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2016 in een notendop

Nierpatiënten Vereniging Nederland

Vooraf
2016 was een jaar waarin we verder
gebouwd hebben aan stevige relaties.
Met de regionale nierpatiëntenverenigingen, de Nierstichting, Nederlandse
Federatie voor Nefrologie (NfN) en
overige beroepsgroepen, Nefrovisie,
onderzoekers, politici, de transplantatiewereld en landelijke en internationale koepels van organisaties
voor mensen met een chronische
aandoening. Bouwen aan een
intensieve samenwerking met al
onze relaties in de nierwereld en
daarbuiten heeft haar vruchten
afgeworpen. Mede hierdoor hebben
we de zes speerpunten van ons
beleid succesvol neer kunnen zetten.
NVN is van en voor patiënten, naasten, ervaringsdeskundige vrijwilligers
en donoren. Hun ervaringskennis en
inzet zijn onmisbaar bij onze taak:
nierpatiënten helpen bij het behouden en/of verbeteren van hun
kwaliteit van leven en zorg.
Daar blijven we aan werken.

2016 in een notendop

Ook dit jaar hebben we ons weer ingezet voor de zes speerpunten van ons beleid.
In dit jaarverslag komen ze een voor een aan bod. Bruikbare informatie
gaat
over hoe NVN patiënten en naasten optimaal wil informeren. Eigen keuzes maken en
(weer) greep krijgen op je eigen leven staan centraal in speerpunt Eigen regie
.
Met de ervaringskennis van NVN-leden kunnen wij de belangen van patiënten, naasten,
ervaringsdeskundige vrijwilligers en donoren beter behartigen. Ervaringskennis
delen
is dan ook speerpunt 3. Het vierde speerpunt gaat over Maatschappelijke
participatie
en hoe NVN helpt om obstakels die participatie in de weg staan,
te slechten. NVN strijdt voor Actieve Donor Registratie en voor meer bekendheid voor
doneren bij leven. Dit is het speerpunt Donatie & transplantatie
.
Kwaliteit en onderzoek
tenslotte, gaat over het belang van patiëntparticipatie
en patiëntenperspectief voor de kwaliteit van zorg en onderzoek.
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Bruikbare informatie
Wat betekent chronische nierschade voor het leven van patiënten en hun
naasten? NVN helpt hen bij het vinden van antwoorden. Met betrouwbare,
actuele informatie. Makkelijk vindbaar en goed toegankelijk. Online, op
papier en met live activiteiten. Van en door professionals en ervaringsdeskundigen. Zodat patiënten optimaal geïnformeerd zijn. En hun
omgeving begrijpt wat het is om met een nierziekte te leven.

Dit hebben we bereikt in 2016
Wisselwerking
Ons ledenblad Wisselwerking heeft een
nieuw jasje gekregen. Een vernieuwde
opmaak, een iets ander formaat. Het blad
straalt zo meer rust, eenheid en overzicht
uit. De artikelen en de foto’s komen
daardoor nog beter tot hun recht.
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Gezamenlijk online
patiëntenplatform

Kinderen met het
nefrotisch syndroom

De Nierstichting en NVN
werken aan een gezamenlijk
online patiëntenplatform.
Het doel: nierpatiënten en betrokkenen optimaal informeren via één overzichtelijke site.
We vroegen patiënten en hun naasten naar
hun ideeën, wensen en informatiebehoefte.
Twee belangrijke behoeften kwamen naar
voren: een betrouwbaar en goed aanbod van
voorlichtingsinformatie en een veilige online
gemeenschap.

Voor kinderen met het
nefrotisch syndroom (NS)
is het vaak lastig om te
begrijpen wat er met hen
gebeurt. Nog lastiger is het om dat duidelijk
te maken aan de mensen uit hun omgeving.
Daarom kreeg Thomas, de hoofdpersoon uit
een verouderde NVN-brochure voor kinderen
met NS, een hele nieuwe verschijningsvorm
in 2016. Als stripfiguur geeft hij kinderen,
hun ouders en omgeving inzicht in de
mogelijkheden en beperkingen van een
nierziekte. Zijn stripboek komt uit in 2017.

“Het resultaat mag
er zijn! Het blad
heeft meer eenheid
qua kleurgebruik
en oogt moderner.
De reacties van de
lezers zijn tot nu toe
erg positief. Dat is
mooi, want de stijl
is de eerste indruk
die je opdoet bij
het openslaan van
een blad en spoort
je aan het te lezen.
Maar we kijken nog
steeds per nummer
wat beter kan, want
een blad is nooit af.”
Nierpatiënt Bianka Holtermann
was als redactielid betrokken bij
het vernieuwde ontwerp van de
Wisselwerking
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En verder:
We zetten stevig in op het samenvoegen en
toegankelijk maken van alle relevante informatie. Mensen kunnen daardoor snel vinden
wat ze zoeken. Of het nou via onze website,
social media accounts of Youtube is of via
onze gedrukte media.

•	Het aantal volgers van de NVN-Facebookpagina steeg met 10% naar 1.020.
Het aantal Facebookleden van de besloten
Facebookgroep is met 5% gestegen naar
1.859.

•	
Nieuw: Dichtbij en op maat informeren
•	429.981 bezoeken op NVN.nl. Dat is een
stijging van 20% (356.928 in 2015).
•	We hebben 238 nieuwsberichten
geplaatst op de NVN-site. Gemiddeld
elke werkdag een bericht. En er zijn
120 nieuwsbrieven en uitnodigingen
verzonden.

doen we met nieuwe Facebookgroepen
voor zes specifieke nierziekten, namelijk
syndroom van Gitelman, cystenieren, syndroom van Alport, DDD/C3G, Nefronoftise
en IgA.
•	Het aantal volgers op Twitter is met 15%
	gegroeid naar 1.277 en 571 personen
volgden NVN-directeur Hans Bart op
Twitter, een stijging van 10%.

•	Er waren 12.817 weergaves op
YouTube (18% meer dan vorig jaar).
•	Nieuw: Wisselwerking bracht de
special Samen beslissen over
nierbehandeling uit. De special
is ook online verschenen.

•	
Nieuw: De folder Nierwijzer is in
productie genomen. De folder komt
in 2017 uit.

Stevige relaties
De Nierstichting is al jarenlang een sterke
relatie voor NVN. Ook afgelopen jaar
werkten we weer intensief samen op het
gebied van bruikbare informatie. Met een
gezamenlijke brochurelijn bijvoorbeeld,
die steeds verder wordt uitgebreid. In het
patiëntenplatform dat we samen opzetten,
komt de verschuiving van naast elkaar naar
met elkaar in alle opzichten heel mooi tot
uiting.

•	Verder was NVN zichtbaar op radio en
televisie en in gedrukte media.
Bijvoorbeeld bij Jinek op NPO1, met
een ingezonden brief in Trouw en een
presentatie in Brussel voor het Europese
project Icare4EU.

“Ik wil niet alleen het verhaal
van het ziekenhuis horen. Ik sta ervoor
open om informatie en ervaringen
te delen met andere nierpatiënten.”
Nierpatiënt Lammert nam deel aan de focusgroep waarin
patiënten meedenken over het nieuwe patiëntenportaal
(Uit: Verslag focusgroepen over het patiëntenportaal op 21 juli 2016)

2016 in een notendop
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Eigen regie
Je leven leven zoals jij dat wilt: voor patiënten met nierschade is dat
niet altijd vanzelfsprekend. Ze worden dagelijks geconfronteerd met
wat ze niet meer kunnen of mogen. NVN steunt mensen met chronische
nierschade om (weer) greep te krijgen op hun leven. Om eigen keuzes
te maken, ook als die botsen met zorgverleners.

Dit hebben we bereikt in 2016

Nierwijzer

All of Me

NVN winkel

We gaan door met All of Me, de online
ontmoetingsplek voor jonge mensen
(16-30 jaar) met een chronische aandoening.
Zij kunnen hier informatie vinden en met
elkaar praten over onderwerpen die zij
belangrijk vinden, zoals seks, alcohol &
drugs, relaties, werk. All of Me is opgezet
door tien patiëntorganisaties, waaronder
NVN.

Ook dit jaar werd er voornamelijk zoutarme voeding verkocht via de NVN winkel.
De webshop verkoopt ook andere handige
producten voor leden, zoals boeken en
hulpmiddelen.

2016 in een notendop

Wel of niet een nierfunctievervangende
behandeling? En zo ja, welke dan? Naast
medische adviezen van zorgverleners
kunnen verhalen van ervaringsdeskundigen
helpen om de juiste keuze te maken. Via de
online keuzehulp Nierwijzer kunnen mensen
videofragmenten bekijken van nierpatiënten
die voor een bepaalde behandeling hebben
gekozen. Ze vertellen over de voor- en
nadelen van een behandeling, zoals dialyse
of transplantatie. Ze gaan in op de impact
ervan op verschillende aspecten van hun
leven. Zoals werk en school, eten en drinken,
relaties, eigen regie en intimiteit. NVN
verwacht dat mensen na het bekijken van
de Nierwijzer een completer beeld hebben
van een behandeling. Zo kunnen ze gerichte
vragen stellen aan hun arts en uiteindelijk
een weloverwogen beslissing nemen.

“Een nierziekte
kan je leven
behoorlijk op
zijn kop zetten en
dan is een goede
begeleiding van
je nefroloog en
dialyseverpleegkundige, samen
met deze Nierwijzer,
een perfecte
aanvulling voor
het maken van
een keuze.”
Nierpatiënt Marc Vos werkte samen
met zijn vrouw Suzan mee aan de
totstandkoming van de Nierwijzer
(Uit: Special Samen beslissen over
nierbehandeling, november 2016)
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En verder:
We werken verder samen aan de implementatie van Samen Beslissen bij de keuze voor
een nierfunctievervangende behandeling
(zie ook pagina 4).
Er worden twee consultkaarten ontwikkeld
waarin vanuit medisch perspectief keuzes
worden uitgelegd voor een nierfunctievervangende behandeling (dialyse en

transplantatie) en tussen wel of geen
nierfunctievervangende behandeling. In dat
laatste geval wordt gesproken van ‘conservatieve’ behandeling. Met medicatie en dieet
wordt de patiënt begeleid bij de achteruitgaande nierfunctie maar er is geen actieve
ingreep (dialyse of transplantatie) om de
nierfunctie te verbeteren.

“Als ik zoek op mijn
chronische aandoening
in combinatie met alcohol
of drugs, krijg ik alleen
maar te lezen dat ik het
niet moet nemen.
Maar ik lees nooit de
ervaring van iemand die
het wel deed. Ik hoef geen advies,
maar zoek wel info. Dan kan ik zelf
mijn eigen keuze maken.”

Stevige relaties
Voeding is een belangrijk thema. Eten moet
gezond én lekker zijn. Want ook nierpatiënten willen graag culinair genieten. Samen
met verschillende organisaties hebben we
dit gerealiseerd:
•	
FoodforCare in Veghel nodigde ons uit
voor een proeverij van niervriendelijke
recepten in combinatie met een brainstorm over ontwikkelmogelijkheden van
dit concept.
•	Samen met het Voedingscentrum werken
we aan een voedingsapp die in 2017
gelanceerd wordt.
 erder verzorgden we samen met de NierV
stichting het inspiratie-evenement Samen
sterk, met workshops over initiatieven om
het leven van een nierpatiënt zo aangenaam mogelijk te maken. Het thema was
innovatie, voeding en beweging. Ook organiseerden NVN en de Nierstichting samen
het wandelevenement de Rode Loper.

Een jonge bezoeker op All of Me

2016 in een notendop
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Ervaringskennis delen
Chronisch ziek zijn kan eenzaam maken. Door hun ervaringen en gevoelens
te delen, helpen nierpatiënten elkaar om met hun ziekte om te gaan.
Delen biedt troost en schenkt kracht. Voor NVN zijn deze patiëntervaringen
van onschatbare waarde. Wij brengen de kennis van onze leden in bij
bijvoorbeeld onderzoek en verbetering van behandelingen.

Dit hebben we bereikt in 2016
Wetenschapsdag

Nederlandse Nierdag

Kennisgroep Specifieke Diagnoses

Samen met NierNieuws en de Nederlandse
Federatie voor Nefrologie (NfN) organiseerde
NVN de eerste Wetenschapsdag. Een interactieve dag speciaal voor nierpatiënten en
zorgverleners. Centraal stonden de laatste
wetenschappelijke ontwikkelingen op het
gebied van nierziekten.
Bijvoorbeeld wanneer de draagbare kunstnier beschikbaar komt. Of het wel of niet
screenen van dialysepatiënten op depressie.
Bezoekers beoordeelden de Wetenschapsdag
met een 8,2.

In aansluiting op de Wetenschapsdag vond
de Nederlandse Nierdag plaats met 19
presentaties, workshops en thematafels.
Zo hield hoogleraar Erik Scherder een
enthousiasmerende presentatie over
bewegen. NVN lanceerde deze dag de
online keuzehulp Nierwijzer (zie ook
pagina 5). Bezoekers beoordeelden de
Nederlandse Nierdag met een 8,2.

De Kennisgroep Specifieke Diagnoses bestaat
uit vrijwilligers met (een kind met) een
zeldzame nierziekte. De kennisgroep houdt
de (internationale) kennis rondom zeldzame
nierziekten up-to-date.

2016 in een notendop

De volgende aandoeningen zijn
vertegenwoordigd in de kennisgroep:
•	Atypisch hemolytisch uremisch
syndroom (aHUS)
• Syndroom van Alport
• Cystenieren (ADPKD)
•	Dense deposit disease (DDD) /
C3 Glomerulopathie
• HNF1b
• IgA Nefropathie
• Nail patella syndroom (NPS)
• Nefrogene diabetes insipidus (NDI)
• Nefronoftise
• Nefrotisch syndroom

“Ik wil mij graag
inzetten om NDI
bekender te maken,
waardoor de aandoening sneller kan
worden opgespoord
en aangepakt. Via
de kennisgroep
verwacht ik op dit
vlak veel te bereiken
en wil ik voorkomen
dat mensen onnodig
allerhande klachten
krijgen, omdat
NDI te laat wordt
ontdekt.”
Lucienne van Meelis heeft de zeldzame
nierziekte NDI. Ze deelt haar kennis en
ervaringen in de Kennisgroep Specifieke
Diagnoses.
(Uit: Wisselwerking, juni 2016)
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Stevige relaties

Samenwerking met expertisecentra
NVN werkte afgelopen jaar goed samen
met expertisecentra voor zeldzame aandoeningen. Onder meer om het medicijn
eculizumab (tegen aHUS) in het basispakket
te krijgen.

En verder:
De NVN deelt ervaringskennis met de Luistertelefoon, de E-mailservice en het Forum
(LEF). De Luistertelefoon bestaat uit een
team van ervaren NVN-vrijwilligers die tips,
ervaringsverhalen en een luisterend oor
bieden. Het aantal telefoontjes naar de
Luistertelefoon is met 184 in 2016 licht
gedaald. Via de E-mailservice maileenlotgenoot@nvn.nl kunnen leden hun vragen
mailen. Op het Forum praten lotgenoten
met elkaar.
LEF is een onderzoek gestart naar een
eventueel samensmelten met het
patiëntenplatform.

Luistertelefoon

“Pierre zegt slimme dingen.
Nooit geweten dat een beetje
koffie je vers gemaakte
tomatensoep een heuse kick
geeft. Of dat het lekker is
om broccoli te koken in
groentebouillon met
speculaaskruiden.
Je glijdt volgens Pierre
van je stoel zodra
je dit proeft.”

De ervaringen en kennis van patiënten vormen de basis voor ons werk, zowel nationaal
als internationaal. Dit jaar organiseerden we
weer een aantal evenementen gericht op
delen en verbinden. Zoals themadagen en
-weekenden, een vrijwilligersdag en een
wandeltocht naar Santiago de Compostella.
Een groot succes was het internationaal
jongerenkamp KREW (Kidney Recreation and
Education Week) naar Krakau. Nederlandse
jongeren die in de predialysefase zitten of
getransplanteerd zijn, maakten kennis met
jongeren met een nieraandoening uit andere
landen.
Ook organiseerden de regionale nierpatiëntenverenigingen, de Nierstichting
en NVN samen de World Kidney Day.
Samen met regionale nierpatiëntenvereniging Solidair organiseerden we een themadag over voeding en dieet. Een succesvolle
dag vol lezingen, workshops en demonstraties. Met kok Pierre Wind hebben we afgesproken om in 2017 filmpjes op te nemen
over zoutbeperkt eten.

Nierpatiënt Ivo Hermsen volgde de presentatie
Zo zout heeft u het nog nooit gegeten van
Pierre Wind
(Uit: Wisselwerking, december 2016)

2016 in een notendop
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Maatschappelijke participatie
Mensen met chronische nierproblemen willen ook actief deelnemen en
bijdragen aan de maatschappij. Net als ieder ander willen ze gewoon
werken, naar school gaan, reizen en sporten. Hun ziekte staat dit echter
vaak in de weg. Het Steun- en adviespunt (STAP) helpt NVN-leden
obstakels weg te nemen.

Dit hebben we bereikt in 2016
STAP
De sociaal raadslieden van het Steun- en
adviespunt melden dat er 803
contacten zijn geweest. Dat is 6% meer
dan vorig jaar.
STAP heeft 19 bezwaarzaken ingediend.
4 daarvan zijn gewonnen, 1 verloren en
7 ingetrokken. De 7 nog lopende bezwaarzaken gingen over de WIA.
Onderwerp van de bezwaarzaken waren
WIA, Wajong en Ziektewet. Bij twee van
de gewonnen zaken was er een verkeerde
WIA-uitkering toegekend. Bij de andere
twee gewonnen bezwaarzaken had het
UWV een te laag arbeidsongeschiktheidspercentage vastgesteld. Na bezwaar door
STAP is dit alles rechtgezet.

2016 in een notendop

?!

“Uniek is dat STAP niet alleen
veel juridische kennis heeft, maar
ook veel weet over chronisch ziek
zijn. Ik begeleid een nierpatiënt in
een WIA-traject. Elke vervolgstap
bespreek ik met STAP. STAP bezoekt
daarnaast elk jaar onze regio om
informatie te delen en ervaringen
uit te wisselen.
Landelijke issues legt STAP op
die manier terug bij gemeentes,
overheid en zorgverleners.
STAP helpt niet alleen patiënten,
maar ook mij.”
Maatschappelijk werkers in het hele land kunnen STAP benaderen voor
advies over o.a. werk, inkomen en studie. Laura Haasdijk is voorzitter
van de VNWN (Vereniging Maatschappelijk Werk Nefrologie) en ze werkt
als maatschappelijk werker in het HagaZiekenhuis. STAP heeft haar vaak
geholpen en geadviseerd, bijvoorbeeld over de veranderingen in de WMO

9

En verder:

Veelgestelde vragen aan STAP

NVN nam deel aan het project Op eigen
kracht aan het werk. Deze online tool helpt
chronisch zieken vitaal aan het werk te blijven. Mensen kunnen via de website onder
meer een werkscan doen.

Een greep uit de veelgestelde vragen die
STAP het afgelopen jaar kreeg over de
onderwerpen Arbeid, Sociale Zekerheid en
Donor.

NVN nam deel aan Emp/Ouder. Dit project
beoogt ouders van kinderen met een beperking of chronische ziekte zo te versterken
(empoweren) dat zij hun ouderrol (nog)
beter kunnen vervullen.

•	Op het gebied van Arbeid gingen veel
vragen over de Wet Poortwachter en het
re-integratietraject. Zoals: Ik ben het niet
eens met het oordeel van de bedrijfsarts.
Wat zijn mijn rechten hierin?
	Mijn werkgever wil tweede spoor inzetten.
Wat betekent dit voor mij en waar moet ik
op letten?
•	Wat betreft Sociale Zekerheid hadden
mensen vooral vragen met betrekking tot
de WIA-keuring. Ook vroegen mensen hoe
ze zich het best konden voorbereiden op
de gesprekken met de verzekeringsarts en
de arbeidsdeskundige.
•	Over het onderwerp Donor tenslotte
beantwoordde STAP vragen als Ik wil mijn
nier doneren en werk volledig. Hoe zit het
met mijn salaris als ik me ziek meld? Wie
betaalt mijn ziektekosten?
Klik hier voor nog meer veelgestelde vragen
over werk en inkomen.

2016 in een notendop

Stevige relaties

“Zo’n grote
organisatie als
het UWV kan
intimiderend
overkomen, dan
is het fijn dat
de raadsvrouw
je bijstaat. Als het
moet tot aan de
hoorzitting.
Dat had ik alleen
niet voor elkaar
gekregen.”

STAP komt naar de leden toe. In samenwerking met de regionale verenigingen
kunnen NVN-leden STAP op locatie raadplegen. Ook kunnen ze informatie krijgen over
maatschappelijke onderwerpen zoals werk,
uitkering en scholing. Stap in de regio heet
de pilot die afgelopen jaar werd afgerond.
In 2017 zetten we de werkzaamheden voort.

Mevrouw Moermans is twee
keer bijgestaan door STAP in
een bezwaarprocedure tegen
het UWV
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Donatie & transplantatie
Er zijn veel meer patiënten die een nieuwe nier nodig hebben dan dat
er beschikbare donornieren zijn. NVN vraagt hier al jaren aandacht voor.
Wij streven naar een wijziging in de wet op orgaandonatie voor donaties
na overlijden, de Actieve Donor Registratie. Daarnaast werken we hard
aan meer bekendheid voor donatie bij leven.

Dit hebben we bereikt in 2016
Actieve Donor Registratie

Geven voor leven

De Lobby Actieve Donor Registratie was
succesvol. Het wetsvoorstel is door de
Tweede Kamer en ligt nu in de Eerste Kamer.

De campagne Geven voor leven vroeg
afgelopen jaar aandacht voor nierdonatie
bij leven. Dit resulteerde in 5 keer zoveel
bezoek aan de NVN-website en 5 keer
meer vragen over nierdonatie bij leven.

NVN had eind vorig jaar 586 donorleden
(+ 20% ten opzichte van vorig jaar).

“Hoera! De nieuwe Donorwet
is erdoor! De Tweede Kamer stemde
voor het systeem waarbij iedereen
donor is, tenzij je dat niet wilt.
Dat is goed nieuws voor mensen op
de wachtlijst voor donornieren.
Een mooi resultaat van alle inspanningen
die de NVN, in samenwerking met
andere organisaties, hebben gedaan.
En knap werk van Pia Dijkstra,
het Kamerlid dat de wet indiende.”
(Uit: Wisselwerking, oktober 2016)

2016 in een notendop
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En verder:
Nieuw: De website nierdonatiebijleven.nl

heeft in het eerste jaar 24.654 bezoekers
opgeleverd. Dit is mede dankzij de campagne
Geven voor leven.

Speciaal voor mensen die een nier
gedoneerd hebben, organiseerde NVN
een Donorenavond in de Donorweek.

Het Donor voor Donoren team sloot zich
aan bij nierdonatiebijleven.nl. Donor voor
Donoren is een team van vrijwilligers die zelf
nierdonor zijn. Zij beantwoordden telefonisch
vragen en gaven informatie en advies.

Stevige relaties
NVN onderhoudt stevige relaties met
gezondheidsfondsen, patiëntenverenigingen
en medische professionals. Deze gezamenlijke inspanningen leveren onder meer op
dat het Actief Donor Registratiesysteem
door de Tweede Kamer kwam. Ook pleiten
NVN en Nierstichting samen voor een
calamiteitenfonds voor donoren die medisch
of qua inkomen nadelige effecten ondervinden van de donatie. Verder hebben wij
overleg met de Nederlandse Transplantatie
Stichting voor meer inzicht in de wachtlijst
voor postmortale donatie. Bij postmortale
donatie krijgt iemand een nier van een
overleden persoon.

“Ik slaap het grootste gedeelte van het etmaal,
moet rusten om mijn avondeten klaar te kunnen maken.
Er zijn steeds meer dagen dat ik zelfs te moe ben
om aan tafel te zitten, dus dan nestel ik mij in mijn
bed met laptop, ipad, tv, kranten en boeken.
Een transplantatie zou uitkomst kunnen bieden.”
Margot Linden wacht op groen licht voor een niertransplantatie
(Uit: Special Samen beslissen over nierbehandeling, november 2016)

2016 in een notendop
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Kwaliteit & onderzoek
Met de ervaringskennis van nierpatiënten kunnen we de zorg samen nog
beter maken. Want als zij laten weten wat zij belangrijk vinden, kunnen
zorgverleners daar rekening mee houden. De input van patiënten is ook
van grote waarde voor de kwaliteit van onderzoek.

Dit hebben we bereikt in 2016
Patiëntenperspectief in richtlijnen

Patiëntenperspectief in onderzoek

Nierpatiëntenperspectief Online

In 2016 is een groep van 10 nieuwe patiëntbeoordelaars opgeleid. In totaal zijn er nu
21 ervaringsdeskundigen patiëntbeoordelaar
voor de NVN. De NVN was betrokken
bij de ontwikkeling van 5 multidisciplinaire
landelijke richtlijnen. Daarnaast hebben de
ervaringsdeskundigen een start gemaakt
met het adviseren over drie nefrologische
richtlijnen.

NVN stimuleert de inbreng van nierpatiënten
bij onderzoek om inzichten en resultaten
te verbeteren.

Nierpatiëntenperspectief Online is een
panel van ervaringsdeskundigen met een
nierziekte. Het panel deelt ervaringen en
meningen over actuele onderwerpen. Het
wordt ook geraadpleegd voor wetenschappelijk onderzoek.
•	Het aantal panelleden is gegroeid met
14%.
•	Er zijn 9 vragenlijsten verspreid en
7 oproepen geweest voor interviews.
•	Vragenlijstbeoordelaars hebben vragenlijsten getest voor 3 onderzoeken.

De online tool voor patiëntenparticipatie
bij richtlijnen KIDZ (Kwaliteit, Inzicht en
Doelmatigheid in de medisch-specialistische
Zorg) is beschikbaar. KIDZ ontwikkelt
producten voor meer invloed op de
kwaliteit van zorg voor patiënten.

2016 in een notendop

We hebben twee nieuwe brochures uitgebracht over patiëntenparticipatie in onderzoek: één voor onderzoekers en één voor
patiënten. In deze brochures wordt uitgelegd op welke manieren patiënten kunnen
bijdragen aan hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek om de kwaliteit van zorg en
leven te verbeteren van alle nierpatiënten
en donoren.

“Juist bij een
ingrijpende
beslissing is het
belangrijk het
perspectief van
een patiënt te
weten, bijvoorbeeld
als het om de
kwaliteit van zijn
of haar leven gaat
of om behoefte
aan informatie.”
Internist-Oudergeneeskunde Simon
Mooijaart van het Leids Universitair
Medisch Centrum werkte mee aan de
richtlijn Nierfunctievervangende
behandeling: wel of niet
(Uit: Special Samen beslissen over
nierbehandeling, november 2016)

De meerwaarde
van patiënten in
onderzoek

Helpt u mee
de waarde
van onderzoek
te vergroten?

Informatie voor onderzoekers

Informatie voor nierpatiënten / donoren
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Stevige relaties

Onderzoeksagenda
Tijdens de Wetenschapsdag overhandigde
NVN de Onderzoeksagenda aan NfN. Hierin
staat welke onderwerpen nierpatiënten
graag onderzocht willen hebben:
•	Medicatie en bijwerkingen
•	Eigen regie
•	Nieuwe methoden van onderzoek en
behandeling
•	Oorzaak en erfelijkheid

En verder:
Patiëntbeoordelaars hebben 54 onderzoeksvoorstellen beoordeeld voor de Nierstichting.
Daarnaast zijn 5 algemene adviezen gegeven om onderzoek op te zetten.
Bij 13 lopende onderzoeken was de NVN
betrokken als adviseur.
We zijn gestart met PROM’s (Patient Reported Outcome Measures). Dit zijn vragenlijsten
om uitkomsten te meten die alleen de
patiënt zelf kan aangeven. Zoals jeuk,
vermoeidheid en kwaliteit van leven.
NVN werkt hierin samen met LUMC, NfN
en Nefrovisie.

“Ik zat er echt niet voor de vorm bij.
Er heerste duidelijk een gevoel dat
we een gemeenschappelijk doel hadden.
En dat maakte het ook vreselijk leuk
om in deze werkgroep mee te doen.
Iedereen was zich ervan bewust dat
het noodzakelijk is dat de richtlijn
er komt en dat input daarvoor sterk
vanuit de praktijk en dus ook vanuit
patiënten moet komen.”

NVN denkt vanuit het patiëntenperspectief
mee met het opstellen van onderzoeksvoorstellen, richtlijnen en indicatoren.
Ook hebben we afgelopen jaar stevig ingezet op onze relatie met NfN en Nefrovisie.
Deze laatste is een organisatie die professionals in de nefrologie ondersteunt zodat zij
de kwaliteit van de nierzorg verder kunnen
ontwikkelen. Een goede samenwerking is
in het belang van patiënten, dat bleek ook
dit jaar.

Heleen leeft met een donornier en werkte mee aan de richtlijn
Nierfunctievervangende behandeling: wel of niet
(Uit: Special Samen beslissen over nierbehandeling, november 2016)

2016 in een notendop
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Financiën
In 2016 is het resultaat van de
NVN negatief uitgevallen.
Dit komt met name door extra
inzet op personeel waarmee ook
extra activiteiten konden worden
uitgevoerd. Dit resultaat komt
ten laste van de algemene reserve.
Voor 2017 is weer een sluitende
begroting gepresenteerd in
november 2016 en de prognose
is dat deze ook gerealiseerd kan
worden.

Overzicht van Baten en Lasten 2016
Baten

Begroting 2016		

Exploitatie 2016

Subsidie NSN (incl. aanvullende subsidie)

€

1.052.000

€

Eindafrekening subsidie NSN

€

0

€

Sponsoring/fondsenwerving
(incl. advertenties Wisselwerking;
standverhuur Vakantiebeurs)

€

155.000

€

147.177

10,4%

Contributies

€

127.500

€

121.929

Fonds PGO

€

35.000

€

Overige opbrengsten

€

28.000

€

Opbrengsten re-integratie trajecten

€

10.000

Totaal

€

Rentebaten (baten minus lasten)

€

Lasten

Begroting 2016		

Exploitatie 2016

Personeelskosten

€

829.500

€

939.965

63,8%

€

830.721

58,8%

Huisvestingskosten

€

76.000

€

79.741

5,4%

€

82.724

5,9%

Bureaukosten

€

78.000

€

89.961

6,1%

€

102.096

7,2%

Bestuurskosten

€

28.000

€

36.379

2,5%

€

32.202

2,3%

Afschrijvingen

€

5.500

€

6.848

0,5%

€

5.546

0,4%

Subtotaal

€

1.017.000

€

1.152.895		

€

1.053.290

1.065.200

% van baten
75,4%

Exploitatie 2015 % van baten
1.052.000

75,1%

2.977

- 0,2%

€

159.374

11,4%

8,6%

€

117.683

8,4%

35.000

2,5%

€

35.000

2,5%

39.799

2,8%

€

29.056

2,1%

€

2.644

0,2%

€

10.152

0,7%

1.407.500

€

1.411.750

100%

€

1.400.288

100,0%

14.500

€

5.426		

€

11.886

0		

% van lasten

€
-€

Exploitatie 2015

%

Vaste lasten

Variabele lasten					
Activiteitenkosten

€

405.000

€

315.163

21,4%

€

345.417

24,5%

-

€

4.463

0,3%

€

6.652

0,5%

405.000

€

319.626		

€

352.069

Kosten beroep- bezwaarprocedures		

Subtotaal

€

Diverse baten en lasten		
€

Totaal

2016 in een notendop

€

1.422.000

€

1.931

0,1%

€

6.816

0,5%

1.474.452

100%

€

1.412.174

100%

15

Baten en lasten
Baten

Lasten

De subsidie 2016 van de Nierstichting is
vastgesteld op hetzelfde bedrag als in
2013 - 2015. In de loop van 2016 is een
nieuwe subsidieregeling voor de komende
jaren afgesproken. Voor de periode 2017 2020 is duidelijkheid over de hoogte van
de subsidie. Er is ook sprake van een extra
investering in de subsidie voor het speerpunt Eigen regie en de samenwerking met
de RNV’s. In 2016 heeft dit, vooruitlopend
hierop, al geresulteerd in een extra subsidie
van de NSN voor de samenwerking met de
RNV’s.
De overige baten van de NVN zijn afkomstig
van o.a.
•	De contributies laten een lichte groei zien
maar minder dan begroot. Er was een
kleine contributieverhoging in 2016 (van
€ 26 naar € 26,50 p.j.). De groei van het
aantal leden stagneert. Eind 2016 is er
een voorziening van € 6.141 opgenomen
voor niet ontvangen contributies en eigen
bijdrage voor de dienstverlening van STAP.
Eind 2015 was deze voorziening € 6.000

Voor de twee projecten die door VWS/
Fonds PGO zijn gefinancierd (Op eigen
kracht aan het werk; ALL OF ME) en waar
vorig jaar nog € 54.000 aan personeelskosten aan werden doorbelast, liep de
subsidie in 2016 af. In totaal werd nu voor
€ 13.812 doorgedeclareerd.
•	Voor diverse projecten (o.a. KIDZ project
Patiëntenfederatie en PGwerktsamen)
worden personeelskosten doorbelast.
In 2015 werd voor bijna € 123.000 salariskosten doorbelast. In 2016 is dit teruggelopen naar € 110.000. Dit is gesaldeerd
onder lonen en salarissen.
•	De opbrengsten uit beroeps- en bezwaartrajecten (m.n. UWV) zijn lager dan in
2015 en lager dan de kosten voor de procedures. NVN belang hecht aan individuele
belangenbehartiging. Veel zaken worden
gewonnen. Daarom nemen we dit verlies.

•	De opbrengsten uit de sponsoring laten
de verwachte daling zien. Het resultaat is
lager uitgekomen dan begroot.

•	De overige inkomsten betreft doorbelasting aan derden van kosten die de NVN
vooruit heeft betaald en inkomsten uit
vacatiegelden van medewerkers en
bestuursleden in projecten en voor
bestuursfuncties.

•	De bijdrage van de overheid (VWS/PGO) is
de afgelopen jaren vanwege bezuinigingen door het Rijk verlaagd naar € 35.000.

•	De rentebaten zijn sterk teruggelopen.
Een logisch gevolg van de ontwikkeling
van de rentestand.

2016 in een notendop

De lasten zijn onder te verdelen in vaste
lasten waarvoor over het algemeen langere
termijn afspraken gelden (huur-, leveranciers- en personele contracten) of die
onvermijdelijk zijn (een vereniging moet
twee ALV’s houden; accountantscontrole
hebben e.d.). Op deze lasten is binnen een
jaar door de NVN relatief weinig bij te sturen.
De afspraak is dat de vaste lasten niet boven
de min of meer vaste inkomsten (subsidie
Nierstichting, VWS, contributies) mogen
uitstijgen. In de realisatie zijn we binnen
deze veilige marges gebleven (vaste lasten
kwamen uit op circa 94,3% van de vaste
inkomsten).
Binnen de vaste lasten valt op dat in 2016
het aandeel personeelslasten veel harder is
gegroeid dan begroot. Dit komt door extra
personele inzet (brutosalarissen + € 37.349)
en daardoor hogere afdrachten aan sociale
lasten, pensioenfonds, loonadministratie en
reiskosten (samen + € 11.109). Daarnaast
werden we in 2016 geconfronteerd met ziekte onder personeel waarvoor extern personeel is ingehuurd (€ 11.716). De vergoeding
vanuit de ziektekostenverzekering was in
2016 veel lager dan in 2015. In 2016 betrof
het vooral kortdurend verzuim waar geen
uitkering tegenover staat (zes weken eigen
risico). Door invoering van het keuzebudget
volgens de CAO zijn er flinke verschuivingen

tussen loopbaanbudget, vakantiedagen en
vakantiegeldverplichtingen. Per saldo levert
dit nauwelijks een verandering op. Het verschil in personeelskosten is dus te verklaren
uit meer of extra personeel met bijbehorende kosten (+ € 60.174), minder doorbelasting
aan projecten met externe financiering
(- € 12.928) en minder ontvangen ziekengeld
(- € 37.051). Dit verklaart het verschil tussen
€ 830.721 in 2015 en € 939.965 in 2016.
De bureaukosten zijn weliswaar verminderd
maar hoger dan begroot. De overschrijding van circa € 12.000 is toe te schrijven
aan hogere automatiseringskosten en de
kosten voor digitale post. We kunnen meer
leden digitaal bereiken maar ook voor grote
bundels moeten we betalen. Daar staat een
forse verlaging van de gewone portikosten
tegenover.
De bestuurskosten vallen hoger uit door
kosten voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan en iets hogere vergaderkosten voor het
bestuur. Dit komt o.a. doordat we vanwege
de verbouwing soms extern hebben moeten
vergaderen.
De huisvestingskosten zijn relatief gelijk en
vanwege het nieuwe huurcontract zal dit
stabiel blijven over de komende jaren.
De variabele lasten hebben te maken met
onze activiteiten. Die worden vastgelegd in
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ons Activiteitenplan dat in oktober van het
voorgaande jaar wordt opgesteld. Realisatie
hangt af van de feitelijke omstandigheden
en behoeften die zich gedurende het jaar
voor doen. Hier is qua kosten meer op te
sturen. Soms gaat een activiteit niet door
of loopt vertraging op waardoor uitgaven
verschuiven naar een volgend jaar. In 2016 is
minder aan externe kosten voor activiteiten
besteed dan begroot. Dat wil niet zeggen
dat er minder activiteiten zijn geweest.
Zoals in de inleiding gezegd, is er sprake van
extra inzet, juist ook met extra personeel op
diverse activiteiten. In 2016 worden personeelskosten nog niet toegeschreven naar de
diverse speerpunten. Dit gebeurt wel vanaf
2017 zoals dat ook in ons Activiteitenplan
2017 is opgenomen. In de activiteitenkosten
zijn een aantal verschuivingen zichtbaar
t.o.v. 2015. Zo is er met twee grote dagen
(Nederlandse Nierdag en de eerste Wetenschapsdag) meer geld uitgegeven aan
themadagen (+ € 56.471). De vergaderingen
van de vrijwilligers vinden na de verbouwing van het pand plaats in Bussum. Dat
leidt tot lagere vergaderkosten maar hogere
reiskosten. Voor de Kennisgroep Specifieke
Diagnosen zijn in 2016 wel filmpjes gereed
gekomen maar die waren al aanbesteed en
in de kosten 2015 opgenomen. Dit leidt tot
veel lagere kosten dan in 2015. De internationale contacten van de kennisgroep worden
over het algemeen gesponsord. NPonline/
e-health is gestegen door doorbelasting van

2016 in een notendop

personeel aan deze projecten. Er zijn meer
online uitvragen gedaan over diverse onderwerpen en m.n. rond de voedingsapp heeft
extra inzet plaatsgevonden door nieuwe
ontwikkelingen.
De advieskosten patiëntenportal betreffen
de voorbereidingen op het gezamenlijk
patiëntenplatform van NVN en Nierstichting
waaraan in 2017 verder gewerkt wordt.
Verder konden we vanwege het positieve
resultaat van 2015 toen een reservering
maken voor ons 40-jarig jubileum in 2017.
Gelet op het resultaat in 2016 is dit niet
opnieuw mogelijk.

Personele bezetting
De personele bezetting van het landelijk
bureau is gestegen. De verdeling van de
medewerkers over de afdelingen is uitgedrukt in fulltime dienstverbanden (fte=
36 uur per week). In de loop van 2016
zijn de afdelingen opgeheven en wordt
per speerpunt gewerkt, m.u.v. de afdeling
facilitair. Voor de vergelijkbaarheid met 2015
en het Activiteitenplan 2016 is gekozen om
voor 2016 de weergave in afdelingen aan
te houden. Met de invoering in 2015 van de
wetgeving rond tijdelijke aanstellingen (max.
2 i.p.v. 3 jaar en max. 2 keer verlengen) en
gelet op de ontwikkeling rond de subsidie
door de NSN kunnen we meer duidelijkheid
geven aan medewerkers wat betreft een
aanstelling in vast dienstverband.

Personele bezetting

31-12-2015

31-12-2016

Directie		

1,0 fte

1,0 fte

Afdeling communicatie

2,1 fte

2,5 fte

Afdeling Individuele Belangenbehartiging (IBB)

1,8 fte

1,8 fte

Afdeling Collectieve Belangenbehartiging (CBB)

3,7 fte

4,9 fte

Afdeling Facilitair

3,8 fte

3,4 fte

Projectmedewerkers/tijdelijk personeel
Totaal		

1,2 fte

1,6 fte

13,6 fte

15,2 fte

Resultaat

Eigen vermogen

Het resultaat over de gewone bedrijfsvoering
in 2016 komt uit op min € 57.277. Een verschil van 4% ten opzichte van de sluitende
begroting van € 1.407.500. Het resultaat is
beïnvloed door hogere baten (+ € 4.250)
maar tegelijkertijd hogere personeelslasten
(+ € 110.456) en lagere overige kosten
(- € 58.004). Verder vielen de rentebaten
tegen (- € 9.074 ten opzichte van de begroting) € 6.460 lager dan in 2015.

De tweede begrotingsregel die de NVN
hanteert betreft de omvang van het eigen
vermogen. De NVN wil minimaal een jaar
salariskosten als reserve hanteren om de
continuïteit te waarborgen. Dit is eerder
vastgesteld op circa € 865.000. Met de
gestegen personeelslasten wordt dit
opnieuw vastgesteld op € 900.000. Het
totale verenigingsvermogen op 31-12-2016
bedraagt € 966.796.

Het negatieve resultaat over 2016 is min
of meer ingecalculeerd. Op basis van ons
eigen vermogen was al voor 2015 de oproep
geweest om in meer activiteiten te investeren en ons eigen vermogen niet verder te
laten groeien. Een tijdelijk (beperkt) verlies
werd acceptabel geacht. In 2015 is dit niet
gebeurd maar nu in 2016 wel. Het verlies
is herleidbaar (m.n. personeelskosten) en
gecontroleerd. De betekenis voor 2017
wordt toegelicht onder Prognose.

De afspraken met de Nierstichting gemaakt
in 2016 in het kader van de subsidie kent
de volgende bepaling: Het door NVN per
1 januari 2016 opgebouwde verenigingsvermogen (bestaande uit continuïteits- en
bestemmingsreserves) bedraagt € 1.024.000.
Telkens indien NVN een jaar afsluit (dat valt
binnen de periode waarvoor deze subsidie-voorwaarden gelden) om welke reden
dan ook, met een hoger verenigingsvermogen dan € 1.200.000 zal het meerdere in
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Prognose
mindering worden gebracht op de definitief
aan NVN toe te kennen subsidie voor het
betreffende jaar.
M.a.w. het verenigingsvermogen zal de
komende jaren niet groeien. Het verenigingsvermogen is opgebouwd uit € 900.000
continuïteitsreserve. Daarnaast was er een
bestemmingsreserve voor de verbouwing
en een publicatie over nefrotisch syndroom
(samen € 67.850). De investeringen in het
kader van de verbouwing (meubilair en ICT)
lopen via de afschrijvingen. Daarmee valt
deze bestemmingsreserve vrij en wordt
toegevoegd aan de algemene reserve. De
algemene reserve die bedoeld is voor het
opvangen van fluctuaties in de exploitatie
neemt dus toe van € 33.946 naar € 93.946
om vervolgens door het verlies in 2016 met
€ 57.277 af te nemen.
Het bestuur van de NVN heeft uitdrukkelijk
uitgesproken dat het eigen vermogen en de
liquide middelen uitsluitend worden uitgezet
in betaalrekeningen of spaarproducten in
euro’s van Nederlandse banken.

2016 in een notendop

In 2016 zijn meerjarige (2017 - 2020)
afspraken gemaakt met de Nierstichting
over subsidie en huur. In deze afspraken is
enerzijds sprake van mogelijke groei door
extra inzet van personeel en middelen op
Eigen regie en samenwerking met de RNV’s.
En anderzijds zijn er duidelijke afspraken
rond huur en overige huisvestingskosten die
maken dat voor de komende vier jaar geen
grote prijsstijgingen zijn te verwachten. Ook
met de drukker van de Wisselwerking zijn
meerjarige afspraken aangegaan om kostenstijgingen gereguleerd en beperkt te laten
plaatsvinden.

De kosten (m.n. bureau, huisvesting- en bestuurskosten) zullen volgens begroting 2017
lager moeten worden. Het activiteitenbudget
wordt verhoogd wat o.a. mogelijk is door
de extra subsidie door de Nierstichting. De
personele kosten zullen hierin meegroeien.
Met de extra inkomsten van de Nierstichting
en VWS is een sluitende begroting voor 2017
gemaakt.
Bussum, maart 2017
Het bestuur van de NVN

De bijdrage van het Ministerie van VWS/
Fonds PGO is voor 2017 vastgesteld op
€ 45.000. Dit is € 10.000 meer dan de
afgelopen jaren. De inkomsten uit sponsoring en fondsenwerving worden voor 2017
vanwege het jubileumjaar op ongeveer
gelijk niveau gehouden als in 2016. Gelet op
de ontwikkelingen in de rentestand zijn de
rente-opbrengsten gelijk aan de realisatie
2016 maar is het mogelijk hier een meevaller op te verwachten.
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Tot slot
We werken samen verder met:
• Regionale nierpatiëntenverenigingen
(RNV’s) zijn in een bepaalde regio of rondom één dialysecentrum georganiseerd.
De RNV’s zorgen voor onderling contact
tussen nierpatiënten (en naasten) en
behartigen de belangen van hun leden
bij de lokale ziekenhuizen.
•	De Nierstichting, de organisatie die zich
vooral richt op het algemene publiek,
preventie van nierziekte en innovatie van
behandeling. Tevens de grootste subsidiegever van de NVN.

2016 in een notendop

Nawoord

2016 was het laatste jaar van ons meerjarenplan 2014-2016.
Een periode waarin we hard hebben gewerkt met en voor
NVN-leden om onze zes speerpunten stevig neer te zetten.
We hebben de banden met verschillende (internationale)
organisaties versterkt en gezamenlijk bergen verzet.
Het einde van dit meerjarenplan betekent zeker niet het
einde van deze samenwerking. Integendeel: in ons nieuwe
meerjarenplan blijft het thema stevige relaties prominent
in beeld.
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