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Levensverhaal van een patiënt 
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“Altijd positief blijven, het komt wel goed”

Roentley Saturnilia (17) is een nierpatiënt. Twee weken na zijn geboorte in 
Curaçao komen zijn ouders erachter dat hij ziek is. Hij spuugt al zijn voeding 
uit, plast niet goed en huilt heel veel. Na een bezoek aan de poli blijkt 
Roentley uitgedroogd te zijn. Hij wordt gelijk opgenomen. Dit is het begin 
van vele ziekenhuis bezoeken. De zorg in Curaçao blijkt niet toereikend en 
het hele gezin verhuist naar Nederland. Roentley vertelt over zijn leven als 
nierpatiënt.

Wat weet je nog van vroeger?
Door foto’s weet ik dat ik heel veel infusen in mijn lichaam had, omdat ze 
mijn vochtpeil omhoog wilde krijgen. Maar verder weet ik er weinig van.

Hoe is het voor jou om zoveel tijd in het ziekenhuis door te brengen?
Je went eraan. Vroeger wist ik niet beter, het was voor mij normaal. Maar nu 
is het wel anders, ik realiseer me dat ik hier niet wil zijn. 

Op 6 jarige leeftijd krijg je jouw eerste niertransplantatie. Hoe was het om 
te horen dat er een nier beschikbaar was?
Het was midden in de nacht, de telefoon ging, maar niemand nam op. Dokter 
Jaap Groothoff, die al zeventien jaar mijn dokter is, heeft toen de politie naar 
ons huis gestuurd om ons het nieuws te vertellen. Met zaklampen schenen 
ze ons huis binnen en ze bonkten op de deur. Toen we de deur openden 
vroegen ze: “Is hier iemand van zes jaar met de naam Roentley Saturnilia?” 
We moesten direct stoppen met dialyseren en zijn ‘s ochtends direct naar 
het ziekenhuis gegaan. 
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En hoe voelde het?
Het voelde alsof ik jarig was, iedereen was heel blij. Mijn opa en oma waren 
precies in die tijd bij ons op vakantie en ik weet nog dat iedereen mijn 
ziekenhuisbed stond. Dat mocht nog in die tijd. 

Wanneer stootte jouw lichaam de transplatatienier af?
Het was zeven jaar later, ik was 13. Ik moest voor controle naar het ziekenhuis 
en toen bleek dat het verkeerd ging. Ze hebben de nier eruit gehaald. Daarna 
moest ik dialyseren. 

Wat is dat?
Een therapie waarbij je bloed door middel van een vloeistof via een machine 
wordt gezuiverd. Eerst begon ik met buikdialyse. Je krijgt de vloeistof dan 
via de buik binnen. Thuis moest ik elke nacht negen uur lang dialyseren. 
Maar omdat ik zoveel dozen met dialysevloeistof in mijn kamer had en ik 
een beetje lui was met opruimen werd het een troep. Daarom wilde ik graag 
overstappen op bloeddialyse. Dat vindt plaats in het ziekenhuis, dan krijg je 
hulp in het ziekenhuis en hoef je niet alles alleen te doen.

Hoe was die overstap voor je?
Ik heb er goed over na moeten denken. Als je ‘s nachts dialyseert kun je 
overdag naar school. Maar bij bloeddialyse moet je bijna dagelijks tijdens 
schooltijd vier uur lang in het ziekenhuis liggen.

liep je niet ver achter met school?
Van groep 1 tot en met 4 heb ik op een speciale basisschool gezeten. Na de 
niertransplantatie ben ik naar een normale school gegaan. Maar toen mijn 
lichaam die nier afstootte ging dat mis. In die tijd miste ik wel veel op school. 
Gelukkig gaf Meester Martijn in het ziekenhuis goed les. Hij hielp mij ook 
goed met mijn huiswerk. Na de dialyse kon ik dan weer naar school. 

Is er gezocht naar donoren in jouw familie?
Mijn vader heeft drie jaar terug laten onderzoeken of hij een geschikte 
donor was. Hij is een geschikte donor maar door een probleem met zijn 
bloedvaten rond zijn nier is er een te groot risico voor mijn vader. Mijn broer, 
die overleden is op 17-jarige leeftijd, wilde graag zijn nier aan mij geven. Hij 
was toen dertien. Je moet 21 zijn om een nier te doneren. Helaas is het nooit 
zover gekomen. 
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Intussen heb je een tweede niertransplantatie ondergaan. Hoe was het om 
te horen dat er weer een nier beschikbaar was?
Dokter Groothoff had mijn vader gebeld met het nieuws dat er een match 
was. Ik zat samen met mijn zus in een restaurant en neem nooit mijn telefoon 
op. Mijn vader belde mijn zus en zij vertelde mij dat ik naar het ziekenhuis 
moest gaan. Maar ik snapte niet waarom, ik zat lekker te eten. Toen ze zei 
dat het om een nieuwe nier ging stopte ik met eten, kreeg het heel warm en 
liep meteen naar buiten. 

Hoe voelde je je?
Ik was heel blij, maar erg zenuwachtig. Ook twijfelde ik of ik mijn medicijnen 
wel goed had genomen, want dat is heel belangrijk. Uiteindelijk werd ik 
de avond erna pas geopereerd. Normaal gebeurt alles heel snel als er een 
nieuwe nier beschikbaar is, maar bij mij gaan dingen vaak anders dan anders. 

Hoe gaat het nu met je?
Goed, alleen heb ik net een controle gehad waaruit blijkt dat er iets mis is, 
dus het is weer afwachten. Maar het komt goed. Ik moet positief blijven. 

Hoe doe je het nu op school?
Ik zit nu in laatste jaar van het VMBO. Maar omdat ik vorig jaar een nieuwe 
nier heb gekregen, heb ik veel gemist. Dus dit jaar ga ik opnieuw doen. 

Wat wil je worden?
Ik wil graag naar de Herman Brood Academie om iets met muziek te doen. 
En ik wil graag een boek schrijven over mijn leven. Veel mensen vragen me 
hoe het is om te leven met een nierziekte en kinderen op school begrijpen 
ook niet altijd wat er gebeurt als ik niet aanwezig ben. 

Heb je het gevoel dat je in jouw jeugd veel hebt gemist door je ziekte?
Nee, eigenlijk niet. Ik heb veel vrienden en een heel leuk leven.

Komen jouw vrienden je wel eens opzoeken in het ziekenhuis?
Nee ik wil niet dat ze me zo zien. Vrienden blijven buiten en wat er in het 
ziekenhuis gebeurt, blijft in het ziekenhuis.

Hoe kan een ziekenhuis het leuker of draaglijker maken voor kinderen? 
Ik ben altijd naar het AMC-ziekenhuis gegaan en heb niets te klagen. De 
kinderafdeling van het AMC is vernieuwd en verbeterd. Het eten kan 
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misschien wat lekkerder.

Wat doe je als je je verveelt?
Ik zit vaak op de computer of kijk televisie. Maar alles gaat je op een gegeven 
moment vervelen. 

Heb je tips voor anderen die dit doormaken?
Slik je medicijnen. Altijd positief blijven. Het komt wel goed! 

Helaas was er bij de laatste controle toch sprake van afstoting van zijn 
tweede donornier. Roentley wordt momenteel behandeld om nierfalen te 
voorkomen. Wij wensen hem heel veel sterkte en geluk.

Tekst en foto’s: Linda Oudendijk


