten zich in om u in beweging te zetten en te
houden. Voor alle informatie over gezond bewegen
of het verhelpen van klachten die lekker bewegen
belemmeren, kijk op onze website www.fysioexpert.nl. Bel vrijblijvend voor informatie of maak
een afspraak voor een intake, we kunnen dan
samen kijken waar uw mogelijkheden liggen.

STOP

Namens alle collegae graag tot ziens!

Om de pacing goed in te stellen moet je je lichaam
goed leren kennen, goed weten hoe een goede
planning eruit ziet, leren besparen van energie en
rust leren nemen. De ergotherapeut kan u daar-

Martin van Duijn, fysiotherapeut
Praktijk voor fysiotherapie FysioExpert
Boerhaavelaan 32A,
2035 RC, HAARLEM
023-5450751
info@fysioexpert.nl
E X P E

	met grenzen verleggen. Overbelasting
kan herstel belemmeren.
RUST 	belangrijk voor controle en herstel
TEMPO 	van activiteiten aanpassen
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ZATERDAG 11 JUNI 2022

DAGTOCHT

€ 30,P.P. VOOR
LED

EN
GEEN LID
MAAR WE
L
NIERPATIE
NT
€ 45,- P.P

MET DE KENNEMER VERENIGING DIALYSERENDEN EN GETRANSPLANTEERDEN
Met de Salonboot de ‘Koningin Juliana’ vaart u vanaf Uithoorn een prachtige tocht over
de Amstel, het IJ, Noordzee Kanaal, Kostverlorenvaart richting Nieuwe Meer. Het zal een
mooie route zijn waarbij u kan genieten van de mooie omgeving.
Vanuit Nieuwe Meer brengt de bus u weer terug naar Haarlem. Duur van de vaartocht ca. 6,5 uur.

In de prijs zijn inbegrepen:
• Vervoer naar Uithoorn en terug vanuit Nieuwe
Meer met een rolstoelbus
• K
 offie of thee met een gebakje
• U
 itgebreid “Captains” buffet
• Sorbet buffet
• B
 ij aanmelding doorgeven met rolstoel ja of
nee in verband met plaats in de bus
• P
 rijs voor introducees € 95,-

Vertrek vanaf het Niercentrum van het Spaarne Gasthuis, Locatie Haarlem Zuid om
09.15 uur u bent ongeveer om 18.30 uur weer terug in Haarlem. Indien u in een rolstoel
zit gelieve zelf voor begeleiding te zorgen.
U kunt zich tot 2 juni opgeven via de website
www.kvdeg.nl of via bijgevoegde aanmeldstrook.
Deze kunt u opsturen naar Boerhaavelaan 22,
R E D E R I J VA N D E R M E E R
2035 RC Haarlem t.a.v. KVDEG, tel: 06-51710104
of stuur uw gegevens per e-mail naar
Buffet “Chinees/ Indisch”: € 24,95 p.p.
Buffet “Bourgondisch”: € 21,95 p.p.
• Nasi Goreng en/ of Bami Goreng
• Huzarensalade luxe opgemaakt
penningmeester@kvdeg.nl.
• Witte Rijst
• Frisse verse Champignonpasta salade

arendfeesten.nl

We hopen u 11 juni te zien!

• Babi Ketjap ( gekruid varkensvlees in ketjapsaus)
• Saté Ajam ( heerlijk mals kippenvlees in pindasaus)
• Fricandeau Pan ( gekruid gehakt met kokos)
• Sambal Goreng Ajam ( gebakken kipfilet met boontjes)
• Udang Goreng Kari ( gebakken garnalen in kerrie)
• Gado Gado ( groenteschotel met pindasaus)
• Mini loempiaatjes ( vegetarisch)
• Foe Yong Hai ( ei met verse groente en pangangsaus)
• Pisang Goreng ( gebakken banaan)
• Ketjap Telor ( gekookte eieren in saus)
• Litchi’s op lichte siroop
• Lapis Legit ( spekkoek naturel en/ of pandan)
• Seroendeng/ Gebakken uitjes/ Atjar/ Sambal
• Kroepoek ( diverse soorten)

• Huisgemaakte pastasalade kip/ pesto - Rauwkostsalade
• Aardappelgratin met oude kaas
• Pittige gekruide kippenbouten
• Ovenheerlijke malse spare-ribjes
• Malse stukjes kipsaté in pindasaus
• Nasi en/ of Bami Goreng
• Krokante goud gele patat
• Vers gebakken stokbrood
• Huisgemaakte kruidenboter, tapenade

Matrozenbuffet: € 19,50 p.p.

• Stamppot:
Andijvie
Boerenkool
Zuurkool
Hutspot ( peen/ ui)
Hapjestafel: € 17,95 p.p./ als buffet* € 23,95 p.p.
• Verse gehaktballetjes in jus
• Huzarensalade luxe opgemaakt
• Heerlijk malse sukadelapjes
• Overheerlijke huisgemaakte pastasalade
• Rookworst
• Kaasplankje ( Internationale kaassoorten)
Eventueel uitgebreid met soep € 21,95 p.p.
• Haringschotel met uitjes en augurkjes KENNEMER VERENIGING DIALYSERENDEN
• Erwten- en/ of bruinenbonensoep
• Visschotel ( gerookte Noorse zalm, forelfilet)
EN GETRANSPLANTEERDEN
• Malse stukjes kipsaté in pindasaus
• Heerlijk shoarmavlees met verse knoflooksaus
High Tea: € 21,95 p.p.
• Broodjes hotdog met warme zuurkool
• Sandwiches luxe belegd met : kruidenkaas gerookte zalm/

KVDEG

Taxi-gebeuren

Taxi-belevenissen
Als bij dialyserenden gesproken wordt
over het taxi-gebeuren, is dit gesprek in
de meeste gevallen niet positief van in
houd. Gemopperd wordt over de lange
wachttijden, de inzet van het materieel
en de wisselende bemanningen.
Kortom het is een en al kommer en kwel
dat de dialyserenden met het taxi-ge
beuren ervaren en dat gaat bij hen niet
in de kouwe kleren zitten.
Ik wil in dit artikeltje de lezer op de hoogte brengen
van een humorvolle gebeurtenis die de taxichauffeur
en ik in de zomer van 2021 hebben meegemaakt.
In augustus 2021 werd ik op een warme vrijdagmiddag door een vrouwelijke chauffeur van A-tax de
Vries van mijn woning in Heemstede opgehaald.
De chauffeur had mij al vaker opgehaald en tijdens
de rit hadden wij een boeiend gesprek. Als gevolg
van het Corona-virus zat ik als enige in de Mercedes
bus. Ik zat op de eerste stoel rechts in de bus en kon
dus goed zien wat zich op de rijweg afspeelde.
We waren net de Schouwbroekerbrug in Schalkwijk
over en reden naar de eerste van de vier rotonden
die wij moesten nemen voordat we bij het Niercentrum van het Spaarne Gasthuis waren.
De chauffeuse attendeerde mij op het rijgedrag van
de chauffeur in de auto die voor ons reed.
Deze chauffeur had de gehele rijbaan nodig. Dan zat
hij links op de rijbaan, dan weer rechts. Mijn chauffeuse zei dat het hier waarschijnlijk zou gaan om een
chauffeur die pas zijn of haar rijbewijs zou hebben.
Mijn chauffeur bleef daarom een ruime afstand tot
haar voorganger houden, althans dat was de bedoeling.
Want er speelden zich in weinige seconden de volgende taferelen af.
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Wij zagen dat in de auto een man en een vrouw zaten
die kennelijk verschil van mening hadden. Er werden met grote gebaren woorden uitgewisseld. Toen
deze uitwisseling volgens de vrouw niet het gewenste resultaat opleverde vergezelde zij haar woorden
met klappen op het gezicht van de man.
De man schrok hiervan zo dat hij op de rem ging
staan en de auto plotseling stilstond. Wij, die hierop
niet hadden gerekend, botsten bovenop de voorligger.
Paniek alom, onze chauffeur stapte uit om te kijken
of onze bus schade had opgelopen, hetgeen niet
het geval was (een Mercedes is sterk!!). Ook de man
uit de voorgaande auto stapte uit om zich bij onze
chauffeur te verontschuldigen en zijn schade aan de
auto te bekijken. Deze was aanzienlijk omdat door
de botsing zijn achtersteven was ingedeukt….
Tijdens het gesprek wat plaats vond, gebeurde in de
gehavende auto iets onverwachts.
De kijvende vrouw was doorgeschoven op de zitplaats van de bestuurder en bracht haar auto in beweging. Wij dachten dat zij dat deed om de rijweg
vrij te maken. Fout gedacht, zij reed weg en liet haar
man/vriend ontredderd achter…..
De man/vriend werd door onze chauffeur in haar bus
meegenomen en bij een bushalte bij het Spaarne
Gasthuis afgezet.
De man in kwestie kon zo in de richting van zijn huis
komen, maar moest nog ongeveer een kwartier lopen om dat te bereiken en dat met een temperatuur
van meer dan dertig graden…..
Het zal voor beide kemphanen een lang en heet
weekend geworden zijn.
Pierre S.

Niercentrum

Bericht van het Niercentrum
Wat hadden we graag samen met u kerst gevierd,
ook daardoor heeft Corona een streep gezet. Het
is niet anders! Het belangrijkste is en blijft dat we
gezamenlijk veilig door deze periode heen komen.
Op het moment dat we dit schrijven zijn we in afwachting van de volgende persconferentie. Inmiddels heeft een groot deel van u de uitnodiging gehad voor nog een vaccinatie. De 4e prik inmiddels,
we hopen dat dit voor u allen betekent dat het u
beschermt tegen ernstig ziek zijn.
Ondanks de corona situatie zijn er binnen het Niercentrum ontwikkelingen, in het afgelopen jaar zijn
we gestart met u PROMS vragen te sturen. Deze
vragen helpen u om het jaargesprek bij de dokter
richting te geven. Wij zien dat er veel patiënten
meewerken aan het invullen van deze vragen.
In de toekomst zullen wij bij u navragen of het
voor u een meerwaarde biedt.
In de fase voorafgaand aan dialyse bent u allen
waarschijnlijk ook regelmatig op de nierfalenpoli
geweest, de nierfalen poli is gaan werken met een
nieuw hulpmiddel, de keuze hulp. Uw nefroloog
reikt u deze uit bij een bezoek aan de nierfalen
poli en bespreekt in volgende bezoeken uw vragen
en bijzonderheden. Wij zien ook hierin dat veel
van de patiënten die deze uitgereikt krijgen ook
gebruik maken van dit hulpmiddel.

We zijn zeer verheugd dat ons team weer versterkt
is met nieuwe gediplomeerde dialyseverpleegkundigen, Angela en Maaike hebben hun diploma behaald. In december heeft Jorijn het diploma dialyseassistent behaald.
In februari komt er een “oud gezicht” terug in ons
team, Karin komt ons weer versterken.
Het Spaarne Gasthuis is actief social media zoals
Instagram, mocht dit volgen dan kan het zijn dat
u Maaike heeft gezien die een inkijk heeft gegeven
in een dag in het Niercentrum. In de toekomst zal
er vaker een bericht over het Niercentrum worden
geplaatst.
Gelukkig zijn we in onze locatie Velsen- Noord weer
gestart met een avond patiënten groep. Mocht u
nieuwsgierig naar deze mooie locatie dan kunt u
met uw verpleegkundige afspreken om een keer te
gaan kijken. De locatie is nu maandag woensdag
en vrijdag de gehele dag geopend.
Op alle locaties heeft u een televisie tot uw beschikking het is inmiddels zeker dat er ook in
Velsen bij iedere dialyse stoel een televisie geplaatst gaat worden. De werkzaamheden vinden in
het eerste kwartaal plaats.
Wij wensen u een mooi voorjaar!
Vriendelijke groet,
Jacqueline en Dorien
Afdelingshoofden Niercentrum
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Jaarverslag 2021
INLEIDING
Zoals elk jaar wordt er teruggeblikt op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Ook dit jaarverslag zal
tot in de lengte van jaren een bron van informatie
voor het nageslacht zijn.

LEDENBESTAND
Leden: op 1 januari 2021 bedroeg het ledental 72.
6 Leden hebben zich aangemeld, 5 leden hebben hun
lidmaatschap beëindigd en 13 leden zijn overleden.
Op 31 december 2021 is het aantal leden gezakt tot
60.
Partnerleden: op 1 januari 2021 waren er 9 partner
leden. In de loop van het jaar hebben zich 2 partner
leden aangemeld. 1 partner lid is ’vriend van’-lid
geworden en geen partner leden hebben opgezegd,
geen partner lid is overleden. Op 31 december 2021
hadden we 10 partner leden.
’Vriend van’-leden: op 1 januari 2021 waren er 14
’vriend van’-leden. 1 partner lid heeft zich aangemeld als ‘vriend van’..; 2 “vrienden van” hebben zich
afgemeld. Per 31 december 2021 had de Vereniging
13 “vrienden van”.
Donateurs: op 1 januari 2021 was er 1 donateur. Tijdens het jaar 2021 hebben zich geen nieuwe donateurs
aangemeld. Op 31december 2021 is er 1 donateur.
Op 31 december 2021 telde onze Vereniging in totaal
84 leden (inclusief partner leden, ’vriend van’-leden
en donateur).

ACTIVITEITEN
In 2021 zijn er een aantal activiteiten voor de leden
georganiseerd.
• 15 april: de algemene ledenvergadering is vanwege het corona virus naar 30 oktober verplaatst.
• De dagtocht is dit jaar op 21 augustus gehouden.
Om 9 uur vertrokken we met 51 personen richting
Gouda waar we om 10.30 uur aan boord stapten
van de boot van rederij Varend Feesten.
We kregen koffie of thee met gebak en vertrokken
richting Rotterdam. Het was zeer goed weer.
Veel van onze leden zaten op het dek te genieten
van het uitzicht onder het genot van een drankje.
Om half twee was er een uitstekende BBQ aan
boord en iedereen genoot hiervan met veel plezier.
Ook het ijsbuffet viel in de smaak.
Om 5 uur waren we weer terug in Gouda en stapten
we in de bus richting Haarlem waar we om 18.30 uur
aankwamen. Iedereen ging voldaan huiswaarts. De
dag werd begeleid door twee verpleegkundigen die
gelukkig niet behoefden in te grijpen.
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• Op 30 oktober werd in de Zoete Inval het 45 jarig
bestaan gevierd en werd de algemene jaarvergadering gehouden; hierbij waren 36 personen aanwezig.
Na ontvangst met koffie en een gebakje werd de algemene vergadering gehouden , hierna werden er
drankjes en hapjes geserveerd en was er live muziek aanwezig. Om half vijf werd deze geslaagde
middag beëindigd.
• Het kerstdiner dat op 18 december zou worden gehouden moest worden afgelast i.v.m. corona. Als
het mogelijk is wordt er op 2 april 2022 een paasdiner georganiseerd.

COMMUNICATIE
Een van de communicatiemiddelen is de Triangel, die
dit jaar 3 keer is verschenen. De firma Edito heeft deze
brochure naar tevredenheid gedrukt. De redactie was
in handen van Herman Wildschut. De voorzitter en
de redactie hadden in dit blad hun vaste rubriek..
Ook anderen (o.a, de Dialyse Afdeling, Martin van
Duijn, Artsen van de Afdeling) waren actief en schreven artikelen.
Lotgenoten contact werd door het bestuur onderhouden door geregeld in het dialysecentrum aanwezig te zijn en contact te onderhouden met nierpatiënten en personeel.
Sponsoren in 2021 waren: de Nierstichting Nederland en het Spaarne Gasthuis. Daarnaast hebben de
bedrijven Haverkort, de Bie, Diatravel een advertentie in het blad geplaatst.
Zes keer ontvingen de leden de Wisselwerking, het
magazine van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN).

ACHTER DE SCHERMEN
Het bestuur bestond in 2021 uit: Jan Zweers -voorzitter, Kees Roelfs – penningmeester en ledenadministratie, Huub Rokx - secretaris, Herman Wildschutredacteur, Jannie van der Pol – bestuurslid.
Aspirant bestuursleden zijn de heren J. van der Bilt
en P. Schlicher.
Het bestuur is 8 keer in vergadering bijeen gekomen
om de vereniging in goede banen te leiden. Op deze
vergaderingen was ook de dialyseafdeling vertegenwoordigd: Jacqueline van der Vuurst, en / of Dorien
Donkers vertelden het bestuur de laatste nieuwtjes
en waren tevens een vraagbaak voor het bestuur
De bestuursleden zijn ook naar een aantal vergaderingen buiten de vereniging geweest.
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Het bestuur heeft via de computer deelgenomen aan
de vergaderingen van de NVN ( dit betrof de Algemene Leden Vergadering en het Besturenoverleg).

DIALYSECENTRUM
• Wegens de corona is er niet veel te melden vanuit
het centrum.
• Het taxivervoer blijft een heikel punt. Er worden
hier gespreken over gehouden met de taxibedrijven en met de Ziektekostenverzekeraars. In deze
gesprekken wordt aangegeven hoe belangrijk het
is voor dialyse-patiënten om na het dialyseren direct te worden opgehaald..
• Ons Dialyse Centrum is in de loop van het jaar een
opleidingscentrum geworden voor toekomstige dialyse-verpleegkundigen.

EN VERDER
We kunnen terugzien op een zeer bewogen verenigingsjaar waarin alles weer langzaam werd
opgestart. Zoals de dagtocht, de jaarvergadering en
het kerstdiner.
We hopen in 2022 weer alles te kunnen oppakken.

Haarlem, 02-01-2022
Huub Rokx, Secretaris KVDEG

KASBOEK KVDEG*

2021
BEGROTING
INKOMSTEN
Contributie
Donatie
Advertenties NB
Subsidie Nierstichting
Bijdrage dagtocht
World Kidney Day 2021
Bijdrage Kerstdiner 2021
Diversen
Budget voor Jubileum

UITGAVEN
Bestuurskosten
Nieuwsbrochure
NVN Contributie
Leesmap EKL
Themadag 2021
Dagtocht 2021
Kerstdiner 2021
Terugstorting Nierstichting
Bankkosten ING
Website

Div.

World kidney Day 2021
Jubileum 45 jaar Dialyse Haarlem

Haarlem, 1 januari 2022
Kees Roelfs, Penningmeester

2021
WERKELIJK

2022
BEGROTING

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.600,00
500,00
150,00
7.500,00
2.000,00
200,00
2.450,00
700,00
2.000,00
18.100,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.540,00
500,00
0,00
7.980,00
490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.510,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.600,00
500,00
150,00
7.500,00
2.000,00
200,00
2.450,00
700,00
0,00
16.100,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.250,00
1.250,00
1.000,00
300,00
0,00
5.500,00
5.500,00
0,00
150,00
300,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

543,25
681,17
885,50
78,00
0,00
5.780,93
281,82
5.967,00
154,98
357,62

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.250,00
1.250,00
1.000,00
300,00
0,00
5.500,00
5.500,00
0,00
150,00
300,00

650,00

200,00
2.000,00
18.100,00

158,60

0,00
1.330,00
16.218,87

650,00

200,00
0,00
16.100,00

*kasboek onder voorbehoud van goedkeuring kascontrolecommissie
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Notulen ALV ‘21
Notulen van de algemene ledenvergadering op 30 oktober 2021.
Aanwezig van het bestuur: Dhr. J. Zweers,
dhr. H.M. Rokx, mevr. J. van der Pol en
dhr. K. Roelfs.
Aspirant bestuursleden: Dhr. J. Schlicher en
Dhr. J. van der Bilt
Aanwezig van de leden:
Mevr. Blommaert -v. Everdingen,
Mevr. Broekhoff-Huiskamp, Fam. Borgart,
Mevr. Cramer-van Bourgonje, Dhr. van Doorn,
Mevr. van Doorn, Mevr. Grinsven CMC. Pennek,
Mevr. Hessling- van der Pol, Fam. Icke- Timmerman,
Mevr. de Jong, Mevr. Kaptein, Mevr. Kraak- Blok,
Dhr. Koster, Mevr. Koster- Kaptein, Dhr. Lagendijk,
Mevr. Leung, Fam. Moolenaars,
Mevr. Mynett-Poastma, Mevr. Ratsak- van der Pol,
Mevr. Roelfs, Mevr. Rokx, Mevr. Zweers.
Afwezig het dialyse centrum:
Afmeldingen: Fam. S. Windhorst, Fam. P. IJzer,
dhr. N. Turenhout, dhr. H. Wildschut en
mevr. W. Dijkstra.
1. Opening en vaststellen agenda.
Kees Roelfs, de (waarnemend) voorzitter, opent
de vergadering om 14.00 uur en heet iedereen
welkom. De agenda wordt vastgesteld.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering
van 17 april 2019.
De notulen worden goedgekeurd, met dank aan
de makers.
3. Ingekomen stukken.
Verslag van de kascontrolecommissie.
Dit verslag is na het behandelen van agendapunt
6 ondertekend en ingeleverd.
4. Jaarverslag 2019 en 2020 van de secretaris.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd, met dank
aan Huub Rokx.
5. Verslag kascontrolecommissie.
Dhr. A. Brakenhof heeft de boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden, hij ondertekende
de verklaring en adviseert de algemene ledenvergadering de penningmeester decharge te
verlenen.
De voorzitter bedankt de commissie.
6. Financieel verslag 2019 en 2020 van de
penningmeester en begroting 2021.
Het financieel verslag en de begroting worden
goedgekeurd, met dank aan Kees Roelfs..

16

7. Vaststellen van de contributie 2021.
Het bestuur stelt voor de contributie voor 2021
te verhogen met hetzelfde bedrag, als de NVN in
het najaar de bijdrage voor leden van de locale
verenigingen verhoogd.
De huidige contributie van leden en ’vriend van’
leden is € 28,50, de contributie van partnerleden
is € 15,00. De vergadering gaat akkoord met dit
voorstel.
Decharge van de penningmeester en bestuur.
8. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.
Dhr. A.M. Brakenhoff gaat de kascontrole van
2021 uitvoeren.
9. Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar is de dhr. J. Zweers
voorzitter, hij wordt bestuurslid en de heren
P. Schlicher en J. van der Bilt hebben zich aangemeld als bestuurslid. Er hebben zich geen
tegenkandidaten gemeld, daarom worden zij bij
acclamatie verkozen.
Het bestuur bestaat nu uit 6 personen in de
volgende samenstelling: Huub Rokx, secretaris,
Kees Roelfs, penningmeester en (waarnemend)
voorzitter, Jan Zweers, Jannie van der Pol,
P. Schlicher en J. van der Bilt zijn bestuurslid. De
voorzitter bedankt de bestuursleden voor hun
vele werk in het afgelopen jaar, zowel voor als
achter de schermen.
10. Beleidsvoornemens en activiteiten 2021.
Beleidvoornemens.
Samenwerking verbeteren met het dialyse
centrum en met de Nierstichting en de NVN.
Activiteiten.
Op 21 augustus is de dagtocht geweest met een
vaartocht in de omgeving van Rotterdam, met
een BBQ buffet, hier hebben 53 personen aan
meegedaan.
Op 30 oktober is er de algemene ledenvergadering en het 45 jarig bestaan van de vereniging
geweest, hier waren 34 leden bij aanwezig.
Op 18 december is het kerstdiner gepland in
”De Zoete Inval” met het duo ”The Diégo’s”.
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Verder doen we ook nog lotgenoten contacten
en staan leden bij met beantwoorden van hun
vragen.
11. Mededelingen vanuit de dialyseafdeling.
Er zijn geen mededelingen vanuit het dialyse
centrum.
12. Communicatie.
Het verenigingsblad de Triangel is in 2020
drie keer verschenen onder redactie van
Herman Wildschut.
De voorzitter bedankt alle schrijvers voor hun
medewerking.
De nieuwsbrochure verschijnt in 2021 drie maal
en wordt naar de leden verstuurd, met dank aan
de makers Wendy en Herman Wildschut. .

13. Rondvraag.
•	De heer G. Molenaars vraagt of het bestuur
aandacht wilt besteden aan het taxi vervoer.
	Het bestuur antwoord hierop dat het taxivervoer al jaren een probleem is en alle
aandacht heeft .
•	Ook vraagt hij of het mogelijk is of de
Wisselwerking ook op de dialyse-afdelingen
kan worden verstrekt. Huub zal dit bij de
NVN navragen.
14. Sluiting.
De voorzitter bedankt de leden voor hun inbreng
en sluit de vergadering om 15.00 uur.
De volgende algemene ledenvergadering wordt
nog vastgesteld in 2022.

De website www.kvdeg.nl is in zijn geheel vernieuwd door Herman Wildschut
Bij belangrijke aanvullingen verzendt hij een
e-mail naar de leden wiens e-mailadres bij de
secretaris bekend is.

Het bestuur en de leden van KVDEG,
het dialysecentrum en de fysiotherapie, wil
ik hartelijk danken voor de bloemen, jullie
aanwezigheid bij de crematie, de vele lieve
kaarten met mooie herinneringen aan Huub.
Het was hartverwarmend.
Lieve groet,
Gerda Rokx

Nieuws
HET LUMC GEEFT PRIORITEIT AAN HET LEVENDE NIERDONATIE PROGRAMMA
In 2021 heeft het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
maar liefst 81 nieren getransplanteerd die afkomstig zijn van
levende donoren. Hierbij speelt
het LUMC in op het schrijnende
tekort aan dialysecapaciteit in de
regio.
De regio Zuid-Holland kampt met
een groot dialysetekort. Hierdoor is
er regelmatig geen plek voor pati
ënten om te dialyseren. Sommige
patiënten moeten daardoor meerde
re malen per week ver reizen.
De oplossing volgens het LUMC?
Geef de prioriteit aan ‘the living’.
Zo zette het LUMC vorig jaar vol
in op niertransplantaties bij leven.
Ondanks de coronapandemie resul
teerde deze werkwijze in een record
van 81 levende niertransplantaties.
Levende niertransplantaties

organen niet verloren mogen gaan.
De nierdonaties bij leven worden op
dit moment landelijk ingeschaald als
minder urgent. Deze niertransplan
taties zijn namelijk geplande zorg
en er is een alternatief beschikbaar:
dialyseren.
Omdat de dialysecapaciteit in
verschillende regio’s onder druk
staat, is het van groot belang dat
levende niertransplantaties dezelfde

prioriteit krijgen als transplanta
ties met organen van overleden
donoren. Sinds 2021 schaalt het
LUMC nierdonaties bij leven ook
in als urgent. Hierdoor zijn we erin
geslaagd om, in tegenstelling tot de
rest van Nederland, onze wachtlijst
voor transplantatie te verkorten, al
dus Prof. Ian Alwayn, Hoogleraar en
hoofd Transplantatiechirurgie LUMC.

Bron: lumc.nl

Als een nier of lever van een
overleden donor beschikbaar komt
is de urgentie hoog, omdat deze

GROOT ONDERZOEK NAAR HET VROEGER OPSPOREN VAN DIABETES
TYPE 2, HART- EN VAATZIEKTEN EN CHRONISCHE NIERSCHADE
Er komt een grootschalig onderzoek
in vier regio’s om diabetes type 2,
hart- en vaatziekten en chronische
nierschade onder 50 tot 75-jarigen
vroegtijdig op te sporen. In totaal zul
len 160.000 mensen voor dit onder
zoek worden uitgenodigd. Uiteinde
lijk is het de bedoeling dat iedereen

in ons land in deze leeftijdsgroep
zelf thuis kan testen of er mogelijk
sprake is van deze aandoeningen.
Hiermee moet de ziektelast met dia
betes type 2, hart- en vaatziekten en
chronische nierschade de komende
10 jaar met 25% worden verlaagd.
Bron: nierstichting.nl

NIERSCHADE REPAREREN
Arts-onderzoeker Fjodor Yousef
Yengej (Universitair Medisch Cen
trum Utrecht en Hubrecht Instituut)
kan het nierweefsel van een speci
fieke patiënt namaken met stamcel
len. Dat is handig om bijvoorbeeld
uit te proberen welk medicijn het
beste zal werken bij zo’n patiënt.
Lees verder op www.nvn.nl/
nieuws/nierschade-repareren/
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AANMELDINGSFORMULIER
zaterdag 2 april 2022

Paaslunch

KVDEG

KENNEMER VERENIGING DIALYSERENDEN
EN GETRANSPLANTEERDEN

Naam
Adres:

Postcode:

Woonplaats:

O Ik ben lid van de KVDEG en kom met / zonder* partner/begeleider (bijdrage € 30,00 per persoon).
O Ik ben ’vriend van’- lid van de KVDEG en kom met / zonder* partner/begeleider (bijdrage € 30,00 per persoon).
O	Ik ben geen lid van de KVDEG, maar wel nierpatiënt, en kom met / zonder* partner/begeleider (bijdrage € 40,00 per
persoon).
O Ik neem een derde of vierde persoon mee naar het kerstdiner (bijdrage € 60,00 per persoon).
Totaal aantal personen (inclusief inschrijver):
Het totale bedrag is €
en wordt vóór 29 maart 2022 overgemaakt op
rekeningnummer NL17 INGB 0006 1813 30 ten name van KVDEG te Haarlem.
Het ingevulde aanmeldingsstrookje (uiterlijk 28 maart 2022) deponeren in de KVDEG brievenbus bij de
dialyse (Haarlem), of opsturen naar Boerhaavelaan 22, 2035 RC Haarlem t.a.v. KVDEG of
stuur uw gegevens per e-mail naar secretaris@kvdeg.nl
U kunt zich ook opgeven via het aanmeldingsformulier op de website www.kvdeg.nl.
* doorhalen wat niet van toepassing is

✁
KVDEG

AANMELDINGSFORMULIER
DAGTOCHT ZATERDAG 11 JUNI 2022

KENNEMER VERENIGING DIALYSERENDEN
EN GETRANSPLANTEERDEN

Naam
Adres:

Postcode:

Woonplaats:

O Ik ben lid van de KVDEG en kom met / zonder* partner/begeleider (bijdrage € 30,00 per persoon).
O Ik ben ’vriend van’- lid van de KVDEG en kom met / zonder* partner/begeleider (bijdrage € 30,00 per persoon).
O	Ik ben geen lid van de KVDEG, maar wel nierpatiënt, en kom met / zonder* partner/begeleider (bijdrage € 45,00 per
persoon).
O Ik neem een derde of vierde persoon mee met de dagtocht (bijdrage € 95,00 per persoon).
Rolstoel in de Bus Ja / Nee (graag duidelijk aangeven)
Neem ook uw krukken of rollator mee om naar de boot en terug te lopen

Totaal aantal personen (inclusief inschrijver):
Het totale bedrag is €
en wordt vóór 3 juni 2022 overgemaakt op
rekeningnummer NL17 INGB 0006 1813 30 ten name van KVDEG te Haarlem.
Het ingevulde aanmeldingsstrookje (uiterlijk 2 juni 2022) deponeren in de KVDEG brievenbus bij de dialyse (Haarlem),
of of opsturen naar Boerhaavelaan 22, 2035 RC Haarlem t.a.v. KVDEG of stuur uw
gegevens per e-mail naar secretaris@kvdeg.nl
U kunt zich ook opgeven via het aanmeldingsformulier op de website www.kvdeg.nl.
* doorhalen wat niet van toepassing is

Deze nieuwsbrochure wordt mede mogelijk gemaakt door:

dialysecentrum

