
FLEUR, GEWOON…ANDERS
Mijn zusje dialyseert thuis
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Onder ouders verstaan wij ook verzorger(s), pleeg- of 
adoptieouder(s)
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“Fleur . . .  gewoon anders. Mijn zusje dialyseert thuis.
Een kind met een nierziekte. Peritoneaal dialyse (PD) thuis.”
Anders dan andere gezinnen. 

Dit boekje gaat over Fleur en Jasper die te maken krijgen met de 
verandering door PD. Aan de hand van foto’s krijgt u een beeld van 
het dagelijkse leven in hun gezin. Net als in uw gezin. Vooral de 
dingen die voor jonge kinderen belangrijk zijn komen aan bod. 

Voor jonge kinderen kunnen de eigen ziekte en behandeling of die 
van hun broertje of zusje erg ingrijpend zijn. Aan de andere kant 
zijn ze vaak ook  flexibel en accepteren het “anders” als gewoon. U 
kunt dit boekje voorlezen aan uw kind(eren) of ze kunnen het zelf 
doorbladeren. Het kan een aanleiding zijn tot een gesprek over de 
ziekte en de behandeling. Wellicht krijgt u zodoende ook inzicht in 
de vragen die bij uw kind(eren) leven en wat hen bezighoudt.

Inleiding

Waarom dit boekje?

3

In het begin vertelt Jasper wat er “anders” is bij Fleur en daarna 
wat er allemaal gebeurt op een dag. Op de laatste foto zijn Fleur 
en Jasper alweer wat ouder. Fleur heeft dan een succesvolle nier-
transplantatie gehad.

Hallo, ik ben Jasper en dit is mijn zusje Fleur.

Hoe zit dit boekje in elkaar?
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Fleur heeft zieke nieren, daarom is het plassen anders bij haar dan 
bij mij. Zij mag ook niet alles eten en drinken van de dokter.
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Mijn zusje moet veel pillen slikken. Ook dat is anders want dat hoef 
ik niet.
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Overdag is alles gewoon. Ik ga naar school en ´s middags gaan we 
soms leuke dingen doen en vaak naar de speeltuin.
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Alleen als we ‘s avonds naar bed gaan zijn sommige dingen 
anders. Mama of papa is dan heel lang bezig met Fleur.
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Mijn zusje heeft een plastic slangetje in haar buik, dat is 
omdat ze zieke nieren heeft.
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Als ik me ga wassen en mijn 
tanden poets, dan moet bij 
Fleur het slangetje schoon-
gemaakt worden. Dit moet 
heel netjes gebeuren. Dus 
mama of papa moeten hun 
handen goed wassen. En 
daarna nog met speciaal 
handwater.

Ook moeten ze een snoetje voor hun mond en neus. 
Ik kan dan alleen nog hun ogen zien. Maar ze kunnen nog wel 
gewoon met ons praten.
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Er moet nog veeeeeeeeeeeeeel meer gebeuren.  
Fleur krijgt even een band om haar arm. 
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Ook gaat Fleur op de weegschaal. Zo kan mama zien hoeveel Fleur 
weegt. 
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Als dat allemaal klaar is dan gaat mijn zusje aan een speciale 
machine voor kinderen met zieke nieren. Papa of mama doen dat 
iedere avond. Ze kunnen het dus heel goed en soms mag ik helpen.

13

Fleur vindt voorlezen erg leuk en als ik dat doe kan ze ook heel 
goed stil blijven liggen, dan kan papa of mama snel doorwerken. 
Daarna gaan we lekker slapen.
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Als ik ‘s morgens wakker word, ligt Fleur nog in haar bed, zij kan er 
niet zomaar zelf uit. Zij moet eerst nog van de machine af, dit doet 
mama of papa. 

Ik ga mij dan 
zelf aankleden 
en mijn zusje 
moet weer 
de band 
om haar 
arm 
en ook 
weer op 
de weegschaal.
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Dan zijn we klaar om te gaan 
eten. Ik neem een lekkere 
boterham met hagelslag. Mijn 
zusje heeft niet altijd zoveel 
trek, dan krijgt ze melk door 
het slangetje in haar neus. Ze 
krijgt ook altijd pilletjes of 
een drankje voor haar zieke 
nieren.
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Na het eten brengen mama en Fleur mij naar school. Ze kijken 
samen nog even bij mij in de klas en daarna zwaaien ze nog bij het 
raam.
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´s Middags speel ik soms met vriendjes en mijn zusje 
doet dan lekker mee.
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Bij ons thuis is het soms dus gewoon anders,  
want mijn zusje heeft zieke nieren.

Maar in de zomer 
gaan we lekker een 
paar dagen op vakantie. 
De machine en alle 
spullen gaan dan mee
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En ooit komt er een dag dat mijn zusje een nieuwe nier krijgt en 
dan wordt alles weer anders.
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Schrijf hier leuke uitspraken  
van uw kind(eren) voor later
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Colofon

Machteld van Beek, Dialyseverpleegkundige
Aline Kalisvaart, Pedagogisch medewerker

We willen Jasper bedanken voor het interview, Fleur en Jasper 
voor het modellenwerk en hun ouders voor de tijd dat we hen 
mochten volgen en voor “het kijkje in hun keuken”.

Divisie Kinderen
Afdeling Hommel, locatie WKZ
© mei 2011, UMC Utrecht



UMC Utrecht
Locatie WKZ

Lundlaan 6

3584 EA Utrecht

Tel 088 75 555 55

www.umcutrecht.nl
www.hetwkz.nl
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