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Oei, ik denk 
niet dat mijn plas 

daarin past! 

Even tellen ... 1,2,3! 

Lees erover op p. 8 

Hoeveel nieren 

heb jij eigenlijk?

5 vragen aan  
verpleeg kundige  

Kimi p. 16

Professor Weetalles  

over pipi p. 14
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Helaba, niet 

spieken! 

mensen twee nieren 
hebben, maar dat één 
goed werkende nier 

voldoende is om gezond 
te blijven?

WIST JE DAT…Welk plasje is van wie?
De blaas van een kat is kleiner dan die 

van een olifant. Logisch! Maar is die van 

een mens kleiner dan die van een hond? 

Zoek uit welk potje bij wie past! 
Op p. 14 lees je er meer over.
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Dit boekje is van …

Ik ben hier met …

Mijn lievelingseten …

Dit lust ik helemaal niet …

Dit is mijn lievelingsdier …

Dit is jouw boekje, 

vul maar in! 

Veel leesplezier! 

Hallo daar! 
Ik ben Oliver, 
Ollie voor de vrienden.
Ik ben jouw maatje in 
het ziekenhuis!

Ga je mee op pad?

Op de cover poseert 

Ollie samen met 

Marie-Lynn.  

Lees haar dagboek 

op p. 4
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Marie-Lynn werd geboren met een 
ernstige ziekte. Toen ze 2 jaar was, 
had ze al een levertransplantatie én 
een niertransplantatie achter de rug! 
Intussen gaat het best goed met haar. 
Vandaag komt ze op jaarcontrole.

Het dagboek van 

Marie-Lynn

Op weg naar de 
kinderafdeling. Ik 
loop graag rechts 
op het randje.  

Mijn knuffel Sky komt 
altijd mee naar het 

ziekenhuis. Thuis 
hebben we een echte 

husky die Sky heet. 

De dag voor de 
controle moet 

ik 24 uur al mijn 
plasjes bijhouden. 
Ik heb bijna 2 liter 

verzameld. Lang 
niet slecht!

Beste 

vrienden! 

Veel hé! 



Oef! 

Marie-Lynn
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Ik krijg voor elke 
bloedafname een 
‘toverpleister’. Die verdooft 
mijn huid zodat ik de prik 
amper voel.

Hier krijg ik een 
echografie van mijn 
donornier. Die doet 
het nog altijd prima!

Er wordt een foto 
genomen van mijn 

onderste ruggenwervels. 
Daarop kunnen ze zien 

hoe sterk mijn botten 
zijn. Iets minder sterk dan 

gemiddeld, maar sterk 
genoeg, zegt de dokter. 

Wie is Marie-Lynn?

 7 jaar

  Hobby’s: zingen, dansen,  

met de poppen spelen 

 1 broer: Alexander (3 jaar)

Daa-aaag! 

De jaarcontrole is heel 
vermoeiend voor mij. 
Maar ik weet dat er op 
het einde van de dag 
altijd een verrassing 
volgt. Dat helpt!

Meer weten over de  
werking van de nieren?  
Lees p. 8

Een vriendje 

voor Sky 

misschien?
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Wat doen 

je nieren?
Nieren zijn onmisbaar! Ze zijn de wasmachine van je lichaam 
die de afvalstoffen uit je bloed halen.

Als alles goed gaat, zitten er in 
je lichaam twee goed werkende 
nieren: eentje links en eentje 
rechts midden in je rug. Nieren 
zuiveren de afvalstoffen uit 
je bloed, daarom zijn ze zo 
belangrijk. Want als de afvalstoffen 
in je bloed blijven zitten, raakt je 
lichaam vergiftigd.

In principe kan één nier die 
opdracht perfect uitvoeren. Je 
hebt dus eigenlijk maar één nier 
nodig om gezond te blijven.

Hoe werkt dat precies? 

4.

5.

1.

2.

3.

Het bloed dat 
moet gezuiverd 

worden, loopt via 
een bloedvat naar 

de nier. In de nier loopt 
het bloed langs 

miljoenen kleine 
filtertjes die 

de afvalstoffen 
eruit halen.

Het gezuiverde 
bloed stroomt terug 

naar je lichaam via 
een ander bloedvat.

De afvalstoffen 
en het water 

die doorheen 
de filtertjes 

stromen, vormen 
samen urine. Die urine 

loopt via afvoerbuisjes 
naar je blaas.

Als je blaas vol is, ga 
je plassen. Zo verwijder 
je de giftige afvalstoffen 

uit je lichaam.
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WIST JE DAT…
je je nieren kan 

helpen door veel water 
te drinken?

Als je genoeg water drinkt, hebben 
je nieren voldoende vocht om de 
afvalstoffen te filteren. Dan is de kleur 
van je plas lichtgeel. Als je te weinig 
drinkt, is je plas donkergeel.

Nieren doen je groeien
Nieren zorgen niet alleen voor de 
zuivering van je bloed, ze geven 
ook hormonen en eiwitten af die je 
doen groeien en je sterke botten 
geven. Daarom blijven kinderen met 
slecht werkende nieren vaak een stuk 
kleiner dan hun leeftijdsgenoten. Om 
te groeien hebben ze dan elke avond 
een prik met groeihormoon nodig in 
hun been. 

Nieren houden je fit
Je nieren maken ook het hormoon 
EPO aan waardoor je lichaam elke 
dag nieuwe rode bloedcellen 
aanmaakt. Zo blijf je fit en krijg 
je geen bloedarmoede. Kinderen 
met slecht werkende nieren, moeten 
één of twee keer per maand EPO-
prikjes krijgen.

Wat als je nieren  
niet goed werken?

Als je nieren het niet goed doen, heb je een 
behandeling nodig die helpt om je bloed te 
zuiveren. Dat noemen we dialyse. Er bestaan 
twee soorten dialyse: hemodialyse en 
buikdialyse.
Bij hemodialyse wordt je bloed via een buisje 
in je arm aangesloten op een machine die 
afvalstoffen uit je bloed filtert en het gezuiverde 
bloed weer terugstuurt in je lichaam. Daarvoor 
kom je drie keer per week naar het ziekenhuis.
Bij buikdialyse is het je eigen buikvlies — een vlies 
rond je buikorganen — dat als zuiveringsfilter 
wordt gebruikt. Het spoelwater loopt in en uit je 
buik via een slangetje. Dit soort dialyse kan elke 
nacht thuis gebeuren terwijl je slaapt.
Dialyse is een tijdelijk hulpmiddel, voor een jaar 
of twee. De machines kunnen de werking van je 
eigen nieren maar gedeeltelijk overnemen. 
Om definitief beter te worden, 
hebben nierpatiënten uiteindelijk 
een nieuwe nier nodig. Hoe dat 
kan, lees je op p.8!

OVNP, de Oudervereniging voor Nierpatiëntjes, 
organiseert elk jaar een kamp voor kinderen met 
nierproblemen in samenwerking met het UZA, 

UZ Gent en UZ Leuven. Er is ook elk 
jaar een familieweekend. 

Alle info vind je op www.ovnp.be
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een nierpatiënt 
soms meer dan 2 jaar 
moet wachten voor 
er een donornier 
beschikbaar is?

WIST JE DAT…

Waar komt die nieuwe nier 
vandaan? 
Er zijn twee mogelijkheden. 
De nier kan van een levende 
nierdonor komen. Dat is meestal 
een familielid. Iemand met twee 
kerngezonde nieren die één van 
de twee nieren cadeau geeft. 
Voor de donor kan dat geen 
kwaad, die heeft er letterlijk 
eentje op overschot. De andere 
mogelijkheid is dat de nier 
wordt gegeven door iemand die 
overleden is. 

Bij ernstige nierproblemen is 
een nieuwe nier krijgen soms 
de enige oplossing. Daarvoor 
is een niertransplantatie nodig.

Een nieuwe nier, 

alsjeblieft!

Hoe gebeurt  
een transplantatie?
De transplantatie is een operatie 
in de onderbuik. Nadat de 
slaapdokter of anesthesist de 
patiënt met medicatie in slaap 
heeft gebracht, maakt de chirurg 
een snee aan de onderkant van 
de buik. De nieuwe nier wordt dan 
vastgehecht aan de bloedvaten 
in de onderbuik. Daarna wordt 
een verbinding gemaakt met de 
blaas zodat de urine weer in de 
blaas terechtkomt en kan worden 
uitgeplast. Na de operatie heeft 
de patiënt drie nieren in de 
buik: twee zieke nieren én één 
gezonde nier.

Leven na de operatie
Met de nieuwe nier voelen 
patiënten zich terug veel beter 
en kunnen ze weer een normaal 
leven leiden. Ze hoeven niet 
meer aan de dialyse. Wel 
moeten ze medicijnen nemen 
om te voorkomen dat hun 
lichaam de donornier afstoot. 
Een regelmatige controle in het 
ziekenhuis blijft nodig.

Een nier uit de buik van een persoon 
weghalen en in de buik van iemand 
anders plaatsen, noemen we een 
niertransplantatie. 



uitneembaar

Bouw je eigen raket!
Zin in een spannend knutselproject? 
Voor de spectaculaire lancering 
van een zelfgemaakte raket heb je 
niet veel nodig! Op de volgende 
pagina’s leggen we stap voor stap 
uit hoe je dat doet. 

Wat heb je nodig?
• PET fles
• kurk
• ventiel
• boor 
• fietspomp

• karton
• schaar
• stiften
• water



1. Kurk voorbereiden

2.  Fles pimpen

3.  Klaarmaken  
voor lancering

Vul de fles voor 1/3 met water en 
gebruik de kurk met het ventiel om 
de fles af te sluiten. 

De kurk moet 
een beetje  
knellen in de fles. 

Duw het ventiel 
in de kruk. 

Vraag een 
volwassene 
om een gaatje 
van 4 mm te 
boren doorheen 
de kurk. 

Neem de raket mee naar 
buiten, naar een open plek, 
op een veilige afstand van 
huizen, auto’s enz.

3, 2, 1 

GO! 

Volg de stappen 
op de pagina 
hiernaast en geef 
je raket een puntige 
top en vleugels! 

4.  Deel jouw 
filmpje!

We zijn benieuwd naar jullie 
raketlanceringen! Deel ze op 
Instagram met de hashtag 
#uzastories en @uzastories. 

Hier zie je hoe 
hoog onze 
zelfgebouwde 
raketten vlogen!

Steek het ventiel 
van de fietspomp in 
de kurk en  

… pompen maar! 

De luchtdruk in de 
fles wordt groter, het 
water wordt uit de fles 
geduwd en je raket 
schiet de lucht in! 



Vleugels

Top

Knip de vorm hieronder uit 
en gebruik hem als sjabloon 
om 3 identieke vleugels uit 
karton te knippen. 

Kleur de vleugels in en 
plak ze met stevige tape 
op de fles zodat de fles 
enkele centimeters boven 
de grond zweeft wanneer 
ze op de punten van haar 
vleugels staat. 

Knip de halve cirkel uit en 
vouw hem tot een hoed. 
Kleef hem vastaan de 
onderkant van de fles.  

Liever een andere 
kleur? Gebruik dan de 
ommezijde en kleur die in 
zoals je zelf wil! 

Nu is je raket klaar  

voor de lancering! 



als je pipi donker is 
van kleur, dit een 
teken is dat je te 

weinig water drinkt?

WIST JE DAT…

Gebruik deze kant als je 
de top van je raket liever 

zelf een kleur geeft! 



BOCA Award 
voor Oliver

We zijn in de prijzen gevallen met 
‘Ollie achter de schermen’,  het 
stripverhaal dat je achteraan in 
elk nummer van Oliver vindt. De 
strip helpt ons om jullie beter te 
informeren en voor te bereiden 
op onderzoeken. Blijkbaar heeft 
Oliver dus ook fans buiten het 
ziekenhuis!

De zingende prins

Op 23 december trakteerde 
de Stichting tegen Kanker onze 
patiënten en hun familie op het 
theaterstuk ‘De zingende prins’ 
van De Proefkonijnen. Daar 
kwamen ze te weten hoe Prins 
Joren zijn ware talent ontdekt: 
niet koning worden, maar zingen! 
Er werd hartelijk gelachen in 
de zaal en na de voorstelling 
waren er voor iedereen heerlijke, 
koninklijke pannenkoeken.

Wafels  
van de chef
Tussen kerst en nieuw kwam de 
papa van Linn wafeltjes bakken 
voor de hele afdeling. Dat er 
een echte chef aan het wafe-
lijzer stond, was te merken: ze 
waren overheerlijk! De trotse 
dochter en haar vriendinnetje, 
reden met een kar vol ‘waafols’ 
rond om ze uit de delen aan alle 
lekkerbekken.

Bewegingsworkshop
Elke dag koolhydraten tellen 
en voldoende bewegen om 
de suikers in hun lichaam af te 
breken: dat doen de diabeten 
op onze afdeling. Om hen een 
handje te helpen organiseren 
we voor hen samen met de 
kinesiste regelmatig een reis-
rond-de-wereld-parcours en 
andere leuke, actieve spelletjes. 
Zo wordt dat tellen meteen een 
stuk plezieriger.

Valentijns-
ontbijt op bed

Op de kinderafdeling laten 
we Valentijn nooit ongemerkt 
voorbij gaan! Op 14 februari 
bezorgde Bring A Smile al 
onze patiënten een heerlijke 
ontbijtbox vol lekkers op de 
kamer. Met veel liefde gegeven, 
met veel liefde opgesmikkeld!

Cadeautjes 

van de Koningin

Elk jaar schenkt Koningin 
Mathilde leuke cadeautjes aan 
de kinderafdeling. Dit jaar zijn de 
Tiptoi-pennen en de bijhorende 
boekjes met wereldkaarten, 
dino’s en paarden de grote 
blikvanger. Als je ergens met 
de pen in het boek tikt, krijg je 
allerlei weetjes, zoekopdrachten, 
muziek te horen. Verblijf je op 
onze afdeling, dan kan je in ruil 
voor je identiteitskaart een Tiptoi-
pen en een boekje ontlenen.
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Professor Weetalles 

Professor Weetalles weet 
alles over gezondheid en 
het ziekenhuis.

5 dingen die je nog niet wist over

pipi! Smartphone of 
toiletbril?

Hoe vies zijn toiletbrillen nu 
eigenlijk? Het Nederlandse 

programma SchoolTV deed een 
opmerkelijke test: ze namen met 

een wattenstaafje een staal van 
een (proper uitziende) wc-bril 

en een staal van het scherm van 
een smartphone. Op de toiletbril 

waren minder bacteriën te 
vinden dan op de smartphone! 

Misschien toch onze telefoons wat 
vaker poetsen…

Water  
doet plassen 
Krijg jij ook het gevoel dat je moet 
plassen als je stromend water hoort? 
Dat is een Pavlov-reactie, genoemd 
naar de Russische fysioloog Ivan 
Pavlov. Hij deed een experiment 
met zijn honden: telkens als hij ze te 
eten gaf, rinkelde hij ook met een 
belletje. Na een tijdje begonnen 
de honden al te kwijlen als ze 
enkel het belletje hoorden. Zo 
reageer jij dus ook op stromend 

water: je hersenen leggen 
het verband met een 
klaterende straal in de 
toiletpot, ook als je niet 

echt dringend moet.
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Winterplas 

Nee, het is geen inbeelding: als het echt 
koud is, moet je vaker plassen. Doordat je 
lichaamstemperatuur daalt, wordt er meer bloed 
naar het centrum van je lichaam gestuurd. Om 
dat te compenseren scheiden je nieren extra 
vloeistof af waardoor er meer urine in je blaas 
terechtkomt en je vaker naar het toilet moet. Blijf 
dus ook tijdens de wintermaanden voldoende 
water drinken!

urine voor ongeveer 95% uit 

water bestaat? Astronauten 

in het ruimtestation ISS 

hebben een systeem om van 

hun plas opnieuw drinkbaar 

water te maken! 

WIST JE DAT…

Niet te lang wachten 

Je blaas bestaat uit een elastisch weefsel dat 
groter wordt als het gevuld raakt. Als je vaak te 
lang je plas ophoudt, gaat ‘de rek’ eruit en verlies 
je aan ‘knijpkracht’. Omgekeerd is ook niet goed: 
plassen als je nog niet echt voelt dat je moet. 
Dan riskeer je een overactieve blaas en kan je 
je plas steeds moeilijker ophouden. Gewoon 
gaan als het moet, is de boodschap! 

De 21-seconden-regel
In de blaas van een olifant past ongeveer 18 liter urine, in 
de blaas van een volwassen mens 1,5 liter en in die van een 
kat amper 5 milliliter. Toch doen ze er alledrie ongeveer even 
lang over om te plassen, namelijk 21 seconden. Dat hebben 
Amerikaanse onderzoekers ontdekt. Neem dus bij je volgende 
toiletbezoek je stopwatch mee om te checken of het klopt! Wel niet 
vergeten je handen te wassen!

Voor wie het niet 

gelooft: scan de QR-code 

en ga naar minuut 2  55! 
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Waar krijg jij  
kippenvel van?

Ken jij een goede 
pipi-kaka-mop?

Kom je goed overeen  
met je collega’s?

Heb je thuis  
een leuk toilet?

De onderzoeken die jullie 
doen zijn niet alledaags. Hoe 
stellen jullie kinderen gerust?

Kom maar dicht bij mij 

dan kan ik je een dikke 

knuffel geven 

:-)

Kimi Lambregts,  
verpleegkundige kindernefrologie

5 vragen aan

1 

2

3 4

5

‘Onze knuffelolifant 
staat altijd klaar  
voor de kinderen!’

Van kippen! Op een keer 
durfde ik het ziekenhuis niet binnen 
omdat de UZA-haan voor de ingang 
zat. Gelukkig heeft een lieve papa 
hem voor mij weggejaagd. 

Ja, natuurlijk! Er waren 
eens twee krieken. Zegt 
de ene kriek: ‘Ik heb 
een scheetje gelaten.’ 
Antwoordt de andere: 
‘Kriekhet!’

Ja, ja, de sfeer zit hier 
helemaal goed. We halen 
soms ook grapjes uit met elkaar. 
Onlangs liet ik nog een koffietas 
maken voor mijn collega Najat met de 
tekst: Urine good hands. Heb je ‘m?

Ja, het is er best gezellig. 
Er hangt een krijtbord 
waarop iedereen die wil een 
tekening of een berichtje kan 
achterlaten. Nu staat erop: 
Have a nice !

We tonen afbeeldingen 
aan de kinderen zodat ze 
goed begrijpen wat er gaat 
gebeuren. En we hebben een 
eigen olifant op de afdeling, 
Onno, die altijd voor de 
kinderen klaar staat: voor 
steun, knuffels, uitstapjes…

Nefrologie = alles wat met de werking 

van de nieren te maken heeft
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Niets kan deze olifanten blijer maken  

dan een heerlijk plonsbad. 

Geef jij dit plaatje ook nog kleur?

17
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Ollie achter

de schermen

Ollie heeft vaak pijn als hij plast.  
Daarom krijgt Ollie vandaag 
een bijzonder onderzoek. Benieuwd 
hoe dat gaat? Kijk maar mee.

Wat is er mis met 
de blaas van Ollie?

Oliver, je hebt vaak blaasontstekingen.  
Daarom willen we een cystografie doen.

Even later op radiologie …

Een cysto...wat?

Een cys-to-gra-fie.  
Een kort onderzoek om 
te weten te komen wat 
er binnen in je blaas en 
je urineleiders gebeurt.

Dit buisje duw ik voorzichtig 
via je plasser naar je blaas.
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Kijk jij ondertussen maar naar 
een tekenfilm. Dan is het zo voorbij.

KLIK

KLIK
KLIK

KLIKKLIK

Nu mag je eens hard blazen, 
Ollie. Blaas ons maar omver!

Even stil liggen. Ik zwaai in jouw 
plaats wel naar de camera! 

Hier? Op de tafel?

Nu vullen we je blaas met 
een speciale vloeistof. 

Oliver, nu mag je plassen! Ja, voor een keer mag 
het! Daarvoor dient deze 
absorberende doek.
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Een cysto…wat?
Het onderzoek dat Ollie in de strip 
krijgt, noemen we een ‘cystografie’. 
Dit onderzoek wordt enkel gedaan in 
uitzonderlijke gevallen om beter te zien 
of er een probleem is met de blaas of 
de urinewegen. Eerst wordt een fijn 
buisje of ‘sonde’ via de plasbuis naar 
binnen geschoven tot aan de blaas. 
Via de blaassonde wordt de blaas 
gevuld met een speciale vloeistof 
tot ze helemaal vol is. Daarna wordt 
de vloeistof weer uitgeplast, samen 
met het buisje. Tijdens het onderzoek 
worden er bij elke stap beelden 
gemaakt van wat er zich binnenin 
afspeelt. Als er iets niet loopt zoals 
het moet, tonen de beelden waar het 
probleem zit. Het onderzoek duurt een 
half uurtje.

Dat viel reuze mee! 
Tot ziens!

Dag, Ollie! 

Nu kan de dokter naar de 
foto’s kijken. Jij verdient 
een diploma. Goed gedaan!

Hihi, oké dan.

Dankzij de vloeistof kunnen 
we op de foto’s goed zien 
wat er daarbinnen gebeurt.


