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Wij zijn zeer verheugd met de komst van weer een paar 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.
Mw. M. van Balken, Mw. H. Kamp, Mw. R. Mambenga.

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 vakantieverhaal delen, schroom niet en mail het ons. Wij willen het graag in onze nieuwsbrief
plaatsen. Eventueel met foto’s.
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Van de Voorzitter
Beste lezers,
Al bijna weer december als ik dit stukje schrijf. De dagen zijn kort en de nachten lang.
Helaas moet ik beginnen met het droeve bericht dat 2 actieve leden overleden zijn.
Onze vicevoorzitter Jaap Prior is op 12 september 2015 overleden en onze
contactpersoon in Harderwijk Lenny van de Brink-Tromp is op 8 oktober 2015 overleden.
Dat wij hen in eerbiedige herinnering mogen blijven gedenken.
Op een andere plaats in deze nieuwsbrief meer over hen.
Na de goed verlopen bootreis is het bestuur aan de slag gegaan om nog een activiteit dit jaar te
houden. Het is een optreden van het zeemanskoor “De Eemvaarders” uit Amersfoort.
Zij zullen op 3 december 2015 diverse zeemansliederen voor ons zingen in gebouw “Railzicht”. Als
deze Nieuwsbrief verschijnt is het waarschijnlijk al geweest.
Verder is het bestuur druk bezig met het invullen van de jaarplanning 2016.
Op 10 maart 2016 (World Kidney Day) zullen wij in de middag een activiteit hebben en 1 april (geen
grap) is er om 14.00 uur een toneelvoorstelling van “De Spoorhazen” ook weer in Gebouw
Railzicht. Hierover en over de verdere activiteiten in 2016 in de volgende Nieuwsbrief meer.
Inmiddels hebben wij Bram Krijger bereid gevonden om vanaf 1 januari 2016 het bestuur te
versterken als vicevoorzitter. Dit moet op de eerst volgende Algemene Leden Vergadering (ALV)
nog door de leden bekrachtigd worden.
Rest mij nog U namens het bestuur Prettige Kerstdagen en een goed 2016 toe te wensen.

Met vriendelijke groet,
Herman Hollegien

Hebt u nog leuke tips, die u met ons wilt delen, mag op allerlei vlakken zijn, laat het ons weten. We
zijn er voor elkaar !
Kijk gerust eens op onze mooie vernieuwde site: dior.nu
De heren Matthijs Van Suchtelen en Frans Jeltes zijn de laatste maanden heel druk geweest
om de site te vernieuwen en verfraaien. Als het goed is zijn we nu weer goed bereikbaar.
DIOR.NU
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Boottocht D.I.O.R. september 2015

Het is alweer even achter de rug, maar wat hebben we weer een mooie boottocht
gemaakt afgelopen september.
Deze keer zijn we opgestapt in Weesp en afgestapt in Zaandam.
En wat hadden we af en toe mazzel met het weer.
We hebben zelfs nog heerlijk buiten kunnen zitten, waar dus ook gretig gebruik van
gemaakt werd.
Deze keer geen gewoon buffet, maar een stampotten buffet.
Weer eens iets heel anders dan we gewend zijn.

Foto’s staan ook op onze site vermeld. Neem daar gerust een kijkje.

Voor de Kerstdagen ontvangt u als dialyserende in Amersfoort en Harderwijk een speciale
attentie. Mocht U niets hebben gehad, laat het ons dan weten, dan zorgen wij ervoor dat U
alsnog de attentie krijgt. Graag melden op theknijfffamily@hotmail.com of 0348-418678.
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Resonium, Sobisterit
Wat is het?
Het is een poeder waarvan de normale dagelijkse dosis 15 gram is. Het is niet zo lekker om in te
nemen maar als je het verwerkt in wat yoghurt of vla, of nog beter in een van de recepten die er zijn
voor verwerking, valt het misschien wel mee.
Wat doet het?
Het poeder bestaat uit en stofje (een hars, ook wel wisselaar genoemd) dat in het darmkanaal
kalium bindt. Het resultaat is dat het kalium in de voeding niet door de darmen wordt opgenomen.
Omdat dialyse patienten vaak een te hoog kalium hebben, is het nuttig om op deze manier het
kalium laag te houden (naast natuurlijk de bekende dieetmaatregelen).
Waarom wordt het voorgeschreven?
Een te hoog kaliumgehalte kan bij dialyse patiënten leiden tot hartritme stoornissen, daarom is het
belangrijk het kalium niet hoger te laten komen dan 5,9 mol/l.

Hoe en wanneer in te nemen?
Maakt niet zo veel uit wanneer, soms iedere dag een schepje, soms op niet dialyse dagen. Dat
bepalen de nefroloog en de diëtiste.
Chris Hagen, nefroloog
Hier weer een paar recepten, veel succes ermee.
RECEPTEN MET RESONIUM®
Appeltaart (voor een taart van ca. 18 cm middellijn)
60 g Resonium
200 g bloem
125 g boter of margarine
125 g basterdsuiker
50 ml ongeklopte slagroom
50 ml water
75 g rozijnen
750 g appel

1 eetlepel citroensap
1-2 eetlepels suiker
1 theelepel kaneel

Vermeng Resonium, bloem, basterdsuiker met de boter. Voeg room en water toe en kneed het
geheel tot een bal. Laat het deeg ca. 30 minuten in de koelkast rusten. Wel de rozijnen 10 minuten
in kokend water en laat ze daarna uitlekken. Schil de appels, verwijder het klokhuis en snij ze in
schijfjes en besprenkel met citroensap. Vermeng de appelschijfjes met de uitgelekte rozijnen. Rol
het deeg uit tot een plak en bekleed hiermee een ingevette springvorm.
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Leg de appelschijfjes in de taartvorm en bestrooi ze met suiker en kaneel. Rol het overige deeg uit
en snijd hiervan reepjes en maak een vlechtwerk bovenop de appeltaart. Zet de vorm in het midden
van een voorverwarmde oven (160º C) en bak de taart gaar in ca. 45 minuten. Laat de taart
afkoelen en snij de taart in 12 stukken.
1 Stuk appeltaart bevat:
5 g Resonium
2 g eiwit
… mg natrium
150 mg kalium
Bewaren: Vries de stukken appeltaart, die niet direct gegeten worden in en neem per keer een stuk
uit de vriezer.

Gemberkoek (voor een taart van 20 cm middellijn)
75 g Resonium
140 g bloem
150 g boter of margarine
125 g basterdsuiker
100-150 g gember
Doe de Resonium, de bloem, boter en basterdsuiker in een kom. Kneed hier vlug een bal van en vul
hiermee een ingevette boterkoekvorm of zandtaartvorm. Bestrooi de bovenkant met kleingesneden
gember. Plaats de vorm in een hete oven van 200º C en laat de koek gaar en bruin worden in ca.
30 minuten. Laat de gemberkoek afkoelen en snij de koek in 15 punten.
1 Punt bevat:
5 g Resonium
2 g eiwit
….mg natrium
….mg kalium
Bewaren: Bewaar de gemberkoek koel en droog of vries de punten in en haal per keer een punt uit
de vriezer.

Oliebollen (12 stuks)
½ pak oliebollenmix (= 250 g)
60 g Resonium
300 ml lauw water (40º C)
125 g gewelde krenten, rozijnen en/of sukade.
Doe de oliebollenmix met Resonium en 300 ml lauw water in een kom en roer dit met de mixer of
garde tot een glad beslag. Roer de krenten en rozijnen en/of sukade er doorheen. Dek het geheel af
met een vochtige doek en lat het ruim een half uur rijzen op kamer temperatuur. Verwarm de olie in
een frituurpan.
Vorm met twee lepels bolletjes van het beslag en laat die in de hete olie glijden. Bak de oliebollen in
ca. 2 minuten goudbruin. Neem de oliebollen uit de pan en laat ze op keukenpapier uitlekken.
Bestrooi de oliebollen met poedersuiker.
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1 Oliebol bevat:
5 g Resonium
1 g eiwit
50 mg natrium
100 mg kalium
Bewaren: Bewaar de afgekoelde oliebollen in een goed afgesloten trommel of vries ze in. Haal per
keer een of meer oliebollen uit de vriezer.

Heeft u zelf ook nog een tip?
Misschien heeft u zelf nog een tip om op een lekkere manier het resonium in te nemen.
Graag horen wij dat dan van u. Dan kunnen wij er weer andere mensen mee helpen.
Alvast hartelijk dank.

Kerstkransjes (eigen recept)
210 gram resonium
80 gram bloem
180 gram ongezoute roomboter
180 gram witte basterdsuiker
10 gram citroenrasp
12 gram kaneel
5 gram bakpoeder
2 zakjes vanille suiker of extract
2 eieren
Gember
Greinsuiker (grove suiker, die ook op Jan Hagel koekjes zit)
Amandel schaafsel
Maak van alle ingrediënten (behalve gember, grijnsuiker en amandelen) een mooi deeg.
Steek dan 50 a 55 koekjes uit het deeg, bestrijk deze met wat ei. Leg dan op de koekjes
wat greinsuiker, amandelschaafsel en een beetje gember.
Dan tussen 12 en 15 minuten in de oven op 200 graden.
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Een koekje bevat ongeveer 4 gram resonium, dus 3 a 4 koekjes per dag nemen, om voldoende
resonium binnen te krijgen.

Ik geef de pen door aan …………..
Anouk heeft mij gevraagd om iets te schrijven voor D.I.O.R..
Even voorstellen:
Ik ben Annie van Koot, werk 12 1/2 jaar in het Meander als service assistent.
Toen ik 16 was heb ik ook stage gelopen in het St. Elizabeth Ziekenhuis, daarna ben ik gaan
werken in Ziekenhuis de Lichtenberg, daar heb ik bijna 10 jaar gewerkt.
Toen kwamen de kinderen en ben ik voor mijn kinderen gaan zorgen.
Tijdens de schooluren ben ik gaan werken in een magazijn. Werken en contact hebben met
mensen is iets wat ik leuk vind. Als ik werk doe ik dat met veel plezier.
Koffie, broodjes en soep serveren bij de patiënten is leuk, je hebt dan gelijk contact en je kan een
praatje maken. De catering is een klein onderdeel van mijn werk.
Achter de schermen kweken wij de machines, waterinstallatie. Wij vullen ook de voorraad bij en
doen bestellingen voor de afdeling. Zoals U kunt lezen, is het een veelzijdig beroep.
Buiten het werk om mag ik graag lezen, wandelen, fietsen en ga ook graag uit eten.
En sinds kort pas ik 1 dag in de week op mijn kleindochter, wat ik super leuk vind.
Hopelijk hebben jullie een kleine indruk gekregen van wat ik doe op de afdeling en wie Annie is.
Ik geef de pen door aan de secretaresse Sophie Hogendoorn.

Vriendelijke Groet,
Annie van Koot
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Op vakantie als nierpatiënt? Er is meer mogelijk dan u
denkt!
Op één van de themadagen van de NVN vertelde een
enthousiaste dame, “kennissen haalden mij over op vakantie
te gaan, maar ik twijfelde of dat wel wat voor mij zou zijn.
De Vakantiebeurs van de NVN leek mij dé plek om mij eens
goed te laten voorlichten en een mooie reis uit te zoeken.
Ik heb een presentatie gevolgd en daarna de stand van de
reisaanbieder bezocht. Ze hebben me goed voorgelicht en ik
durfde het aan…
Ik heb een fijne reis gehad en ben ontzettend verwend door
de dialyse-afdeling bij mijn vakantieadres. Ik ga zéker
volgend jaar weer op vakantie. Maar dan kom ik eerst naar
die gezellige beurs om weer een mooie reis uit te zoeken.”

Beste reiziger,
Ook u kunt zich - net als de dame hierboven - laten inspireren, informatie inwinnen en een
mooie reis uitzoeken. Wij organiseren op zaterdag 23 januari 2016 de NVN-Vakantiebeurs!
Voor alle nierpatiënten in Nederland!
Jong en oud; pré-dialyserenden, dialyserenden, getransplanteerden, ouders met een kind met
een nierziekte, partners van nierpatiënten. U bent allen van harte welkom!
Datum
Locatie
Bereikbaarheid
Parkeren:

zaterdag 23 januari 2016
MeetingDistrict, Blokhoeve 2, 3438 LC Nieuwegein
www.meetingdistrict.nl
makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer
De halte van de sneltram vanaf Utrecht Centraal doet er 15
min. over en ligt op 1 minuut loopafstand van het Meeting District.
meer dan voldoende gratis parkeerplaatsen

Lezingen/presentaties en informatiemarkt!
Uiteraard valt er weer van alles te beleven. Zoekt u een reisadvies op uw lijf geschreven?
Aanbieders uit binnen- en buitenland presenteren hun reisprogramma en helpen u een keuze te
maken. Wilt u wel eens horen hoe een ander dat allemaal geregeld heeft? Bezoek dan één van
de lezingen of presentaties. U hoort dan wat er allemaal mogelijk is.
Gezelligheid en een reis als prijs!
Het is vooral onze opzet om er voor u een gezellige dag van te maken. Geniet van de hapjes en
drankjes, de vrolijke muziek en de informatieve en leuke kraampjes op de markt.
En ja, net als vorige jaren worden er weer mooie ‘reis’-prijzen verloot, zoals o.a. 1 week naar
Antalya-Turkije door Corendon of 1 week in een stacaravan van de Nierstichting. Het
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dialysecentrum Ravenstein stelt een midweek in de Stadsherberg De Keurvorst als prijs ter
beschikking. De prijs van Elyseklinieken is nog een verrassing. Misschien bent u wel één van de
gelukkigen!
De NVN hoopt u hiermee een boeiend programma aan te bieden Voor alle leden is deze dag
gratis (toegang op basis van uw ledenpas), niet-leden betalen € 26,00, tenzij uw partner al lid
is, dan betaalt u € 13,00.
Na inschrijving ontvangt u de factuur voor de betaling evenals een toegangsbewijs voor de
Vakantiebeurs 2016. Met dit bewijs heeft u toegang tot al onze
U kunt zich aanmelden via het formulier op onze website www.nvn.nl/vakantiebeurs2016.
Aanmelden is mogelijk tot 5 januari 2016. Vlak voor de themadag ontvangt u een bevestiging
met het programma en de routebeschrijving.
Mocht u na aanmelding alsnog verhinderd zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven
aan ons secretariaat? Tel. 035-6912128 of secretariaat@nvn.nl. Indien u zich niet of te laat
afmeldt, komen wij voor onnodig hoge kosten te staan, samen met u willen wij dat graag
voorkomen.
Wij begroeten u graag op zaterdag 23 januari 2016 in Nieuwegein.
Nierpatiënten Vereniging Nederland
Mede namens de vrijwilligers van de werkgroep,
Hans Bart
Directeur

Herinnering
Themadagen voor (pre)dialyserenden, getransplanteerden en partners.
In oktober 2015 vonden de eerste twee dagen plaats voor (pre)dialyserenden, getransplanteerden en hun
partners met als thema Leven of LEVEN?
Binnenkort kunt u onze derde en tevens laatste dag in Hengelo bezoeken.
Leven of LEVEN?
Verandering als norm
Elke nieuwe fase in een nierziekte kan alles weer op zijn kop zetten. Het is belangrijk om je daar als
nierpatiënt van bewust te zijn: Verandering is de norm.
Acceptatie is voor een nierpatiënt geen loze kreet, maar een must om te blijven functioneren. En daar waar
acceptatie niet lukt, probeer je toch de mogelijkheden die er nog wel zijn zoveel mogelijk te benutten. Maar
hoe schakel je zo snel mogelijk om de fysieke werkelijkheid van de dag ook in je hoofd bij te houden? Hoe
betrek je je omgeving bij dit telkens terugkerende spel? En hoe hou je zoveel mogelijk invloed op je eigen
leven?
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De werkgroep heeft een informatief en optimistisch programma voor u samengesteld.
Zaterdag 16 januari 2016
Hotel Hengelo
Bornsestraat 400
7556 BN Hengelo (Ov.)
U kunt u zich inschrijven tot vrijdag 1 januari.
Alle drie de dagen zijn tot stand gekomen uit een samenwerking tussen de NVN en verschillende regionale
verenigingen: Digna, Catharina, Den Haag, Diavaria, NON en Veldhoven.
Schrijft u zich snel in, want het aantal plaatsen is beperkt!
Heeft u zich al ingeschreven voor deze dag, dan kunt u dit schrijven als niet verzonden beschouwen.
Programma
10.00 – 10.30 Ontvangst met koffie en thee
10.30 – 10.45 Welkomstwoord door Hans Bart.
10.45 – 11.30 Presentatie 1: Omgaan met fysieke tegenslagen
Ervaringsdeskundige Robert van der Wolk weet als geen ander hoe fysieke beperkingen het
alledaagse leven kunnen beïnvloeden. Toch wist hij zijn leven op ongelooflijke wijze om te
draaien met resultaten zoals het lopen van een voettocht van maar liefst 1000 kilometer vlak
voor zijn nierdialyse. Robert is een inspirerende spreker, auteur en succescoach die u niet
mag missen!
11.30 – 11.45 Korte pauze
11.45 – 12.30 Presentatie 2: Voordelen van flexibiliteit
Wat is flexibiliteit eigenlijk en waar hangt het vanaf? Wat levert het op? Kun je het trainen?
Aafke Versantvoort is beeldend therapeut en heeft zich gespecialiseerd in Acceptance and
Commitment Therapy (ACT). ACT therapie richt zich op de toename van psychologische
flexibiliteit. Aafke zet deze methodiek in om mensen met een chronische ziekte te helpen om
hun leven op een positieve en waardevolle manier voort te zetten. Naast haar professionele
betrokkenheid, heeft ze zelf ook ervaring met de belemmeringen van een chronische ziekte,
in haar geval diabetes type I.
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 Keuzeprogramma met 3 workshops / lezingen
Voor het middagprogramma kunt u een keuze maken uit één van de onderstaande
programmaonderdelen:
I

Nierziekte en relatie
Deze interactieve lezing gaat over het belang van open communicatie, ook als het een
moeilijk onderwerp betreft. Dit programmaonderdeel is bedoeld voor nierpatiënten en hun
partners. Er worden tools meegegeven ter verbetering van de communicatie,
intimiteit/seksualiteit.
Claudia van der Wel, maatschappelijk werker en consulent seksuele gezondheid, heeft vanuit
haar werk veel te maken met chronisch zieken en heeft daarnaast haar eigen praktijk in
Deventer. In haar eigen praktijk komen thema’s als de invloed van een aandoening of
medicatie, het zelfbeeld/lichaamsbeeld, beleving, mentale aspecten zoals angst (bijvoorbeeld
angst om te falen of om pijn te krijgen), schaamte, communicatie en andere relationele
factoren vrijwel altijd aan de orde.
II

Behouden van je eigenwaarde
Hoe beïnvloedt een chronische ziekte je eigenwaarde en hoe kun je ervoor zorgen dat je je
nuttig blijft voelen? Hoe leg je de focus op wat je wel kunt en zet je je talent zo goed mogelijk
in, ondanks je ziekte? Nienke de Boer, van Reuma Uitgedaagd, vertelt hier meer over.
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III

Hoe blijf je mentaal fit?
Als nierpatiënt voel je je fysiek vaak niet fit. Maar hoe zorg je ervoor dat je mentaal wel fit
blijft? Marije Derks-Dijkman, gezondheidszorgpsycholoog en in opleiding tot klinisch
neuropsycholoog binnen de afdeling Medische Psychologie van de Ziekenhuisgroep Twente
(ZGT), vertelt meer over mentale vitaliteit.

15.00 – 15.30 Napraten met een hapje en een drankje
Inschrijven kan als volgt
Ga naar de volgende link en schrijf u in: https://www.nvn.nl/actueel/agenda/agendapunt/173/themadag-

%28pre%29dialyserenden-en-getransplanteerden-%28oost-nederland%29#aanmeldingsformulier
Mocht u geen beschikking over een pc hebben, neem dan even telefonisch contact met ons op: 035-6912128
Aanmeldingen voor de themadag worden in volgorde van ontvangst behandeld en dienen uiterlijk twee weken
van tevoren binnen te zijn.
NVN leden hebben gratis toegang tot deze themadag. Een lidmaatschap van de NVN kost

€ 26,00 p.j. en € 13,00 p.j. voor partners.
We kijken er naar uit om u op deze dag te mogen verwelkomen!
Met vriendelijke groet,
Mede namens Joost van de Molengraft, Janneke Bresser, Charles Martens, Harry Eijnde, Paul Kentie, Gerard
van der Pol, Leo Velthuis, Marijke Venhuis en Afke Nijhof.
Nierpatiënten Vereniging Nederland
Hans Bart
Directeur
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Op vrijdag 15 januari 2016 vindt in Spant! in Bussum ‘Samen Sterk’ plaats, hét inspiratieevenement voor patiënten en zorgverleners.
Samen Sterk biedt patiënten en zorgverleners een podium waar zij hun vernieuwende ideeën en
initiatieven kunnen presenteren en met elkaar kunnen delen. Al deze ideeën en initiatieven
hebben één gemeenschappelijk doel: het leven van een nierpatiënt zo aangenaam mogelijk
maken. Samen Sterk wordt georganiseerd door de Nierpatiënten Vereniging Nederland en de
Nierstichting. Je bent van harte uitgenodigd voor dit evenement!
Programma
Hoe blijf je in je kracht ondanks een nierziekte? En hoe kan je als team, patiënt en zorgverlener
samen, zorgen dat iemand zelf regie houdt over lijf en leven? Daarover gaat Samen Sterk.
Belicht vanuit de patiënt én de zorgverlener.
Luciën Engelen is expert op het gebied van technologie in de zorg en patiëntparticipatie. Hij
opent met een inspirerende peptalk over de mogelijkheden van moderne technologie. Twee
voorbeelden, Teledialyse en het Medical Dashboard, illustreren de praktische winst die
technologie oplevert.
Maatje en Drie Goede Vragen laten zien hoe een steuntje in de rug eigen regie bevordert, en
dat je verder komt als je vragen durft te stellen. Camp COOL en LEER (Leefstijl En Eigen Regie)
laten op inspirerende wijze zien dat een groep jongeren en volwassenen ook Samen Sterk zijn.
En de Frodio laat zien hoe eenvoudig en doeltreffend een oplossing voor een groot probleem
kan zijn.
Machteld Huber, arts-onderzoeker en de bedenker van het concept Positieve gezondheid, zal
haar nieuwe kijk op gezondheid met ons delen. Robert van der Wolk, bekend schrijver van het
boek ‘Geef nooit op’ sluit het programma af; zijn prachtige verhaal onderstreept de kracht van
eigen regie, en de passie voor leven die alle deelnemers van Samen Sterk delen.
Accreditatie is aangevraagd voor Agogisch en Maatschappelijk Werkers en V&V en Register
Zorgprofessionals
Datum
Vrijdag 15 januari 2016, van 10.00 - 16.00 uur
Locatie
Spant!
Dr. A. Kuyperlaan 3
1402 SB Bussum
Aanmelden
Je kunt je via de NVN website aanmelden voor Samen Sterk:
https://nvn.nl/actueel/agenda/agendapunt/171/inspiratie-evenement-samen-sterk
Of mail naar: secretariaat@nvn.nl
We zien je aanmelding graag tegemoet en hopen je te begroeten op 15 januari 2016!
Nierpatiënten Vereniging Nederland
Marjolein Storm

Nierstichting
Andrea Ni
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Consultprocedure diëtist
Uit een onderzoek van nefrovisie is naar voren gekomen dat het niet altijd duidelijk is,
hoe u uw diëtist kunt raadplegen.
Reden genoeg om weer eens aandacht te besteden aan dit onderwerp.
Wilt u een vraag stellen over voeding of uw dieet?
Vraag de verpleegkundige om de diëtist te mailen, zij zal binnen een week proberen bij u op de
dialyse te komen.
Ook kunt u zelf contact opnemen met uw diëtist en een afspraak plannen.
Graag laten we u weten dat het mogelijk is om op kantoor een afspraak te maken, mocht u hier,
bijvoorbeeld om privacy redenen, behoefte aan hebben.
Monique Hoogerwerf 033-8501290 ma, di, wo, do
Maandagochtend groep Amersfoort
Dinsdagmiddag groep Amersfoort
Om de dag groep 2 Amersfoort
Nachtdialyse groep
Dinsdaggroepen Harderwijk
PD groep

Wendy van de Visch 033-8501135 ma, do, vr

Dinsdagochtend groep Amersfoort
Om de dag groep 1 Amersfoort
Maandagmiddag groep Amersfoort
Maandagmiddaggroep Harderwijk
Maandagochtendgroep Harderwijk

Schenkingen, Donaties, Giften
Er is ons al een paar keer gevraagd of wij een “Pot” hadden.
Daar hebben wij nooit echt bij stil gestaan. In het verleden zijn er leden geweest, die spontaan of in
overleg met de penningmeester, geld hebben overgemaakt ten behoeve van D.I.O.R.
Indien wij een schenking mogen ontvangen, dan komt deze 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 middel van
een storting op onze bankrekening.
U kunt ook contact opnemen met onze penningmeester, dhr. Paul Hollegien.
Onze bankrekening heeft het IBAN nummer: NL08ABNA0971398186.
Ten name van: Nierpatiëntenvereniging D.I.O.R.
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Onder vermelding van Schenking, Donatie dan wel Gift.
Dit ter verantwoording in het kasboek.
Wilt u persoonlijk contact dan kunt u zich wenden tot onze penningmeester.
Uiteraard wordt met u wensen rekening gehouden en uw privacy gewaarborgd.
P.H.L. Hollegien (Paul)
Zuivelhof 41
3828CZ Hoogland
Mob: 06-19110234
Tel: 033-4804112
p.h.lhollegien@ziggo.nl

Hierbij willen wij nog even vermelden, dat wij na de bootreis van verschillende personeelsleden een gift hebben mogen ontvangen van € 45,00. Hiervoor onze hartelijke dank.
Ook hebben wij een donatie ontvangen van € 25,00 van iemand die meegeweest is op de
boot. Ik geef nu nog geen naam door, omdat hij nog geen toestemming heeft gegeven,
maar wij willen hem toch nu alvast hartelijk danken voor de donatie.

Eiwitcheck
Op maandag 16 november is er bij een deel van de dialysepatiënten een screening uitgevoerd naar
de totale eiwitinname. Uit deze screening bleek de helft van de patiënten een eiwitinname volgens
de richtlijnen te hebben: minimaal 1 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht. Dit betekent
wanneer u 80 kg weegt, u minimaal 80 gram eiwit nodig heeft (let op, indien u overgewicht heeft
gelden er iets aangepaste richtlijnen).
Voor dialysepatiënten is het van belang om voldoende eiwitten te eten om in een goede conditie te
blijven. Via de kunstnier gaan veel eiwitten verloren, die met het eten weer aangevuld moeten
worden. Wat kunt u zelf doen om uw eiwitinname te verhogen?
 Eet dagelijks een portie vlees, vis, kip, ei of vervanger bij de warme maaltijd;
 Kies in plaats van aardappelen vaker voor peulvruchten bij de warme maaltijd (kapucijners,
linzen, bruine-, witte- of kidneybonen);
 Kies vaker voor hartig beleg op uw boterham;
 Vervang koffie of thee eens door een glas (karne)melk of een yoghurtdrank;
 Naturel kwark of hangop bevatten driemaal meer eiwit dan een schaaltje vla, pap of yoghurt;
 Neem als tussendoortje een eiwitrijkproduct, zoals bijvoorbeeld een blokje kaas, een plak
vleeswaren, een toastje met hartig beleg of een handje noten.
Denk bij het inname van extra eiwitrijke tussendoortjes aan uw fosfaatbinder. Voor verdere
informatie of recepten kunt u in het kookboek "Eten met plezier" kijken.
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Wijzigingen in het taxivervoer
Betreft: taxivervoer na 1 januari 2016

Voor alle dialyse patiënten,

Vanaf 1 januari 2016 gaan de nieuwe contracten in tussen de taxibedrijven en de zorgverzekeraars.
Het kan dus zijn dat u vanaf 1 januari met een andere vervoerder zult gaan reizen.
Voor verzekerden bij:
Achmea (Zilveren Kruis, Centraal Beheer, Interpolis, Fbto , Avero, Inshared)
U kunt bij uw taxi-bedrijf navragen of zij u in 2016 mogen vervoeren.
Als uw bedrijf geen contract heeft kunt u nu al bellen met een postcodelijn om te zien welk bedrijf u
mag vervoeren in 2016. Telefoonnummer 09008294224, kies een 2 en voer uw postcode in.
U kunt nu met het nieuwe taxi-bedrijf afspraken maken voor vervoer in 2016.
Bedrijven die in 2016 voor Achmea gaan rijden zijn i.i.g. : Houwen, Transvision en Witteveen

Voor overige verzekeraars geldt
U kunt bij uw taxi bedrijf navragen of zij u in 2016 mogen vervoeren.
Heeft het bedrijf geen contract meer met uw verzekering, neem dan contact op met de vervoerslijn
van uw verzekering om na te vragen met welk bedrijf u mag reizen.

Mocht u hulp nodig hebben, horen wij dit graag.
Vriendelijke groet,
Marion Swager, Ingrid Moraal
Maatschappelijk werk dialyse-afdeling
0338502658
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IN MEMORIAM

Jaap Prior

6/3/1942 - 12/9/2015

Helaas hebben wij op 12 september 2015 het droevige bericht ontvangen, dat onze
vice voorzitter Jaap Prior is overleden.
Wij hebben Jaap leren kennen als een rustige man, die veel in zich opnam en waar
nodig met ideeën en commentaar naar voren kwam. Hij zette zich in voor D.I.O.R.
op zijn eigen manier.
Jaap heeft zijn werkzame leven als tandarts gewerkt in Soest en deed dit altijd met
veel plezier, maar helaas maakte een allergie daar voortijdig een einde aan.
Hij heeft ook eens in de nieuwsbrief gestaan met een verhaal over hoe hij in
Portugal op vakantie ging en daar gewoon dialyseerde. Dat was allemaal goed
geregeld.
Eerder dit jaar was hij getransplanteerd. De nier deed het geweldig. Maar hij kreeg
verschillende complicaties. Uiteindelijk werd dit allemaal teveel voor zijn lichaam.
Tijdens de crematie werd duidelijk wat een sociale persoon Jaap was, zoveel
mensen waren er om afscheid van hem te nemen. Wij zullen je missen Jaap.
Wij wensen zijn vriendin, kinderen en verdere familie daarom ook heel veel sterkte
toe.

Lenny v.d. Brink-Tromp 4/9/1938 -

8/10/2015

Op 8 oktober kregen wij het droevige bericht, dat onze contactpersoon van
Harderwijk, Lenny v.d. Brink-Tromp, was overleden.
Zij was al lid sinds 2004, dus eigenlijk vanaf het begin van D.I.O.R.
Zij was jarenlang de contactpersoon van Harderwijk en was op vele contactmiddagen en uitjes te vinden. Zo schreef ze wel eens een mooi gedicht voor de
nieuwsbrief of schreef ze over hoe ze genoten had van de gezellige middag met
spelletjes. Ze was altijd bij de sjoelers te vinden.
Of met de boottochten, dan zag ze weer zoveel oude bekenden.
Zij had het dan altijd reuze naar haar zin. Door de jaren heen ging haar gezondheid
wel wat achteruit. Maar op een gegeven moment was het voor haar klaar.
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Geschokt waren wij dan ook, toen het nieuws van haar overlijden binnenkwam. Wij
zullen je missen Lenny. Wij willen daarom haar familie heel veel sterkte toewensen.

Namens het bestuur van D.I.O.R.
(Foto Jaap Prior van de site van Gezonde Nieren)

Het volgende D.I.O.R.-lid is onlangs getransplanteerd:
Dhr. A. Hazeleger (rectificatie).

De volgende D.I.O.R.-leden zijn onlangs overleden. Wij willen hierbij de familie heel veel
sterkte toewensen voor de komende tijd.
Dhr. J.N.A. Prior uit Voorthuizen op 12 september 2015
Dhr. J.H. van Gelder uit Harderwijk op 17 september 2015
Mw. M. van den Brink-Tromp op 8 oktober 2015
Mw. G. van Schalkwijk-van Wede uit Amersfoort op 11 oktober 2015
Dhr. P.A.B. v.d. Last uit Amersfoort op 31 oktober 2015
Mw. A. van Alten-Spek uit Soest op 21 november 2015
Dhr. A.H.A. van Amsterdam uit Lelystad op 26 november 2015
Dhr. J. de Vogel uit Amersfoort op 2 december 2015.

Uitslag enquete
Dierentuin Amersfoort
De Weistaar
Dolfinarium Harderwijk
Boottocht
Oude Ambachten museum Terschuur
Beeldentuin/Zandsculpturen Garderen
Spelletjes middag
Speciale gastspreker
Toneel voorstelling
Shanti koor
Kookmiddag / avond

35x ja
28x ja
37x ja
46x ja
26x ja
17x ja
31x ja
22x ja
30x ja
27x ja
18x ja

8x nee
10x nee 1x?
5x nee
1x nee
9x nee
15x nee
4x nee
13x nee 1x ?
6x nee 1x ?
8x nee
10x nee

Het was een hele leuke middag met het Zeemanskoor. Een vrolijk stel en leuke meezing liedjes.
Er waren hele mooie stemmen bij. Ik heb genoten. Er was een fijne sfeer. Jammer dat er zo weinig
mensen konden komen. Volgende keer beter.
Hartelijke groeten van Lida Schols

Uw kopij gaarne uiterlijk 10 februari 2016 inleveren!
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Nierpatiëntenvereniging D.I.O.R.
Bankrekeningnummer: : NL08ABNA0971398186
KvK nr: 32101691

Voorzitter
Vice voorzitter
Secretaris
Penningmeester
2e Penningmeester
Ledenadministratie +
Redactie nieuwsbrief

: dhr. H.A.M. (Herman) Hollegien
: dhr. A.J. (Bram) Krijger
: mw. A. (Lia) Neef
: dhr. P.H.L. (Paul) Hollegien
: Vacant

h.hollegien1944@kpnmail.nl
aj.krijger@kpnmail.nl
lianeef@casema.nl
p.h.lhollegien@ziggo.nl

: mw. C.J.M. (Cora) Knijff-Spijkers

theknijfffamily@hotmail.com

Patiënten contact personen:
Di/do/za ochtend
Di/do/za ochtend

: mw. L.A.M. (Loes) Schoots
: Mw. M. (Marianne) Hoogvliet

loesschoots@hotmail.com
mariannehoogvliet@gmail.com

Onderstaande patiënten zijn ook te benaderen voor een goed gesprek of info:
Patiënten contact PD : dhr. F. (Frans) Jeltes
frans43@ziggo.nl
Patiënten contact div. : dhr. A.J. (Bram) Krijger
aj.krijger@kpnmail.nl

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-, 50-jarige bruiloft of een andere heugelijke gebeurtenis.
Ook voor het insturen van kopij kunt u bovenstaande mail of adres gebruiken.

Het Bestuur van Nierpatiëntenvereniging D.I.O.R. wenst u Fijne
Feestdagen en een Goed 2016 toe
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