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Thuisvoorlichting zorgt voor een toename in kennis, 
communicatie en het aantal nierdonaties bij leven 

 
 

 
 
 



Nierziekten, en nu? 



Nierfalen 

 Jaarlijks 2000 patiënten 

 

 Dialyse  

 

 Transplantatie  
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Voorheen 

eGFR = estimated glomerular filtration rate (mL/min/1.73m2) 



Wenselijk 

eGFR = estimated glomerular filtration rate (mL/min/1.73m2) 



 Overleden donor 

 

Maar jaarlijks 400 beschikbaar 

 
 

 Levende donor 

 

 Zonder te dialyseren 

Betere kwaliteit… 

 

Niertransplantatie 
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2 groepen; 1 aanpak 

 

 Voor aanvang nierfunctie vervangende therapie 

 

 Al dialyserend 



Pre-emptive transplantaties in NL 

Nefrodata 2016 



Niertransplantatie ná Dialyse 

 

Allochtonen: 

 

 Wachtlijst: 44% 

 

 Overleden donor: 40% 

 

 Levende donor: 18%!! 

 

 



Waarom geen nier van een levende donor? 

 

 

 Oudere patiënten  

 Laag socio-economische status  

 Patiënten met bloedgroep O of B 

 Hemodialyse patiënten (t.o.v. PD patiënten) 

 Patiënten van niet-Europees afkomst (< 50 jaar) 



 

 

 Geen communicatie 

 Zorgen en misvattingen  

 Negatieve sociale invloeden  

 Gebrek aan informatie/kennis  

 De onzekerheid over het standpunt van de religie 

Waarom geen nier van een levende donor? 



Probleem? Gedeelde zwijgzaamheid! 

 Patient: 

 Verwerken ziekte 

 Anderen niet willen 

belasten 

 Moeite om te bespreken 

 Klein netwerk 

 

 

 

 



Oplossing? 

 thuisinterventie m.b.t. nierfunctievervangende therapie 

 

 patiënt centraal: naar de patiënt toe 
 

 gestandaardiseerd: gelijke toegang in kennis voor allen 
 

 gericht op patiënt en sociaal netwerk  
 

 op maat: individuele behoefte  
 

 principes van MST 



NIERKOMPAS 



 Voor: patiënten met eindstadium nierfalen zonder nierfunctievervangende 

therapie nog 

 

Multi-center studie: 4 ziekenhuizen deden mee 

 

 Voorlichters: MMW 

  

 Deelnemers:                                  

80 patiënten & 310 genodigeden  
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Cross-over design 



Resultaten: Kennis & Communicatie  



Resultaten: RRT 
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NIERTEAM AAN HUIS 



Nierteam aan Huis  

 Alle dialysepatiënten die op het spreekuur komen: 

03-2011 – 03-2013 

Zonder levende donor  

Nederlands en niet-Nederlands  

 

 Willekeurige toewijzing aan 1 van de 2 groepen: 

 

 Wel interventie 

Standaardzorg + 

Thuisvoorlichting   

      Geen interventie  

Standaardzorg   



De interventie 

 

 Thuis bezoeken: 

  1. Kennismakingsgesprek 

  2. Thuisvoorlichting  

 

 Twee zorgverleners 

1. Voorlichter 

2. Procesbewaker 

 

 Goedgeïnformeerde gedeelde besluitvorming 

 Ondersteun onderlinge communicatie 

 Respect voor individuele opvattingen  

 Onafhankelijke tolk 



Thuisvoorlichting 

 Inhoud 
 Nierziekten 

 Behandelvormen: Dialyse & Transplantatie 

 Voor- en nadelen van elke behandelvorm 

 Psychosociale consequenties  

 Persoonlijke, emotionele en financiële aspecten van donatie bij leven 
 

 

 Proces 
 Verslaglegging  

 Supervisie  Ervaren groepstherapeut 

 Bespreek zorgen, angsten en opvattingen…. 
 



Impressie 



Uitkomsten 

 Kennis 

 Communicatie 

 Angsten en zorgen 

 Subjectieve norm 

 Intenties 

 Donor aanmeldingen 

 Donor evaluaties 

 Nierdonaties bij leven 

 

2. Aantallen  

1. Goedgeïnformeerde besluitvorming  



Uitkomsten bij patiënten 

 

 

     Kennis over nierziekten en alle behandelvormen 

 

     Angsten en zorgen m.b.t. nierdonatie bij leven 

 

     Bereid om te praten over alle behandelvormen met naasten 



 

 Gemiddeld: 5 genodigden (range: 1-24) 

 

     Kennis over nierziekte en alle behandelvormen 

 

     Angsten en zorgen m.b.t. nierdonatie bij leven 

 

     Houding t.o.v. nierdonatie bij leven 

 

     Bereid om te doneren aan de patiënt!!  

Uitkomsten bij genodigden  



Meer nierdonaties 

32% 74% 

10% 44% 



Zijn de deelnemers tevreden? 
 

 

 71 Patiënten 

 Met de inhoud? JA! (82%) 

 Met de manier waarop? JA! (77%) 

 

 

 141 Genodigden 

 Met de inhoud? JA! (82%) 

 Met de manier waarop? JA! (89%) 

 

 En na de donatie nog tevreden? 
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Gefinancierd door 





Landelijke implementatie 

 

8 ziekenhuizen in 4 regio’s 

 4 UMC’s + 4  regionale ziekenhuizen 

 

2 groepen - 1 aanpak 

 1 protocol 

 1 therapeutisch kader 

 

Uitkomsten 

 Implementatie met behoud kwaliteit  

 Kosteneffectiviteit  

 



Inclusie criteria 

UMCs 

Het betreft dialyse patiënten 

aangemeld voor niertransplantatie 

(al of niet op de postmortale 

wachtlijst) zonder definitieve 

levende nierdonor ondanks 

voorafgaande routine voorlichting 

 

Algemene ziekenhuizen 

Het betreft zogenoemde “pré-dialyse” 

patiënten (25-30 MDRD afhankelijk van 

progressie nierinsufficiëntie) die nog geen 

nierfunctie vervangende therapie 

ontvangen, in aanmerking komen voor 

transplantatie en voor wie alle opties 

openstaan 

 





Van patiënten: 

 

 

“Meneer geeft aan dat iedereen het als erg fijn heeft ervaren dat dit er is. 

Hij raadt dus ook aan om hier zeker mee door te gaan. Ook geeft hij aan 

dat het fijn is dat het in de eigen omgeving te organiseren is (in plaats 

van in het ziekenhuis).” 

  

“Mevrouw gaf aan dat zij heel tevreden was. Het algemene verhaal was 

heel goed en iedereen werd goed geïnformeerd.” 

  

“Heel positief, fijn dat je geen 'speld' in een hooiberg bent (in zo'n groot 

ziekenhuis), maar dat je echt als persoon wordt behandeld.” 

  

 



Van genodigden: 

 

“Mevrouw geeft aan dat het fijn was dat de kinderen er ook bij betrokken 

konden worden (naast de vrienden en de familie, want dat vonden ze 

ook fijn). Mevrouw vindt het fijn dat je geen 'nummertje' bent, maar dat er 

echt naar jou als persoon gekeken wordt. Dat geeft een positief gevoel 

en geeft het gevoel dat je gehoord wordt.” 

  

“Geslaagde bijeenkomst, veel van geleerd. Verhelderend.” 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
www.nierteam-aan-huis.nl 

info@nierteam-aan-huis.nl 

Tel: 06-8143 7178 
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