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    Nieuwsbrief D.I.O.R. nr. 1       Jaargang  11        Januari/Februari  2015 
 

Beste leden, 
 
In deze nieuwsbrief treft u aan: 
Welkom nieuwe leden       Blz. 1 
2 Donaties ontvangen       Blz. 1 
Stukje van de Voorzitter       Blz. 2 
Van het maatschappelijk werk: eisen voor het besturen van een  Blz. 3 + 4 
Motorrijtuig, dit vooral van belang voor nierpatiënten 
Oproep voor een vakantie adres      Blz. 4 
Datum algemene ledenvergadering (onder voorbehoud)   Blz. 4 
Schenkingen, Donaties en giften      Blz. 5 
Oproep: heeft u nog tips die u wilt delen     Blz. 5 
Interview met de nieuwe voorzitter Herman Hollegien   Blz. 6 + 7 
Betaling contributie        Blz. 7 
Goed om te weten – door Maatschappelijk Werk    Blz. 8 + 9 
Stelt het keukentafelgesprek niks voor? Meld het ons 
Colofon         Blz.10 
Nierstichting faciliteert online platform levende donatie     Blz. 11 

Ingezonden brief Nierstichting betr. Maria ter Welle prijs   Blz. 12 + 13 
Informatiemarkt Dialyse op World Kidney Day 12 maart 2015  Blz. 13 
Op bezoek bij  Alfons Hazeleger – P.D. patiënt    Blz. 14 + 15 
RonWear speciale kleding voor de dialyse     Blz. 15 
Getransplanteerden nieuws en overleden patiënten   Blz. 16 
D.I.O.R. tijdens WKD in Amersfoort en Harderwijk    Blz. 16 
Interview met Jaap Prior over vakantie dialyse in Portugal   Blz. 17 + 18 
Kijk eens naar de website van Gezonde Nieren    Blz. 18 
In Memoriam – Henk van Maaren      Blz. 19. 
   
 
Nieuwe leden 
 
Wij zijn zeer verheugd met de komst van weer een aantal nieuwe leden en willen u allen van 
harte welkom heten. Wij wensen u allen een fijne tijd toe als lid van D.I.O.R. 
      
Dhr. G. van Baasbank, Dhr. A. den Besten, Mw. T. ter Braake-Dalman, Dhr. H.J.J. de Graaf,  
Dhr. A. Hazeleger, Mw. M. Hoogvliet, Dhr. G. de Jong, Dhr. G. Leeuwdrent, Dhr. H. Pieper, 
Mw. B. Snijders, Mw. M. Swager, Mw. Tönjes-v.d. Meent, Dhr. T. Tönjes.   
   
 

      
2 Donaties ontvangen 
 
Wij hebben recentelijk 2 donaties mogen ontvangen. 
De eerste donatie van € 100,== is afkomstig van mw. K. van Zoeren-Morren. 
De tweede donateur wilde haar donatie niet vermelden in de nieuwsbrief. 
Wij zijn de beide dames zeer erkentelijk voor hun donatie en zullen de donaties 
zeker goed gaan besteden. Hartelijk dank. 
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Afscheid nemen doet pijn! 
 
Lieve Mensen, 
 
Sinds 2009 hebben jullie mij leren kennen als de voorzitter van D.I.O.R. 
Er is mij toen verzocht de vereniging te komen versterken, aangezien het dagelijks bestuur alleen  
nog bestond uit de penningmeester, de secretaris en een paar medewerkers. 
Ik heb met hen de vereniging weer een nieuw gezicht gegeven en ben trots hetgeen er door ons is 
gerealiseerd. 
Met een knipoog wil ik vooral Lia Neef en Cora Knijff-Spijkers vermelden, op hen kon ik in deze tijd 
altijd bouwen en hebben de crisis samen bestreden, overwonnen en D.I.O.R. nieuw elan gegeven. 
 
Hierbij wil ik jullie in alle openheid medelen dat ik gezien mijn huidige gezondheid, mijn werk en mijn 
privé mijzelf langzaam wil terugtrekken als voorzitter. 
 
Dit alles heeft te maken met onderstaande argumenten: 

- Ik loop regelmatig ziek thuis, mijn werkgever heeft recht op een zo hoog mogelijke 
      inzet mijnerzijds. 
- Privé blijven er diverse klusjes liggen, mijn prioriteit leg ik persoonlijk te veel bij D.I.O.R. 
- Evelien, mijn echtgenote, doe ik bij tijd en wijle te kort tijdens mijn werkzaamheden voor de 

D.I.O.R. 
- Ik merk bij mijzelf dat ik aan scherpte inboet, dat wil zeggen dat ik niet altijd even accuraat 

meer ben en dat wel van mijzelf eis tijdens de uitoefening van mijn functie als voorzitter. 
- Voor mijn hobby’s gun ik mijzelf de laatste jaren geen tijd meer en juist dit zou een beetje 

ontspanning moeten bieden. 
 
Bovenstaande heb ik al diverse malen geconstateerd maar ga door omdat ik mijn belofte gestand wil 
doen en samen met het bestuur, al onze leden graag wat blijheid en ontspanning rondom hun ziekte 
wil bieden. 
Zelf bekruipt mij het gevoel dat ik het bestuur en u als lid te kort ga doen als ik, ondanks beter weten 
toch maar door blijf draven. 
Dit alles gaat mij zeer aan het hart en ben hier heel verdrietig over, maar mijn verstand overheerst en 
mijn gevoelens komen op de tweede plaats. 
Ik zal niet gelijk invulling geven aan bovenstaande en heel langzaam een en ander overdragen en 
mee blijven denken, tot op enig moment mijn bemoeienis niet meer nodig is. 
 
Wil ik een ieder op het hart drukken dat deze beslissing niet is genomen op basis van de onderlinge 
samenwerking: ik ben zeer positief en zie voor de toekomst dat dit nog verder zou kunnen groeien. 
Daarbij denk ik gezien de huidige bezetting van het bestuur er nu ook daadwerkelijk ruimte is deze 
stap te nemen. 
 
Ik wil de overige bestuursleden, welke zich in het verleden hebben ingezet en ook het huidige bestuur 
hartelijk dank zeggen voor de samenwerking in de afgelopen 5 jaar. 
Tevens wil ik ook de medewerkers van de afdeling, welke ons op wat voor wijze dan ook 
ondersteunen, hartelijk dank zeggen. 
Ik ben wel zo vrij geweest mijn gedachten hierover eerst te delen met Cora en Lia. Wij hebben 
dermate lang gezamenlijk de D.I.O.R. bestuurd dat ik hen in ieder geval niet op deze wijze op de 
hoogte heb willen brengen. 
 
Tevens heb ik Herman Hollegien vrijblijvend gevraagd eens te willen nadenken of hij mijn taken in de 
toekomst invulling zou willen geven. 
Herman heeft na een redelijke bedenktijd positief gereageerd. Ik zie in hem een waardige opvolger 
welke mijn volledig vertrouwen geniet en wens hem en de overige bestuursleden  
en medewerkers veel succes voor in de toekomst. 
 
Hopende op uw aller begrip, verblijf ik met vriendelijke groet, 
 
Henry van Wegen 
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Van het maatschappelijk werk 

Goed om te weten: 

 De eisen met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het 
besturen van motorrijtuigen worden vastgesteld overeenkomstig de bij deze 
regeling behorende bijlage. 
 

 Hoofdstuk 5. Inwendige ziekten 

5.1. Inleiding 

Voor de geschiktheidsbeoordeling met betrekking tot de inwendige ziekten zijn van 
belang: de actuele lichamelijke conditie (al of geen klachten optredend bij deelname 
aan het verkeer), de ’medische’ voorgeschiedenis en de prognose (kans op 
verergering van klachtenpatroon, kans op complicaties). 

 5.4. Chronische nierschade 
 

 Voor de beoordeling van de geschiktheid bij chronische nierschade (CNS) is, 
 afhankelijk van het stadium waarin de aandoening zich bevindt en de aangevraagde 
 rijbewijsgroep een aantekening van een keurend arts dan wel een specialistisch 
 rapport van een internist deskundig op het gebied van nierziekten (internist-nefroloog) 
 vereist. 
 De keurend arts dient de nierfunctie weer te geven in MDRD-klaring (ml/min/1.73 m2) 
 of in een percentage van de nierfunctie. Tevens moet worden aangegeven of de CNS 
 gepaard gaat met functionele beperkingen ten aanzien van de geschiktheid. 
 Voor MDRD geldt de nierfunctie in MDRD-klaring (ml/min/1.73 m2) of in een 
 percentage van de nierfunctie. Tevens moet worden aangegeven of de CNS gepaard 
 gaat met functionele beperkingen ten aanzien van de geschiktheid. 
 Het specialistisch rapport dient in te gaan op de vragen of de persoon wordt 
 behandeld met een vorm van dialyse, hoe de algemene conditie is, in de zin van 
 welke activiteiten en welke inspanning kan deze persoon maximaal uitvoeren, en of 
 er in het laatste half jaar sprake is geweest van hartritmestoornissen, angina pectoris 
 of een ernstige hypotensie in geval van dialyse. 
 Voor niertransplantatie zie paragraaf 5.7.2. 
 

 5.4.1. groep 1 
 

 Personen met CNS stadium I, II, III of CNS stadium IV met een MDRD van 20–29 
 ml/min/1.73 m2, kunnen op basis van de aantekening van een keurend arts geschikt 
 worden verklaard. Bij personen met CNS stadium IV met een MDRD van 15–19 
 ml/min/1.73 m2 of CNS stadium V, met of zonder dialysebehandeling, is voor de 
 beoordeling van de rijgeschiktheid een rapport vereist van een medisch specialist. 
 
  
 

 
 
 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011362/geldigheidsdatum_14-08-2014#Bijlage


4 
 

 
 

 5.4.1. groep 1 (vervolg) 
 
 
 Als de keurend arts of medisch specialist duidelijk omschreven twijfels heeft over de 
 rijgeschiktheid, kan het CBR voor een juiste oordeelsvorming een deskundige op het 
 gebied van de praktische rijgeschiktheid inschakelen om de geschiktheid vast te 
 stellen. Het CBR heeft hiervoor een uitvoerig protocol. 
 De geschiktheidstermijn is voor personen met CNS stadium I, II of III maximaal tien 
 jaar. Voor personen met CNS stadium IV is de geschiktheidstermijn maximaal vijf jaar 
 en voor personen met CNS stadium V maximaal drie jaar. 
 
 5.4.2. groep 2 
 
 Personen met CNS stadium I, II of III kunnen op basis van de aantekening van een 
 keurend arts geschikt worden verklaard. Bij personen met CNS stadium IV of V is 
 voor de beoordeling van de rijgeschiktheid een rapport vereist van een medisch 
 specialist. 
 Als de keurend arts of medisch specialist duidelijk omschreven twijfels heeft over de 
 rijgeschiktheid, kan het CBR voor een juiste oordeelsvorming een deskundige 
 praktische rijgeschiktheid inschakelen om de geschiktheid vast te stellen. Het CBR 
 heeft hiervoor een uitvoerig protocol. 
 De geschiktheidstermijn is voor personen met CNS stadium I, II of III maximaal vijf 
 jaar. 
 Voor personen met CNS stadium IV is de geschiktheidstermijn maximaal drie jaar en 
 voor personen met CNS stadium V maximaal één jaar. 
 

 5.7.2. Orgaantransplantatie 
 

 Na een geslaagde transplantatie van nier (zie paragraaf 5.4), pancreas, lever, hart 
 en/of long(en) is de geschiktheidstermijn eerst maximaal vijf jaar (bij rijbewijzen van 
 groep 1 op geleide van de aantekening van de keurend arts; bij rijbewijzen van groep 
 2 is een specialistisch rapport nodig) en daarna onbeperkt. 
 
 

 

       
Oproep 

 
Heeft u een goede ervaring met een vakantieadres waar u heeft gedialyseerd? 
Laat het ons weten, zodat we dat met onze leden kunnen delen. Wilt u een vakantie-verhaal 
delen, schroom niet en mail het ons. Wij willen het graag in onze nieuwsbrief plaatsen. 
Eventueel met foto’s. 
 

      
 
Algemene Ledenvergadering staat gepland op woensdag 24 juni 2015. 
Verdere gegevens volgen nog. (Onder voorbehoud) 
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Schenkingen, donaties, giften 
 
Indien u een schenking, donatie of gift wil doen, stellen wij dit natuurlijk zeer op prijs. 
Dit geld komt volledig ten goede aan onze vereniging. Hier hebben alle leden dan weer     
profijt van. 
 
Mocht u de vereniging financieel extra willen ondersteunen, dan kunt u dit doen, door een 
storting op onze bankrekening en indien u dit wilt contact opnemen met onze penning-
meester, Paul Hollegien (zie de contactgegevens hieronder, bij voorkeur per mail) 
 
Dan kunnen we o.a. afstemmen of wij dit in een volgende nieuwsbrief mogen melden. 
Uiteraard wordt met uw wensen rekening gehouden en uw privacy gewaarborgd. 

 
Ons bankrekeningnummer is : NL08 ABNA 0971 3981 86 ten name van: Nierpatienten-
vereniging DIOR  met als vermelding schenking, donatie dan wel gift 
 
 
P.H.L. Hollegien (Paul)   
Zuivelhof 41    
3828 CZ  Hoogland  
Mob: 06-19110234   
Tel: 033-4804112  
Mail: p.h.lhollegien@ziggo.nl 

 
 
 

      
 
 
 
 
Oproep 

 
Heeft u nog tips, die u met u mede dialysepatiënten wilt delen, laat het ons  
weten, dan kunnen we het in de nieuwsbrief vermelden. Of heeft u een lekker 
recept geef het aan ons door. Het is altijd leuk om dat soort dingen samen te 
delen. Wij horen het graag van u. 
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Interview met de nieuwe voorzitter Herman Hollegien 
 
Goedemiddag Herman, 
 

Fijn dat je even tijd hebt weten vrij te maken. Ik wil jou graag een aantal vragen stellen, zodat 
onze leden jou wat beter kunnen leren kennen. 
  
Wil je je even voorstellen en wat over jezelf vertellen Herman? 
 
Mijn naam is Herman Hollegien. Ik ben geboren in Olst op 12 mei 1944. Ben getrouwd met 
Dieny en we wonen in Amersfoort. We hebben samen een dochter (Petra) en een zoon 
(Paul). Ook hebben we nog een kleindochter en een kleinzoon. 
 
Hoe ben jij in aanraking gekomen met D.I.O.R.? 
 

Mijn vrouw, Dieny, moest gaan dialyseren in juni 2013. Tijdens een gesprek met de 
maatschappelijk werkster kregen wij een folder over D.I.O.R. 
Deze hebben we na enige tijd ingevuld. 
  
Je was eerst dus gewoon lid, maar het begon al gauw te kriebelen bij jou om toch wat 
voor de vereniging te kunnen betekenen. Hoe is dat gegaan? 
 

Tijdens de bootreis in september 2013 werd gevraagd wie het bestuur van D.I.O.R. wou 
komen versterken. 
Ik heb toen aangegeven dat indien nodig ik daar wel een bijdrage aan wilde leveren. 
Eind 2013 kreeg ik een uitnodiging om te komen praten met 2 andere leden en het bestuur. 
  
Maar je bent niet de enige van jullie gezin die zich inzet. Ook je zoon Paul heeft zijn 
draai ook aardig gevonden. 
 

Ik had al gehoord dat de Hr. Henry van Wegen zowel voorzitter als penningmeester was. 
Daar onze zoon Paul in het financiële werk zit heb ik hem vooraf gevraagd of hij eventueel 
penningmeester zou willen worden. 
Van de nieuwelingen was er geen liefhebber voor het penningmeesterschap. Dus zei ik: “ik 
weet er wel een”. Zo is hij dus penningmeester geworden. 
  
Je brengt en haalt je vrouw Dieny altijd (indien mogelijk) zelf naar en van het 
ziekenhuis. Daardoor heb je eigenlijk wel meer contact gekregen met de dialyse 
patiënten die ook op hetzelfde tijdstip dialyseren. 
Je hebt daardoor al verschillende mensen lid weten te maken. Het lijkt bij jou zo 
makkelijk te gaan. Je legt vrij makkelijk contact met nieuwe mensen of niet? 

 
In het begin niet. Maar als ik eenmaal mijn draai gevonden heb gaat mij dat steeds beter af. 
Je moet ook eerst ervaren hoe D.I.O.R. werkt. 
  
Je doet naast D.I.O.R. nog meer vrijwilligerswerk. Kun je daar wat over vertellen? 

 
Ik heb bij de NS in Amersfoort gewerkt. Er is een ontspanningslokaal voor personeel en 
gepensioneerde NS-érs 

Daar staan 3 biljarts. Van de biljartvereniging (30 leden) ben ik penningmeester. 
Op de woensdagochtenden maak ik met 2 mensen het gebouw schoon en daarna 
biljarten.                                                                                                     
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Interview met de nieuwe voorzitter Herman Hollegien (vervolg) 
 
 
Je gaat nu de stap maken van 2e penningmeester naar voorzitter. Een hele grote stap, 
en ook heel spannend. 
Heb je al een idee hoe je het wil gaan doen?  
 

Voorlopig vind ik het belangrijkste te luisteren naar de leden en hun wensen en daar met de 
overige bestuursleden zo goed mogelijk aan te voldoen. 
Verder een zo goed mogelijke samenwerking en afstemming met het Meander Medisch 
Centrum na te streven. Samen kun je meer als alleen. 
  
Wat vind je vrouw Dieny ervan, dat je nu als voorzitter bij D.I.O.R. verder gaat? 
 

Ze vindt het wel goed als ik maar voldoende tijd voor haar en mijn huishoudelijke taken over 
houd. Ze is wel wat gewend, want tijdens mijn NS-tijd heb ik ook diverse bijbanen gehad bij 
de vakbeweging. 
  
  
Nou Herman, het is me een genoegen om samen met je te mogen werken in het bestuur van 

D.I.O.R.   Ik hoop op een lange samenwerking, zodat we de ingeslagen weg maar mogen 
voortzetten. 
  

Dit interview is gehouden op woensdag 7 januari 2015 door Cora Knijff-Spijkers 
 
 

      
 

 
Betaling van de jaarlijkse contributie (voor 2015 € 12,50 per persoon) 
 
Onze penningmeester, Paul Hollegien, zal rond juni/juli de contributie per incasso gaan 
innen. 
Met de bestaande leden waarbij nog geen incasso plaatsvindt en nieuwe leden zal voor die 
tijd contact worden opgenomen om te vragen of zij ook via incasso willen betalen. 
 
Weet u nu al, dat u zelf uw contributie wilt overmaken, dan mag dat nu al, maar uiterlijk  
31 juli 2015 op bankrekening NL08 ABNA 0971 3981 86 ten name van Nierpatienten- 
vereniging DIOR onder vermelding van “contributie DIOR 2015”. 
 
Heeft u vragen aan onze penningmeester, dan het liefst per mail, dan is hij altijd bereikbaar. 
 
P.H.L. Hollegien (Paul)   
Zuivelhof 41    
3828 CZ  Hoogland  
Mob: 06-19110234   
Tel: 033-4804112  
Mail: p.h.lhollegien@ziggo.nl 
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Via maatschappelijk werk 

 
Stelt het keukentafelgesprek niks voor? Meld het ons 
 

 
 
Per 1 januari is de WMO 2015 van kracht geworden. Ieder(in) hoort nog steeds dat 
gemeenten de huishoudelijke hulp willen wijzigen of stoppen. Veel gemeenten gaan 
nu wel eerst met de betrokken mensen in gesprek, hiertoe aangespoord door de 
uitspraak van de rechter in Groningen. Maar vaak heeft dat gesprek niet veel om het 
lijf. Overkomt u dat ook, dan horen wij dat graag. Wat mag u eigenlijk minimaal van uw 
gemeente verwachten?  
De gemeente mag de algemene regels voor huishoudelijke hulp veranderen. Maar 
vervolgens moet de gemeente dan via een persoonlijk gesprek onderzoeken of u met deze 
veranderde algemene regels uit de voeten kunt. Als dat niet zo is, dan moet u een 
maatwerkvoorziening kunnen krijgen. 
Dit is inmiddels bekend en ook door de rechter in Groningen bevestigd. Sommige 
gemeenten bestrijden echter dat huishoudelijke hulp nog valt onder de WMO 2015. Of 
vinden dat mensen alleen een gesprek hoeven te krijgen als ze daar zelf om vragen.  
Nieuwe rechtszaken moeten uitwijzen hoeveel beleidsvrijheid gemeenten hierbij hebben. 
Ieder(in) ontvangt daarom graag nog steeds signalen uit de praktijk over de huishoudelijke 
hulp. Onderaan dit bericht leest u hoe u die bij ons kunt melden. 
 
Recht op een zorgvuldig gesprek 
Iedereen heeft recht op een zorgvuldig gesprek. Dit geldt zowel voor wijziging van bestaande 
hulp, als voor een nieuwe aanvraag.  
Wijs niet zomaar een gesprek af, bijvoorbeeld omdat u denkt dat u weinig kan gebeuren 
omdat u al een indicatie heeft. Let op: afzien van een gesprek kan soms betekenen dat u – 
zonder dat u dat weet – akkoord gaat met de nieuwe regels. Vraag ook altijd tijdig een 
gesprek aan als uw indicatie afloopt. 
 
 
Onafhankelijke cliëntondersteuner 
Het keukentafelgesprek zal vaak gevoerd worden door het sociaal wijkteam of door iemand 
anders die de gemeente hiervoor heeft aangewezen. Het gesprek hoeft niet alleen over 
huishoudelijke hulp gaan, het kan ook gaan over andere zorg en ondersteuning die u nodig 
heeft.  
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Onafhankelijke cliëntondersteuner (vervolg) 
 
Een gemeente is wettelijk verplicht een gratis onafhankelijke cliëntondersteuner te leveren 
als u daar om vraagt. Een cliëntondersteuner helpt u tijdens het keukentafelgesprek met het 
goed duideljk maken wat u nodig heeft. Zo'n cliëntondersteuner is bij voorkeur iemand die 
een zekere afstand heeft tot de indicatiestelling en uitvoering van de ondersteuning. Dus 
liefst iemand van buiten het wijkteam. U mag natuurlijk ook altijd zelf een bekende 
meenemen waar u vertrouwen in heeft. 
 
Gesprek over huishoudelijke hulp 
In het keukentafelgesprek over uw huishoudelijke hulp wordt nagegaan of u zelf een 
oplossing kunt vinden of dat u gebruik kan maken van een algemene voorziening. Die 
algemene voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat u tegen gereduceerd tarief bij bepaalde 
zorgaanbieders hulp in kan kopen. Als blijkt dat zelf regelen (financieel) niet kan en de 
algemene voorziening voor u niet voldoet, dan kunt u een maatwerkvoorziening 
aanvragen.De maatwerkvoorziening valt onder de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor 
de WMO. Bij deze voorziening moet u ook kunnen kiezen voor een pgb. 
 
Verslag 
Van de uitkomst van het gesprek krijgt u een verslag. Bent u het hiermee eens dan tekent u 
voor akkoord. Als u zich niet herkent in het verslag tekent u alleen voor gezien. In beide 
gevallen kunt u een aanvraag voor een maatwerkvoorziening indienen. Het verslag is geen 
officieel besluit van de gemeente. 
 
Wijzigings- of beëindigingsbeschikking en standaardbezwaarschrift 
Als de gemeente uiteindelijk toch uw lopende indicatie voor huishoudelijke hulp wil wijzigen 
of beëindigen, dan moet u een wijzigings- of beëindigingsbeschikking van de gemeente 
thuisgestuurd krijgen. Tegen deze beslissing kunt u bezwaar aantekenen. Ook als de 
gemeente uw aanvraag voor een maatwerkvoorziening afwijst, geldt dat als een besluit 
waartegen u bezwaar kunt maken.  
 
U kunt hier een standaardbezwaarschrift Huishoudelijke hulp 2015 downloaden tegen het 
wijzigen van uw indicatie. 
 
Goed voorbereiden 
Wilt u zich goed voorbereiden op het keukentafelgesprek?  
Lees dan ook de brochure Het keukentafelgesprek. 
 
Meld uw ervaringen! 
Ieder(in) volgt nauwgezet wat er gebeurt met de huishoudelijke hulp. Wij vragen u daarom 
uw ervaringen te melden. We zijn met name op zoek naar dit soort situaties: 

1. In het gesprek met de gemeente was geen sprake van samenspraak en stond de 
uitkomst van te voren vast. 

2. U heeft een beschikking van de gemeente ontvangen waarin staat dat de gemeente 
helemaal stopt met het aanbieden van huishoudelijk hulp 1 (de poetshulp) voor 
mensen met een inkomen net boven het minimum. 

3. U heeft een aanbod gekregen van de gemeente dat voor u niet passend is. 
Daarnaast horen we ook graag voorbeelden van gemeenten die het wel goed doen. Uw 
ervaringen kunt u sturen naar ons meldpunt: meldpunt@iederin.nl. 
Uw meldingen kunnen reden zijn voor Ieder(in) om opnieuw een rechtszaak aan te spannen. 
 
 

      
 

 

https://iederin.nl/downloads/dl.php?l=581_Bezwaarschrift_bij_wijziging_of_einde_HH2015a_%282%29.docx
http://www.aandachtvooriedereen.nl/lokaal-nieuws/brochure-het-keukentafelgesprek-handig-om-te-weten-en-om-niet-te-vergeten-4197.html
mailto:meldpunt@iederin.nl
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Penningmeester : dhr. P.H.L. (Paul) Hollegien   p.h.lhollegien@ziggo.nl 

2e Penningmeester : vacant 

Ledenadministratie + : mw. C.J.M. (Cora) Knijff-Spijkers           theknijfffamily@hotmail.com 

Redactie nieuwsbrief 

Patiënten contact PD : dhr. F. (Frans) Jeltes   frans43@ziggo.nl 

Patiënten contact PD-: dhr. A.J. (Bram) Krijger   aj.krijger@kpn.nl    

Patiënten contact alg. : mw. L.A.M. (Loes) Schoots (di/do/za) loesschoots@hotmail.com 

Patiënten contact alg.: mw. M. (Marianne)  Hoogvliet (Harderwijk)    

                          Mariannehoogvliet@gmail.com                                      

 

 

Adreswijziging of overlijden 

 

Gaat u verhuizen of heeft u andere veranderingen die voor ons van belang zijn, stuur ons 

een mailtje of geef het telefonisch aan ons door. Ook bij overlijden van onze leden, zo snel 

mogelijk een bericht van overlijden sturen naar:  

 

Cora Knijff-Spijkers      

Dr. Kuyperlaan 15    

3445 CK Woerden 

 

theknijfffamily@hotmail.com 

0348-418678 of 06-23778278 

 

En ook ontvangen wij graag een berichtje als u iets speciaals te melden heeft  

bijvoorbeeld 25-, 40- en 50-jarige bruiloft of een andere heugelijke gebeurtenis. 

Ook voor het insturen van kopij kunt u bovenstaande mail of adres gebruiken. 

 

 

  

      

 

 

      

 

mailto:h.hollegien@planet.nl
mailto:3781pj3@hetnet.nl
mailto:lianeef@casema.nl
mailto:p.h.lhollegien@ziggo.nl
mailto:theknijfffamily@hotmail.com
mailto:Frans43@ziggo.nl
mailto:aj.krijger@kpn.nl
mailto:loesschoots@hotmail.com
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4 november 2014 

NIERSTICHTING FACILITEERT ONLINE PLATFORM LEVENDE DONATIE 

Voorkeursysteem staat medische criteria echter in de weg 

Bussum, 4 november 2014 - De Nierstichting is voorstander en faciliteert de opzet van 

een online platform om levende donatie te stimuleren.  De Nierstichting is echter niet 

voor het invoeren van een voorkeursysteem voor donoren, omdat dit medische criteria 

in de weg staat en de toekenning van donororganen hiermee op een hellend vlak 

komt. De principes van ‘best match’ en ‘een nier voor een patiënt die deze het meest 

nodig heeft’ komen hiermee in gevaar. 

  

De Nierstichting begrijpt dat er persoonlijke wensen of voorkeuren kunnen spelen bij 

potentiële altruïstische donoren ten aanzien van de ontvanger van een nier. Deze 

voorkeuren zijn echter niet gebaseerd op medische randvoorwaarden (zoals bloedgroep en 

weefseltypering), die wel het succes van een transplantatie bepalen. Daarnaast doet het 

afbreuk aan het toekenningssysteem van donororganen om zo veel mogelijk donornieren 

terechtkomen te laten komen bij de beste match: de nierpatiënt die deze het meest nodig 

heeft én op medische gronden de grootste kans heeft op een lange levensduur van de 

donornier. Bovendien kan zo’n voorkeursysteem ertoe leiden dat bepaalde groepen mensen 

die een donornier nodig hebben worden uitgesloten. 

  

Online platform in ontwikkeling 

De wachtlijst voor donororganen in Nederland is onacceptabel lang. Jaarlijks overlijden 

patiënten terwijl ze wachten op een donororgaan. Het stimuleren van donatie bij leven is een 

van de pijlers om het aantal niertransplantaties te verhogen en te voorkomen dat 

nierpatiënten doodgaan. 

De Nierstichting heeft vanwege de prangende behoefte aan levende donoren, die ook blijkt 

uit diverse wanhopige social media acties van nierpatiënten, alle partijen gestimuleerd en 

aan tafel gekregen om met elkaar te komen tot een plan om levende donatie te bevorderen. 

De afspraak die onlangs is gemaakt met nierpatiënten, donoren en professionals is om een 

gecoördineerd online platform voor levende donatie te ontwikkelen met de volgende functies: 

 Voorlichting geven over levende donatie 

 Toegang bieden tot ervaringsverhalen van patiënten en donoren 

 De inzet van een pool van ervaringsdeskundigen/experts (patiënten, donoren,     

 professionals) 

 De mogelijkheid tot melding van anonieme donoren. 

Het huidige toekenningssysteem en anonimiteit blijft hierin leidend. Dit om zowel 

nierpatiënten als potentiële donoren te beschermen en teleurstellingen te voorkomen. 
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9 december 2014 

VERBETERINGEN NIERPATIËNTENZORG BREDER INZETBAAR DOOR MARIA TER 

WELLE PRIJS VAN NIERSTICHTING EN WILLEM KOLFF STICHTING 

Oproep voor kandidaten Maria ter Welle Prijs 2015 

Bussum,  9 december 2014 -  De Nierstichting en de Willem Kolff Stichting roepen 

verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en diëtisten op zich aan te melden voor 

de Maria ter Welle Prijs 2015, wanneer zij verrassende initiatieven hebben die de 

zorgkwaliteit voor nierpatiënten verbeteren. Dat kan tot en met 1 februari 2015. Een 

vakjury kiest uit de inzendingen drie genomineerden die hun initiatief mogen 

presenteren tijdens de Nederlandse Nefrologiedagen op 31 maart 2015. Daar kiest het 

publiek door middel van een stemming de uiteindelijke winnaar. Die ontvangt  € 10.000 

om zijn of haar initiatief breder in te zetten.  

  

De Nierstichting wil ervoor zorgen dat nierpatiënten in leven blijven én dat hun kwaliteit van 

leven verbetert. Een nierziekte trekt een zware wissel op je lichaam, je energieniveau en 

sociale leven. De Nierstichting subsidieert daarom niet alleen wetenschappelijk onderzoek, 

om de patiënt van de toekomst te helpen, maar stimuleert ook initiatieven die het leven van 

de nierpatiënt van nu verbeteren. Elk innovatief initiatief van een paramedicus dat de 

zorgkwaliteit voor nierpatiënten al (op kleine schaal) heeft verbeterd, komt in aanmerking 

voor de Maria ter Welle Prijs. 

  

Vernieuwingen in de zorg 

Nierpatiënten vinden steun en advies van verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en 

diëtisten net zo belangrijk als de medische zorg van hun arts. “Voor veel nierpatiënten zijn 

juist deze zorgverleners heel bepalend voor de kwaliteit van leven en de behandeling die zij 

ervaren,” aldus Lidy Vlaskamp, manager Zorg & Innovatie van de Nierstichting en voorzitter 

van de jury. Met de Maria ter Welle Prijs benadrukken de Willem Kolff Stichting en de 

Nierstichting het grote belang van vernieuwingen in de nierpatiëntenzorg die door paramedici 

zijn ontwikkeld. “Juist in deze groep worden veel concrete verbeterinitiatieven ontwikkeld die 

een landelijke toepassing verdienen. De Maria ter Welle Prijs brengt deze landelijke 

toepassing dichterbij en is bovendien een blijk van waardering.” 

  

Meer over Maria ter Welle Prijs 

Uit alle inzendingen kiest een vakjury drie genomineerden. Zij presenteren hun inzending 

tijdens de Nederlandse Nefrologiedagen op 31 maart 2015. De prijs is eerder uitgereikt aan 

een diëtiste die een nieuwe aanpak ontwikkelde voor eiwit- en energietekort bij 

dialysepatiënten, aan een verpleegkundig specialist met een project dat zich richtte op de 

inzet van verpleegkundig specialisten bij het juist opvolgen van mensen bij wie bij toeval 

nierschade is ontdekt  en aan een verpleegkundig specialist die een nefrogeriatrisch zorgpad 

ontwikkelde om de zorgkwaliteit voor oudere patiënten met nierfalen te verbeteren. Kijk voor 

meer informatie en het aanmeldformulier op www.nierstichting.nl/terwelleprijs. 

  

 

http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfmsgWEAVEvcWML3fb8pm8cNwsCQtmWSafc7DVXjChdGN_DHzE1Cu1JqptjeqtpRtNZEUEiWqZbcwHStaCvUoyf0bi7GI4bx54pqhxOPggf7yA7MefkOqKUO90uDFflc7LqGIV6spZLsv1NsmjOmsUVQdPUHCl7AjUhKbnqpOdj4qzVPfI1EXyvicMNbpHkF45mA3-2F4Z1VujDBuTSebCYBUhMokP4qupvJtEA-2F-2F5q7qlJY7-2FxVnIkaHHU7PHx6Kg8EXGzZ1kRKK33glx1an-2FTne9wJjRn8tGSRjNeoaCpW7z0D
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VERBETERINGEN NIERPATIËNTENZORG BREDER INZETBAAR DOOR MARIA TER 

WELLE PRIJS VAN NIERSTICHTING EN WILLEM KOLFF STICHTING (vervolg) 

 

Maria ter Welle 

Hoofdzuster Maria ter Welle (1900-1946) assisteerde van 1942 tot 1946 professor Willem 

Kolff bij zijn werk aan de eerste kunstnier ter wereld, in het Stadsziekenhuis van Kampen. 

Ter Welle was verantwoordelijk voor de zorg van nierpatiënten voor, tijdens en na 

behandeling. Maria ter Welle leverde een historische bijdrage aan de ontwikkeling van de 

kunstnier, omdat ze Kolff stimuleerde zijn uitvinding op patiënten te testen tegen bezwaren 

van collega-artsen van Kolff in. De kunstnier van Willem Kolff heeft inmiddels miljoenen 

nierpatiënten het leven gered. 

 

      

Dialyse-informatiemarkt  
Meander Medisch Centrum 

 
Donderdag 12 maart 2015 

16.00 – 18.00 uur 
Niercentrum Midden-Nederland, 

Afdeling B4 (Dialyse locatie Amersfoort) 
 
Op World Kidney Day bent u van harte uitgenodigd om kennis te maken met 
het Niercentrum Midden-Nederland. Is uw nierfunctie verminderd ?Dan wilt u 
zich mogelijk oriënteren op dialyse.  
 
Dialyse-informatiemarkt 
Op onze afdeling Dialyse geven wij u graag informatie over de verschillende 
soorten dialyse, zoals hemodialyse, buikdialyse, thuisdialyse en vakantiedialyse. 
Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen aan onze nefrologen 
(nierspecialisten), dialyseverpleegkundigen, dialysepatiënten, maatschappelijk 
werkers en diëtisten. Ook de Nierstichting Nederland, patiëntenvereniging 
D.I.O.R. en Gezonde Nieren staan u graag te woord. Van harte welkom! 
 
Wilt u uiterlijk maandag 9 maart laten weten of wij op uw komst kunnen 
rekenen en met hoeveel personen u wilt komen? Aanmelden kan via  Marion 
Swager en Ingrid Moraal, maatschappelijk werkers.  
 
E-mail m.swager@meandermc.nl  
             i.moraal@meandermc.nl 
Telefonisch aanmelden kan ook  033-8502658  
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Op bezoek bij.....PD-patiënt Alfons Hazeleger in Ermelo. 
 
Op weg naar het mooie Ermelo bedacht ik me ineens dat ik tegenover -met afstand- het 
jongste dialyserende DIOR-lid zou komen te zitten. Aan de Smidsweg aldaar woont (weer) 
bij zijn ouders de slechts 30-jarige Alfons Hazeleger die tevoren telefonisch had ingestemd 
met een interview bij hem thuis. Een beker koffie voor beiden was voor de jongste uit een 
gezin van 4 kinderen het startsein voor een gedetailleerd verhaal. 
 
Mijn eerste en brandende vraag aan hem was: hoe komt het dat je reeds op zo'n jonge 
leeftijd dialysepatiënt wordt? Alfons (lengte 1.81 mtr. en een gewicht van slechts 67 kg. - BMI 
minimum!)  
had een aantal jaren geleden een forse, hardnekkige hoofdpijn die hem dagelijks in zijn 
greep hield. Ook op zijn werk (allround operator bij kalver- en melkpoederproducent Navobi 
te Staverden, onderdeel van de enorme Van Drie Groep) miste het zijn uitwerking niet. Met 
medicatie was het nog redelijk onder controle te houden maar op een gegeven moment trek 
je het gewoon niet meer. Onderzoek in mei 2012 (scan, bloed, bloeddruk) in het St.Jansdal 
Ziekenhuis te Harderwijk wees uit dat er niet alleen sprake was van een veel te hoge 
bloeddruk van 225/120 maar ook van een forse creatinine van 400(!) en een nierfunctie van 
slechts 20. Er werd een poging gedaan middels een zware Prednisonkuur via het infuus om 
de nieren nog te redden maar het bleek helaas achteraf dat dit geen haalbare kaart meer 
was. Het sein kwam voor hem nu echt op rood te staan. 
 
Het traject pré-dialyse werd opgestart waarin Alfons zeer overtuigd koos voor PD-dialyse 
aangezien hij het niet zag zitten om dat 3x 4 uur wekelijks naar het ziekenhuis te moeten. 
Bovendien: mocht het in de loop der tijd toch fout gaan, kun je altijd nog switchen naar HD. 
Onder begeleiding van dr. Mui en later dr. Verhoef in St. Jansdal belandde hij in maart 2014 
aan de CAPD-paal om na deze training op 2 juni 2014 over te stappen naar PD. Baxter 
bezorgt nu (wegens ruimtegebrek) elke twee weken bij hem thuis de vloeistoffen (2x 5 ltr. 
1,27% + Extra Neal) met hulpmateriaal voor de Home Choice Pro machine. Sindsdien gaat 
het een stuk beter met Alfons en ook de machine marcheert 8 uur per nacht zonder kuren 
dus slaapt hij daardoor lekker door zonder noemenswaardige storingen.   
 
Intussen hebben hij en zijn familie niet stilgezeten en zijn in actie gekomen. Hoezo, 
postmortale nier? Zijn enige zus van 41 jaar (bloedgroep O) bood spontaan haar nier aan 
maar moest na de matchtest alsnog afhaken. Een van zijn beide broers (34 jaar) deed 
hetzelfde maar door zijn bloedgroep AB was geen directe match mogelijk maar slechts een 
CrossOver transplantatie bleef over. Ze staan nu beide op deze lijst en zijn in afwachting wat 
er komen gaat. Alfons moet voor het Cross Over programma wel 4x per jaar naar St. Jansdal 
in Harderwijk voor een bloedtest. Intussen heeft ook zijn (stief)vader (wel bloedgroep O) zich 
nog gemeld met een nier. Dat traject is recent opgestart en de uitkomst nog niet bekend. Hij 
zit nu min of meer in een luxe positie en weet nu reeds dat hij geen 4 jaar meer hoeft te 
wachten op zijn transplantatie in het UMC te Utrecht. 
 
Door zijn zwakke fysieke constitutie heeft Alfons slechts in de periode vóór de CAPD nog af 
en toe aangepast kunnen werken maar daarna trok hij het niet meer. Hij zit al geruime thuis 
te wachten op betere tijden. Tijd genoeg dus voor zijn hobby's: muziek, films en wandelen in 
de bosrijke omgeving rond Ermelo met zijn dierbare zus of vrienden. Hij heeft al wel de 
garantie van zijn werkgever dat hij na de transplantatie mag terugkeren!  
Een fijn perspectief en een bewijs dat je als werknemer (na 12 jaar) nog steeds wordt 
gewaardeerd om je inzet en expertise. Op de Veluwe is de arbeidsmoraal trouwens hoog en 
is oog en oor voor elkaar nog steeds heel normaal. 
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Op bezoek bij.....PD-patiënt Alfons Hazeleger in Ermelo (vervolg) 
 
 
Na een tweetal foto's ter plekke en bijna twee uur later nam ik weer afscheid. Ik dank Alfons 
in elk geval voor zijn verhelderende verhaal dat voor ondergetekende bepaald niet onbekend 
is. In elk geval wens ik je heel veel succes in de aan- en afloop naar je komende 
transplantatie in Utrecht, in de wetenschap dat je straks de machine lekker vaarwel kan 
zeggen. Op naar een véél beter perspectief ! 
 
 
Frans Jeltes 
Contactpersoon PD 
& Getransplanteerden 
 

     

 

 

      

 

Misschien een goede tip voor u. 

https://www.ronwear.nl/ 

 Bestel online RonWear-kleding 

Behandelingskleding met extra kledingopeningen voor mensen die een chemotherapie 
of dialyse ondergaan of regelmatig een infuusbehandeling nodig hebben. 

 RonWear is geboren uit liefde en zorg voor familie die een ziekte heeft. Onze kleding is 
stijlvol en warm, comfortabel maar ook erg functioneel. RonWear voelt net zo goed aan als 
de kleding er uitziet. Verborgen ritsen geven toegang geven tot de plekken die voor de 
behandeling belangrijk zijn. 

 

      
 
 
 

https://www.ronwear.nl/
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Getransplanteerden nieuws: 
 
De volgende  D.I.O.R. leden zijn onlangs getransplanteerd: 
 
Dhr. W.I. Cork uit Amersfoort 
Dhr. D.J. ter Haar uit Barneveld 
Dhr. E. de Jonge uit Harderwijk 
Dhr. J.N.A. Prior uit  Voorthuizen 
Mw. G. Spohr uit Woudenberg 
 
 
De volgende D.I.O.R.leden zijn onlangs overleden. Wij willen hierbij de familie heel veel 
sterkte toewensen voor de komende tijd. 
 
Dhr. A. van den Hee uit Voorthuizen op 10 oktober 2014 
Dhr. C.A. Korlaar uit Harderwijk op 17 oktober 2014 
Mw. G. v/d Brink uit Nijkerk op 16 november 2014 
Dhr. H. van Maaren uit Barneveld op 7 december 2014 
Dhr. Foppen (echtgenoot van Mw. J. Foppen-Priem uit Harderwijk) eind dec. 2014 
Mw. V.d. Last (echtgenote van Dhr. P.A.B. v.d. Last uit Amersfoort) op 31 dec. 2014 
Dhr. A.D.D. Wisman uit Harderwijk op 15 januari 2015 
Mw. C.D. Lerk-van Leeuwen uit Maarn op 28 januari 2015 
Dhr. J. Elhorst uit Barneveld op 4 februari 2015 
Mw. A. Visch-Knevel uit Putten op 6 februari 2015 
Dhr. H. Haverhoek uit Zeewolde op 10 februari 2015 

 
 
 

      
 
 
WKD in Meander Medisch Centrum Amersfoort en Harderwijk. 

 
Tijdens de World Kidney Day op donderdag 12 maart 2015, zal D.I.O.R. 
ook aanwezig zijn met een stand in Amersfoort van 11.00-18.00 uur. 
Wij hebben dan allerlei folders en reclame materiaal liggen voor u om mee 
te nemen.  
Wij zullen daar tevens een fotoboek van de bootreis 2014 ter inzage hebben. 
Ook zal Herman Hollegien met een fotoboek naar Harderwijk gaan. 
Herman Hollegien zal aanwezig zijn in Harderwijk van +/_ 11.00-14.00 uur.  
Er kunnen dan foto’s digitaal worden besteld, maar ook afdrukken kunnen 
worden besteld. Deze zullen dan worden nageleverd tegen kostprijs. 
Ook kan men kiezen voor een compleet album, die kan ook nageleverd worden 
tegen kostprijs. 
 
 
Ook komt de firma Keesmakers met KeesKaas. De heer Gijs Jansen zal aanwezig         
zijn om u vragen te beantwoorden. U kunt hier de verschillende soorten kaas proeven.  
Er zal ook een speciale actie zijn en ook zijn er verschillende recepten die u mee kunt  
nemen om thuis lekker uit te proberen. 
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Dialyseren tijdens de vakantie is eenvoudiger 
dan je denkt 
donderdag 27 november, 2014 om 14:59 in:Interviews 

dialysepatient  vakantiedialyse  

 
Interview met dhr. J. Prior, dialysepatiënt en vicevoorzitter van de nierpatiëntenvereniging 
D.I.O.R. (Dialyse Is Onze Redding) over vakantiedialyse. 
 
Dialyse en vakantiehuis 
“We hebben al jaren een vakantiehuis in de Algarve. Op mijn 70ste moest ik gaan 
dialyseren. Een van de eerste vragen aan de nefroloog was: “We zijn gewend om een aantal 
weken per jaar in Portugal te verblijven, kan dat nog?” Waarop hij direct antwoordde: “Dan 
ga je toch gewoon daar dialyseren zodra je dialyses stabiel zijn.” De vanzelfsprekendheid 
waarmee hij dat zei, nam direct enkele drempels bij mij weg.” De heer Prior dialyseert sinds 
enkele jaren regelmatig in Portugal. 
 
Dialysecentrum in Portugal 
Via NephroCare, een organisatie voor dialysecentra in het buitenland, heeft de heer Prior 
een dialysecentrum gevonden op 20 minuten afstand van zijn vakantiewoning. “6 Weken na 
mijn eerste dialysebehandeling zat ik al in het vliegtuig naar Portugal.” Na aanmelding bij 
NephroCare kijkt men of er plaats is in het dichtstbijzijnde dialysecentrum. “Als er geen 
plaats is, moet ik uitwijken naar Faro, wat voor mij 1 uur rijden is. Tot nu toe kon ik gelukkig 
altijd in de buurt terecht. Ik kan alleen ’s avonds op vaste dagen dialyseren. Overdag 
dialyseren de vaste patiënten en is er geen plaats voor tijdelijke behandelingen.” 
 
Zoek de verschillen 
Het dialyseren in het buitenland is vergelijkbaar met dialyse in Nederland maar er zijn enkele 
kleine verschillen: “De afstand tussen de stoelen in Portugal is zeer gering. Het gaat daar 
zeer effectief en in een hoog tempo. De verpleegkundige voert alleen medische handelingen 
uit. De overige werkzaamheden worden uitgevoerd door een team verpleeghulpen in een 
andere kleur uniform. Aangevuld met een aantal technici verloopt alles op rolletjes. Vooral de 
eerste keer was het even wennen. Ik ben gewend om een kopje thee en een broodje te 
krijgen tijdens de behandeling, maar dat is er in Portugal niet bij. Dus vanaf die tijd neem ik, 
net zoals de Portugezen, een koeltasje mee en ga ik daar picknicken.” 
 
Ervaringen van andere dialysepatiënten 
De taal kan een barrière vormen, al kan men zich in de meeste landen goed verstaanbaar 
maken in het Engels en Frans. “Doordat ik geen Portugees spreek, kan ik tijdens de 
behandeling geen ervaringen uitwisselen met een buurman/ vrouw. De Engelsman, waar ik 
een keer naast zat, gaf aan erg tevreden te zijn over dialyseren tijdens zijn vakanties. 
Patiënten die ik hier in Nederland spreek zijn over het algemeen ook tevreden, al merk ik dat 
de meesten bang zijn om naar het buitenland te gaan. Dat is jammer. Begin dit jaar was ik op 
de NVN vakantiebeurs en daar heb ik legio mogelijkheden gezien om te dialyseren tijdens de 
vakantie. Met hulp van diverse organisaties is het eenvoudig te regelen. Daarnaast worden 
er diverse reizen georganiseerd door de Nierstichting.” 
 
Hoge drempel 
“Mensen zijn bang om te gaan, ze zijn bang dat er iets niet goed gaat. Ik sprak een man die 
gewend was om met de caravan op pad te gaan. De drempel om naar het buitenland te gaan 
was erg hoog voor hem. Op mijn aanmoediging heeft hij eerst in Nederland een korte 
vakantie gevierd, waarbij hij in een ander centrum gedialyseerd heeft. Doordat dat goed 
bevallen is, heeft hij deze zomer de stap gewaagd en is hij een weekje naar Duitsland 
geweest. Hij vond het wel eng, maar hij is enthousiast terug gekomen.” 
 

http://www.gezondenieren.nl/category/interviews/
http://www.gezondenieren.nl/tag/dialysepatient/
http://www.gezondenieren.nl/tag/vakantiedialyse/
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Dialyseren tijdens de vakantie is eenvoudiger 
dan je denkt (vervolg) 
 
Goede voorbereiding 
Zorg er altijd voor dat je gegevens kloppen, want aan de hand daarvan wordt de behandeling 
gegeven. Controleer alles voordat je vertrekt. Daarbij is het belangrijk dat je recent 
gecontroleerd bent op Hepatitis en HIV, want ze weigeren je beslist te behandelen als dit niet 
in orde is. Van het voorjaar was er een man die twee weken naar vrienden in Portugal wilde 
gaan. Hij vond het niet nodig om zich te laten testen op Hepatitis en HIV. Kort voor vertrek 
werd hij door het centrum in Portugal gebeld met de vraag waar zijn gegevens bleven. Op 
zijn opmerking: “die gegevens zijn toch helemaal niet nodig”, antwoordde de vrouw: “dan 
hoeft u helemaal niet te komen, want zonder deze gegevens wordt u niet behandeld.” Toen 
moest hij in allerijl getest worden.” 
 
Waarheen gaat de reis? 
Bij het uitzoeken van een vakantiebestemming is het belangrijk om een locatie te zoeken in 
de buurt van een dialysecentrum. Begin zeker zes weken van tevoren met het regelen van 
de verzekering en het aankaarten van je vakantieplannen bij je nefroloog en de 
hoofdverpleegkundige.” 
Mijnheer Prior geeft nog een waardevolle tip: “in de meeste vakantieplaatsen is een 
Nederlandse arts werkzaam. Zorg ervoor dat je van tevoren of aan het begin van je vakantie 
zijn gegevens hebt, zodat je indien nodig in je eigen taal geholpen wordt. Hij spreekt de taal 
en kent de gewoontes van het land. Daarbij staat hij in contact met de ANWB alarmcentrale. 
Je kunt deze artsen vinden via je reisorganisatie of in het gratis krantje bij de plaatselijke 
supermarkt. Via de reisorganisatie is tevens het vervoer ter plaatse te regelen.” 
 
Ga! 
“Het is veel eenvoudiger dan je denkt: maak die stap. De eerste stap zal je zelf moeten 
zetten, daarna gaat het vanzelf lopen. Zowel hier als op de vakantiebestemming krijg je alle 
medewerking. Probeer het een keer in Nederland, ga in januari naar de NVN vakantiebeurs 
en praat met medepatiënten die ervaring hebben met vakantiedialyse. De keus tussen in de 
schaduw bij het zwembad zitten of thuis bij de kachel, is voor mij eenvoudig.” 
 
Auteur: Dominique van de Wijgaart 
 

Inmiddels is Jaap Prior aan het herstellen van zijn transplantatie. 
 
 
 

      
 
 
 
Voor meer nieuws kunt u kijken op www.gezondenieren.nl 
 
Nu staan Ingrid Moraal, Marion Swager, Chris Hagen, Peter Luik en 
Nel Baas op deze site met hun foto. 
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In Memoriam Henk van Maaren 
 

 

Henk Van Maaren                       13 juni 1931   -    7 december 2014 
 
 
Op 8 december 2014, bereikte ons het zeer droevige bericht, dat onze  
Gewaardeerde medebestuurslid van D.I.O.R. is overleden. 
 
Henk hebben wij leren kennen als een man die staat voor zijn woord, zeer gedreven, 
eerlijk, open en met zijn hart op de juiste plaats. 
Voor hij bestuurslid werd heeft Henk ook voor diverse andere verenigingen zijn expertise 
ter beschikking gesteld. Daarom was Henk een graag geziene gast en waar je ook kwam 
met Henk overal kende men hem, mooie verhalen en anekdoten volgden vervolgens en 
een ieder genoot van zijn aanwezigheid. 
 
In 2009 werd mij gevraagd om toe te treden als voorzitter en heb Henk toen nog beter 
leren kennen: Een man die een rijk leven heeft gehad, hier honderd uit over kon vertellen 
en het gevoel gevend alsof het herbeleeft werd. 
 
Zijn liefde voor Do, zijn vrouw, was om jaloers op te worden. Vol overgave heeft Henk de 
zorg over Do op zich genomen, welke helaas last van dementie heeft gekregen. 
Alhoewel Henk het eigenlijk niet meer kon, wilde hij dit niet loslaten en alvorens hij dit 
toestond heeft Henk eerst, met de hulp van Ali zijn dochter, alles geregeld voor de 
opvang in de toekomst voor Do. 
Waarna er pas de tijd is gekomen dat Henk klaar was met zijn missie: het leven. 
 
Wij verliezen in hem een zeer aimabel persoon. Een medebestuurslid die  
fanatiek zijn werk deed en ondergetekende had weer even een vader 
 
Henk: We zullen je enorm missen en mijn persoon in het bijzonder, met veel warme 
herinneringen en prettige gevoelens achterblijvend. 
Wij wensen de familie, aanhang en vrienden heel veel sterkte om dit verlies te dragen.  
 

Namens het bestuur van D.I.O.R.: Henry van Wegen  


