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‘Nierziekte staat
mij niet in
de weg’

Rondkijken in
het lab van
een patholoog

WEERSTAND
VERHOGEN

Tips en tricks

advertentie

Astellas streeft ernaar innovatieve wetenschap om
te zetten in medische oplossingen die waardevol en
hoopgevend zijn voor patiënten in de hele wereld.
Elke dag werken we eraan medische behoeften te vervullen, waarbij we ons specifi ek richten op oncologie, urologie,
anti-infectiva en transplantatie als belangrijkste behandelgebieden. Ondertussen maken we goede voortgang met
nieuwe behandelgebieden en zetten we ons in voor nieuwe onderzoekstechnieken. Het vervullen van de behoeften
van patiënten is onze missie en we zullen hen altijd blijven ondersteunen.
Met ons streven patiënten hoop op een betere toekomst te bieden willen we leidend zijn in de gebieden waarop wij
therapeutisch deskundig zijn en ons richten op die gebieden waar nog medische behoeften bestaan. Dankzij innovatie
blijven we nieuwe methoden zoeken en ontwikkelen om de gezondheid van patiënten te verbeteren.

Astellas wil changing tomorrow werkelijkheid maken.

astellas.nl
NON_2019_0009_NL

WIE? Jef Schaap
WAARHEEN? Op werkbezoek naar
Indonesië om daar nierpatiënten te
helpen
WANNEER? februari/maart 2020
Je hebt een stichting opgericht om
nierpatiënten in Indonesië te ondersteunen. Hoe is dat zo gekomen?
In 1983 bezocht ik Indonesië voor het
eerst en werd er verliefd op. Na diverse
reizen naar dat land en ontmoetingen
met bijzondere mensen aldaar, ontving
ik een noodkreet van een 23-jarige
Indonesische studente. Zij had een
niertransplantatie ondergaan en geen
geld voor benodigde anti-afstotingsmedicijnen. Wat nu?
Haar hulpvraag was voor mij het
startsein om in actie te komen. Na een
paar weken stond ik bij de studente

voor de deur met een voorraadje
medicijnen, waarmee ze 7 maanden
vooruit kon. Ik besefte maar al te goed
dat hulp bieden eigenlijk een never
ending story is. Dus besloot ik een
stichting op te richten om geld in te
zamelen en hulp voor de lange termijn
te garanderen, mogelijk voor nog meer
nierpatiënten in Indonesië. Stichting
Burung Manyar bestaat inmiddels
bijna 20 jaar.
Is naast financiële hulp ook andere
steun nodig?
Al onze patiënten hebben lange
periodes van depressie gekend. In
Indonesië is nauwelijks opvang voor
mensen met een chronische ziekte.
Patiënten voelen zich een last voor de
maatschappij en hun familie. Burung
Manyar wil eraan bijdragen dat ze uit
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Op weg

Van noodkreet
tot hulporganisatie
tot reizen naar
Indonesië

hun impasses komen en een gevoel
van zelfrespect opbouwen. Zij hebben
er baat bij dat mensen naar hen
luisteren, meeleven en meezoeken naar
een uitweg. Verder zetten we ons in
voor educatie en preventie, onder
andere op scholen. Naast zieke mensen
helpen, is het ook belangrijk om te
voorkomen dat mensen ziek worden.
Waar kijk je naar uit?
Ik ga op werkbezoek naar Indonesië
om thuis te komen bij goede vrienden
en naar patiënten te reizen voor wie ik
vooral een spiegel wil zijn, een spiegel
waarin zij zien dat zij trots kunnen zijn
op wat ze bereikt hebben.
Met al deze bagage ga ik op weg.
Weten hoe de reis was?
U leest het op bladzijde 47.
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ONDER DE LOEP GENOMEN

24 ONDERNEMER EN AVONTURIER

Het onderzoeken van een nierbiopt: hoe gaat dat eigenlijk? Kijk mee in het laboratorium van een patholoog.

Remko laat zich door zijn nierschade niet tegenhouden: hij
doet wat hij het liefst doet.

14 NIEUWE DONORWET

28 THUISDIALYSE

50% van de Nederlanders praat niet met naasten over of
zij al dan niet donor willen zijn, 73% van de nabestaanden
zegt ‘nee’ bij een onbekende donorwens.

Update van het DOMESTICO-onderzoek.

16 BARBECUETIJD
Met tips van nierdiëtisten en een grillmaster.

18 ZWANGERSCHAP BIJ NIERSCHADE
Toekomstwens of te risicovol? En wat te doen als je een
erfelijke aandoening hebt?
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32 ERFELIJKE NIERAANDOENINGEN
Demet is dubbel uitzonderlijk: ze heeft zowel het syndroom
van Bartter als het syndroom van Gitelman.

34 MEER WEERSTAND
In deze coronatijd is goede afweer extra belangrijk. Tips om
uw afweersysteem te versterken.

16
36 STREEFGEWICHT BIJ DIALYSE
Verpleegkundige Inge deed mee aan de
NierstichtingChallenge.

39 MEDICIJNEN WISSELEN
Een merkmedicijn wordt via de apotheek nogal eens
vervangen door een generiek en goedkoper medicijn.
Moet je hier altijd in meegaan?

42 GELUK IS…
een nieuwe nier voor het gezin van Frank, met de
kinderen als tijdelijke mantelzorgers.

18
EN VERDER
6 en 33 Dit en Dat:
o.a. Marjolein stopt bij de NVN
8 Lezerspost
15 Valse jicht (column)
23 Eerbetoon aan een fijne vader
28	‘Nieuwe batterij voor mijn man’
(column)
38 Zomers pizzarecept
41	De zorg is blijvend veranderd
(column): Margriet is terug
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3 x doen in coronatijd
Soepeler regels. Wat nu?
De coronamaatregelen worden in
Nederland steeds meer versoepeld.
Veel nierpatiënten hebben vragen als:
Mag ik mijn kleinkinderen weer zien?
Is het veilig om naar mijn ziekenhuis
afspraak te gaan? Kan ik weer naar
mijn werk, de kapper of een terras?
Bekijk op www.nieren.nl de antwoorden. Tik bij de zoekfunctie het volgende in: 1,5 meter maatschappij
Nierdaagse
Meedoen met de Nierdaagse en
daarmee de Nierstichting steunen?
‘Ja, leuk!’ dacht Wisselwerking-redacteur Bianka. Het wandelevenement
duurde van 1 t/m 31 juli en het stond je
vrij hoe vaak en hoe ver je wandelde.
Bianka: ‘Na maanden thuiszitten, lijken

Meest gelezen
op www.nvn.nl
1. C
 HRONISCH LAST VAN BLAASONTSTEKING: Ervaringsverhaal
van een nierpatiënt die baat
heeft bij D-Mannose. Dit zijn
capsules met een stof die ook in
cranberry’s (veenbessen) zit.
2. CORONA: wat doe je ertegen?
3. 	KOFFIE BIJ CYSTENIEREN:
diëtisten en nefrologen adviseren om maar 1 kopje per dag te
drinken
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meer kilometers dan ik van tevoren
verwachtte. Weliswaar kostte dat veel
van mijn energie, maar het was het
waard. Ik zit weer lekker in mijn vel en
met het opgehaalde sponsorgeld heb
ik aan de doelen van de Nierstichting
kunnen bijdragen.’

alle dagen op elkaar. Dus ik kon wel
een nieuwe uitdaging gebruiken. Ik
vroeg mijn familie en vrienden mij te
sponsoren en dat deden ze graag.
Met het ingezamelde bedrag in mijn
achterhoofd voelde ik me ‘verplicht’
mijn uiterste best te doen. Die extra
duw in mijn rug zorgde ervoor dat ik
iedere dag wandelde. Zo liep ik veel

Nieuws over de draagbare kunstnier?
Waarom duurt de ontwikkeling van de draagbare
kunstnier zo lang, hoe gaat het apparaat straks
werken? De Nierstichting krijgt veel vragen over de
voortgang. Daarom is er een speciaal magazine
gemaakt met antwoorden op de meest gestelde
vragen. Het blad is te bestellen via:
www.nierstichting.nl. Aanmelden voor een digitale
nieuwsbrief over de draagbare kunstnier kan ook:
nierstichting.nl/nieuwsbrief

Stel uw vraag aan een deskundige
Advies nodig over voeding bij nierziekte? Vragen kunt u direct stellen aan
onze diëtisten door een bericht naar ze te sturen: www.nieren.nl/advies

www.nierstichting.nl
Wisselwerking augustus 2020

Vakantie
Kunnen mensen met een nieraandoening of een donornier op vakantie? Op
www.nieren.nl/coronavirus staan
antwoorden op veel gestelde vragen
zoals: Kan ik op vakantie naar Indonesië (ik heb daar familie)? En: Aan het
begin van het jaar heb ik een vakantie
naar Italië geboekt. Nu durf ik daar
niet meer heen. Kan ik mijn
vakantie kosteloos annuleren?

www.nieren.nl/advies

?

Wie staat op de
cover?
Dat is Kelly van de Groep. Veel mensen
in de risicogroepen vieren dit jaar de
zomer in eigen land. Kelly ook.
Zij heeft een erfelijke nieraandoening
en wil graag moeder worden. Om te
voorkomen dat haar kinderen ook
nierproblemen krijgen, volgt zij een
intensief traject met intensieve medische begeleiding. In het artikel op
bladzijde 18 leest u hier meer over.
FOTO: SANDER KONING

Stilte na de Storm
Een kleine 13 jaar geleden stapte ik
binnen bij de NVN. Een NVN die qua
bureau niet te vergelijken is met de
organisatie van nu. Een interim-directeur die voorheen de voorzitter van het
bestuur was, een grote afdeling
gericht op re-integratie in het arbeidsproces, een goed bezet secretariaat,
een hoofd- en eindredacteur voor
Wisselwerking en 2 (nieuwe) beleids
medewerkers die eigenlijk alle terreinen moesten beslaan, 1 van die
beleidsmedewerkers was ik.
Mijn hoofdtaak was het begeleiden
van vrijwilligers, maar ik onderhield
ook de contacten met de regionale
nierpatiëntenverenigingen, schreef af
en toe een brochure, dacht mee over
de invulling van de website, organiseerde themadagen en hield me bezig
met verenigingszaken. En met wat er
verder op ons pad kwam.

In 2020 is veel veranderd op het
bureau in Bussum. Op 1 ding na: we
trekken samen op met ervaringsdeskundigen. Want mensen met een
nierziekte weten het best wat nodig is
om hun leven zo optimaal mogelijk te
maken. Vanuit Bussum werken we er
nog steeds hard aan om dat voor
elkaar te krijgen. Door goede informatie, steun en een luisterend oor te
bieden. En door de stem van ‘de’
nierpatiënt te laten horen. Ik ben trots
en blij dat ik daar al die jaren aan mee
mocht werken. En ik ga jullie allemaal
missen.
Bedankt voor de mooie samenwerking. Het ga jullie goed!
MARJOLEIN STORM (13 jaar lang
NVN-belangenbehartiger en beleidsmedewerker, fulltime levens
genieter sinds 1 augustus 2020)

Redactie De NVN laat de deskundige, lieve, zorgzame en gezellige
Marjolein natuurlijk niet zomaar
gaan na al die jaren, waarin ze zich
gedreven heeft ingezet voor nier
patiënten. Begin september is er een
persoonlijk afscheid, met onder
andere een mooi cadeau. Dan vieren
we dat Marjolein zich voluit gaat
richten op vrije tijd, haar (klein)
kinderen en meer. En we houden
contact, Marjolein, zo hoeven we je
niet echt te missen!
Wisselwerking augustus 2020
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Lezerspost
Een conservatieve behandeling?
En dan?

Tip in
coronatijd

Mijn man (nu 78) is nierpatiënt. Alle voorbereidingen voor de
dialyse hebben wij gedaan, tot aan het plaatsen van de shunt
toe, de kunstmatige vaattoegang waarmee verpleegkundigen
een dialysemachine op je bloedbaan kunnen aansluiten.
Mijn man kreeg echter een steeds grotere weerzin tegen
dialyse en heeft besloten om dit niet te gaan doen. De shunt is
blijven zitten, want als hij ooit tot een ander besluit komt, dan…
De begeleiding van de nefroloog is prima, maar we kunnen
heel weinig publicaties vinden over het verdere verloop van de
conservatieve behandeling, zoals de keuze van mijn man ook
wel heet (een behandeling met alleen medicijnen en leefstijl
adviezen).

Al helemaal sinds de corona
regels in de zomer versoepelden, vergeten mensen nogal
eens om anderhalve meter
afstand in acht te houden.

Vorig jaar werkten zijn nieren aan het eind van de zomer voor
nog maar 9%. De nefroloog gaf hem enkele maanden, maar
dacht enkele weken, (zei hij later).
Mijn man is er nog steeds, nu met een nierfunctie van 7 tot 8%
Hij was 33 jaar diabeet en prikte 4 tot 5 keer per dag. De afgelopen maanden is ook dat afgebouwd en prikt hij niet meer.
Fysiek gaat hij sterk achteruit, hij slaapt veel.
U begrijpt dat wij ook wel eens hierover iets zouden willen lezen
en ik denk, dat dit voor meer mensen in deze situatie geldt.
Met vriendelijke groeten, ook namens mijn man.
C.M.HERREVELD-GROENEVELD UIT STOLWIJK

Op www.bol.com en via andere
aanbieders op internet zijn
handige hesjes te koop om
anderen hieraan te herinneren.
Met zo’n hesje kunt u mensen
extra bewust maken van het
belang van afstand houden
(zeker voor risicogroepen).
De prijs bedraagt een kleine
5 euro.
TANJA

REAGEREN?
advertentie

Ziet u ook af van dialyse
en transplantatie?
Hebt u dezelfde keuze gemaakt als hierboven is beschreven of heeft 1 van uw ouders
of een andere dierbare voor een conservatieve behandeling (afzien van dialyse en
transplantatie) gekozen? En wilt u in ons
blad delen hoe dit verliep of verloopt?
Meld u dan via redactie@nvn.nl.
Mevrouw Herreveld en andere lezers hopen
van harte op meer informatie.
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Mail redactie

VAKANTIE
GENIETEN
IN OOSTENRIJK

FERIENDIALYSE Zell am See GmbH
Paracelsusstr. 8, A-5700 Zell am See
t: +43 6542 777 2345
tkz.med.dialyse@tauernklinikum.at

feriendialyse-zellamsee.at

