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‘Samen beslissen’
Veel nierpatiënten vinden dat ze te
weinig worden betrokken bij een uiteindelijke beslissing over hun behandeling.
De Nierpatiënten Vereniging Nederland
wil hierin verbetering brengen. Hoe?
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Patiënt en zorgverlener beslissen
samen

Nierwijzer is een NVN-hulpmiddel dat
ondersteuning biedt bij het kiezen van
een passende nierbehandeling. Ruim
40 nierpatiënten (een aantal daarvan
ziet u op de cover van deze special)
delen via filmpjes hun ervaringen met
9 verschillende behandelvormen.
Zij doen dit, opdat andere patiënten
daarover kunnen nadenken en ervan
kunnen leren. En met hun naasten en
hun zorgverlener in overleg kunnen
gaan over de behandeling die het
meest geschikt voor hen is.
Een unieke aanvulling op de voorlichting.

Meer weten? Lees het artikel op de
volgende bladzijden.
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NVN PRESENTEERT DE NIERWIJZER

Welke behandeling past bij u?
De NVN helpt patiënten bij het kiezen van hun behandeling. Door bijvoorbeeld artikelen in het NVN-ledenblad
Wisselwerking, op themadagen en via nvn.nl en nieren.nl. Daar zijn twee nieuwe hulpmiddelen bij gekomen:
de Nierwijzer (www.nierwijzer.nl) en de Consultkaarten.
TEKST: WIM SIPMA / FOTO’S: SANDER KONING

zogeheten Consultkaart. Deze is eveneens
gebaseerd op de belangrijkste vragen die
patiënten daarbij stellen.
Wat is de Nierwijzer? En hoe werkt het?
De Nierwijzer is een online instrument met
filmfragmenten van gesprekken met ruim
40 nierpatiënten van alle leeftijden. Zij
wonen verspreid over heel Nederland en
vertellen wat dialyse en transplantatie voor
invloed hebben op hun dagelijks leven.
Waarom ze ervoor gekozen hebben, hoe ze
zich erbij voelen en wat ze als voor- en
nadelen ervaren.
Wist u dat er maar liefst 9 behandelmogelijkheden zijn als het om nierproblemen
gaat? Variërend van hemodialyse in het
ziekenhuis tot transplantatie. Ook het afzien
van dialyse en transplantatie wordt in de
Nierwijzer belicht.
Karen Prantl van de NVN: ‘Belangrijk is ook
hoe een behandeling in het dagelijks leven
van een patiënt past.’

Karen Prantl van de NVN is vanaf het begin
betrokken bij de Nierwijzer: ‘Het begon allemaal met geluiden die ons ter ore kwamen
over patiënten die qua behandelmogelijkheden niet alle opties voorgelegd kregen.
Ze misten informatie waarmee zij tot een
passende keuze konden komen. Daarnaast
werd met name naar de medische kant van
een behandeling gekeken, maar belangrijk
is ook hoe een behandelmethode in het
leven van een patiënt past. Dit wilden wij
overbrengen via ervaringen van patiënten,
en zo is Nierwijzer ontstaan.
Tegelijk startten nefrologen met een
beknopt overzicht van (vooral) medische
overwegingen die van belang zijn bij het
kiezen voor een passende behandeling, de
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Karen Prantl vervolgt: ‘Het is een keuzehulp.
We geven geen advies, maar zetten
mensen aan het denken. Nierpatiënten
vertellen over hun behandeling, zodat
ándere patiënten daarvan kunnen leren en
erover kunnen nadenken. Voor hun partners
of andere naasten zijn de filmpjes bovendien handig voorlichtingsmateriaal.
De Nierwijzer is een aanvulling op gesprekken met behandelaars, het komt er niet
voor in de plaats.’
Alles is opgedeeld in filmfragmenten, wat
het zoeken naar de juiste informatie heel
gemakkelijk maakt. Van elke patiënt is een
‘nierpaspoort’ opgenomen met daarin kort
zijn of haar ziektegeschiedenis.
De patiënten zijn geïnterviewd over
19 onderwerpen (bijvoorbeeld school/werk,
kinderen krijgen, sport en vakantie).
Informatie wordt toegankelijk door te
zoeken op ‘behandelvorm’ en ‘onderwerp’.

Natuurlijk spelen vaak allerhande medische
voorwaarden en beperkingen mee.
U overlegt bij het kiezen van een passende
behandeling altijd met uw arts.

Samen beslissen
Daarbij is de Nierwijzer een flinke stap
voorwaarts bij het op de kaart zetten van
‘Samen beslissen’: meedenken, -praten en
-beslissen over een behandelingsvorm die
bij u past. Natuurlijk is de spreekkamer niet
te vergelijken met een terrasje waar u het
alleen voor het zeggen heeft als de ober
vraagt: ‘Koffie, thee of limonade?’ U kiest
altijd samen met uw arts, maar binnen uw
medische mogelijkheden bepaalt u! En de
Nierwijzer helpt daarbij.

NVN-directeur Hans Bart, grondlegger van de
Nierwijzer: ‘Dit hulpmiddel is uniek door alle
behandelvormen die in filmfragmenten aan de
orde komen én het is een belangrijke aanvulling op de huidige voorlichting.’


Wijzer van elkaar
Wilt u weten wat anderen van een bepaalde behandelvorm vinden? U hoeft daar de deur niet voor uit. Bekijk de filmpjes van
patiënten voor patiënten op www.nierwijzer.nl. De site omvat fragmenten van ruim 40 nierpatiënten. Hieronder ziet u 10 van hen.

FOTO’S: SANDER KONING, MARJA POLDERMANS, DE NIERSTICHTING EN JELMER DE HAAS

19 onderwerpen in beeld
In de Nierwijzer worden de volgende 19
onderwerpen in filmfragmenten besproken:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ziektegeschiedenis
Energie & welbevinden
Eten & drinken
Werk & school
Vakantie & reizen
Sport & ontspanning
Eigen regie
Kinderwens en erfelijkheid
Huisdieren
Relatie met gezin & familie
Relatie met behandelaars
Privacy
Nachtrust
Intimiteit
Medicijnen & bijwerkingen
Overwegingen rond een
niertransplantatie
17 Angsten en zorgen
18 Overwegingen rond thuisdialyse
19 Kwaliteit van leven op langere termijn.

De Nierwijzer en de filmpjes daarvan zijn op
internet vrij voor iedereen toegankelijk. Het
is ook mogelijk om favoriete fragmenten te
bewaren en ze bijvoorbeeld later nog eens
terug te kijken. Daarvoor moet u een
account aanmaken (gratis). U kunt dan
bovendien digitaal aantekeningen maken.
Die zijn niet alleen handig voor eigen
gebruik. U kunt ze ook printen en bijvoorbeeld meenemen naar een afspraak met
uw arts of ze als pdf opslaan en voor het
spreekuur naar uw arts sturen. Zo kunt u
zich optimaal voorbereiden op het maken
van een persoonlijke keuze die bij u past.
En het is natuurlijk altijd interessant om te
horen wat anderen meemaken en ervaren.
Consultkaarten
Onderdeel van de Nierwijzer zijn ook de
Consultkaarten. Dit zijn handzame A4-tjes
met medische informatie, afkomstig van
deskundigen. Er zijn twee aparte Consultkaarten. Eén voor nierfunctievervangende
behandelingen (hemo- of buikdialyse én
transplantatie) en één voor de keuze tussen

nierfunctievervangende behandeling of
conservatieve behandeling.
Bij deze laatste behandelvorm kiezen
mensen, vanaf het moment dat zij in
aanmerking komen voor dialyse of transplantatie, alleen voor passende medicatie
en dieetvoorschriften. Zij beginnen dus niet
aan een nierfunctievervangende behandeling. Gemiddeld overlijden patiënten een
tot twee jaar na het maken van deze keuze.
Mensen met nierproblemen hebben
meegedacht en -gepraat over de inhoud
van de Consultkaarten. Belangrijke aspecten van de verschillende behandelingen
staan op zo’n kaart naast elkaar. Hierdoor
zal het vergelijken van de opties makkelijker
zijn en kunnen mogelijk betere keuzes
worden gemaakt.
Filmpjes
Om u een indruk te geven van wat u in de
Nierwijzer kunt verwachten, hier alvast een
kleine selectie uit de vele filmfragmenten.
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Per (73) over nachtelijke buikspoeling
en reizen
‘Ik ben met de auto naar Oostenrijk
geweest, 800 km. De spoelvloeistof hoefde
ik niet mee te nemen. Die werd daar afgeleverd. Dus dat was geen probleem.’

Meer weten? Ga naar www.nierwijzer.nl

Hester (35) over ‘buikspoeling overdag’ en
de relatie met gezin en familie
‘Mijn vriend houdt van koken en we zoeken
samen naar passende maaltijden. Het is
leuk om samen dingen te doen. We kregen
verkering toen ik 19 was en al buikspoeling
deed. We hebben ook heel vervelende
periodes meegemaakt. Dan was ik erg ziek,
op het randje zelfs. En zat hij naast m’n
bed, hij was er dan voor mij. Niet dat een
partner dat allemaal gemakkelijk afgaat: al
die moeilijke momenten. Hij werd dan ook
overspannen, maar is daar nu weer
bovenop.’
Mario (53) over zijn postmortale
donornier en energieniveau
‘Over het algemeen is mijn energieniveau
goed. Maar het varieert wel als je bijvoorbeeld een avondje uit gaat. En een griepje
duurt bij een ander misschien een week, bij
mij zijn dat twee weken.’
Thomas (20) over nachtelijke hemodialyse
en de relatie met zijn behandelaars
‘Ik dialyseerde eerst in het ziekenhuis,
tussen allemaal oudere mensen, gemiddeld
tussen de 50 en 97 jaar, zeg maar. En ook
mijn arts was geen jongere mensen en
tieners gewend. Dat beviel niet, daar had ik
geen aansluiting mee. Nu ben ik bij een
gespecialiseerd dialysecentrum. Dat gaat
veel beter. De communicatie is goed, de
arts neemt de tijd voor me en is goed
bereikbaar. Als ik vragen heb, stuurt hij ook
gewoon zijn antwoorden via een mailtje en
die krijg ik dan binnen op mijn telefoon. Dat
werkt gewoon veel prettiger.’

6
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Marion (59) over transplantatie met een
nier van een levende donor én bijwerkingen en medicijnen
‘Ik gebruik twee medicijnen tegen afstoting. Plus een pilletje voor de bloeddruk.
Dus dat valt mij enorm mee. Veel minder
dan ik voor de transplantatie dacht.’

dag. Dat is service natuurlijk, geweldig.’
Cor (83) wil geen dialyse of andere
nierfunctievervangende therapie
‘De manier van leven is voor mij belangrijker
dan drie keer in de week dialyseren. Ik heb
alles met mijn arts overlegd, voor transplantatie kom ik niet in aanmerking. Niemand
wil zeggen, dit leven is genoeg. Dat is nooit
zo. Maar wat daar tegenover zou staan, is
het mij niet waard. Met dialyse zou het
uitgangspunt nog ongeveer twee jaar zijn
en zonder dialyse ook. Nou, dan lijkt het mij
wel duidelijk.’

Mede mogelijk gemaakt door…
Er is door veel mensen aan deze keuzehulp
gewerkt. NVN-directeur Hans Bart is een
belangrijke motor achter de Nierwijzer en
de grondlegger van dit keuze-instrument.
Hij regelde financiering via PGwerktsamen,
de Nierstichting en Zilveren Kruis. Daarnaast was hij intensief betrokken bij de
inhoud van de Nierwijzer. Deze keuzehulp
René (52) over hemodialyse overdag thuis kwam verder tot stand in nauwe samenwerking met Creapolis Media B.V., een
en over huisdieren
bedrijf dat bedrijven en organisaties helpt
‘Dan ben ik moe na de dialyse en denk: O
met het vinden van online leer- en
jee, waar ben ik aan begonnen? Ik moet
communicatieoplossingen.
nog de hond uitlaten, het kippenhok
Liefst 42 patiënten werden geïnterviewd
schoonmaken. En ik kan niet elke keer
over hun persoonlijke ervaringen met
iemand vragen.’
behandelmethoden. Verschillende zorgverPiet (73) over hemodialyse (overdag) in een leners controleerden de filmfragmenten op
juistheid. De NFN, de Nederlandse Federacentrum en zijn ziektegeschiedenis
tie voor Nefrologie, ontwikkelde de
‘Ik had suikerziekte en werd plotseling
Consultkaarten en vertaalde zo medische
opgenomen. Dat heb ik als heel vervelend
ervaren. Het voelde als een gevangenis met informatie naar patiënten.
Dat gebeurde in samenwerking met
allemaal vervelende verpleegsters. Die
NVN-vrijwilligers. Kortom, omvangrijke
natuurlijk helemaal niet vervelend waren.
Ondertussen steeg mijn creatine naar 1.000 projecten, waarin patiënten en professionals goed hebben samengewerkt en
en moest ik aan de dialyse. In mijn nek
waarvan het eindresultaat er mag zijn: twee
kreeg ik dialyselijnen aangelegd en
praktische keuzehulpen die patiënten écht
diezelfde dag lag ik aan de machine.
verder kunnen helpen.
Informatie kreeg ik eigenlijk niet, maar ja,
je ondergaat het gewoon. Later
kon ik kiezen voor een centrum, er
waren verschillende mogelijkheden. En van de keuze die ik
maakte heb ik geen moment spijt
gehad. Aardige verpleging en
dokters. En als er iets met mijn
shunt is, komt de vaatchirurg
gewoon naar het centrum toe.
Hoef ik niet speciaal naar hem,
scheelt op die manier weer een
Janneke (45) over thuisdialyse en
eigen regie
‘Thuisdialyse is wel het toppunt van eigen
regie. Je hebt geen witte jassen over de
vloer. Je bent zelf leidend maar dat
betekent wel dat je eerlijk moet zijn. En dat
je de regie maar even aan anderen moet
laten op momenten dat het niet meer gaat.’



WAT VINDEN ARTSEN?
Willem Jan Bos van het St. Antoniusziekenhuis:
‘Ik heb naar een keuzehulp als de Nierwijzer
uitgekeken. Het is echt heel belangrijk in de zorg
wat andere patiënten vinden. Patiënten hebben weinig
aan alleen cijfers. Ze willen weten wat er gaat gebeuren in hún
leven. En in Engeland was laatst een experiment dat duidelijk
maakt hoe patiënten reageren op informatie. Het blijkt dat ze
naar meningen en ervaringen van andere patiënten nog veel
beter luisteren dan naar het advies van artsen in hun witte jassen.’
Caroline Douma van het Spaarne Gasthuis:
‘De Nierwijzer is een mooie aanvulling op
de voorlichting die door verpleegkundigen en
nefrologen wordt gegeven. Patiënten kunnen
vragen hebben naar aanleiding van de filmfragmenten en daardoor in de spreekkamer gerichter
vragen gaan stellen. Daarbij is een aspect als ‘kwaliteit van leven’
belangrijk. Factoren als leeftijd en bijkomende ziektes spelen
hierbij ook mee. In de richtlijn die recent is verschenen (‘Nierfunctievervangende behandeling, wel of niet?’, lees meer op de
bladzijden 12 t/m 14, red.) sluiten we hier ook op aan. De optie
geen nierfunctievervangende therapie komt ook aan de orde in
de Nierwijzer. Deze optie kan een goede keuze zijn. Dit wordt te
weinig besproken in de spreekkamer. Het streven is dat ook deze

optie besproken gaat worden in ieder voorlichtingstraject. In
ziekenhuizen en dialysecentra zal het gebruik van de Consultkaarten worden geïntroduceerd. Het zal wellicht in het begin even
wennen zijn voor zowel verpleegkundigen, nefrologen als de
patiënten. Maar omdat de onderwerpen op de Consultkaarten
aansluiten bij de dagelijkse praktijk, verwacht ik dat deze al snel
een vast onderdeel wordt binnen het voorlichtingstraject.’

ZORGVERZEKERAAR EN
DE NIERWIJZER
De Nierwijzer kwam tot stand met financiële steun
van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Rimke Geels, arts
en medisch adviseur van deze organisatie, dacht mee met de
stuurgroep die voor realisatie van de Nierwijzer werd ingezet: ‘De
interviews met patiënten maken de verschillende keuzemogelijkheden herkenbaar en dichtbij. Patiënten kunnen daardoor beter
inschatten wat een behandeling met henzelf en hun omgeving
doet. Wij vinden het een belangrijke aanvulling op de bestaande
voorlichting. Het gaat om ingrijpende veranderingen in het leven
van patiënten en verzekerden. Hoe meer de informatie aansluit op
de persoonlijke situatie, des te beter de grip op eigen zorg en
gezondheid.’

PATIËNT OVER DE NIERWIJZER
Marc Vos werkte met zijn vrouw Suzan mee aan het realiseren van rende opleiding bij Dianet in Utrecht. Sindsdien dialyseer ik ’s
de Nierwijzer: ‘Wat mij opviel is dat zowel artsen als verpleegkun- nachts thuis 5 à 6 keer per week.’
digen voornamelijk denken aan hemodialyse in een ziekenhuis of ‘Toen mij werd gevraagd in een klankbordgroep mee te werken
aan het maken van de Nierwijzer, hoefde ik niet lang na te
centrum en aan een transplantatie. Thuisdialyse overdag of ‘s
denken. Als jarenlange nachtdialysepatiënt hecht ik veel waarde
nachts is bij veel artsen te onbekend of wordt op één hoop
aan een goed beeld van mijn behandelvorm, goede informatie en
gegooid met centrumdialyse, terwijl de kwaliteit van leven
zoveel mogelijk zelfstandigheid van patiën(minder medicijnen, meer energie, geen
ten. Ik hoop ook dat deze behandelvorm via
dieet, de mogelijkheid om gewoon naar
de Nierwijzer meer bekend wordt onder
werk of school te kunnen) duidelijk totaal
‘De drempel om een
nierpatiënten.
anders kan zijn. De Nierwijzer hebben we zo
dialysemachine naast je
De drempel om een dialysemachine naast je
ingericht dat je gericht op zoek kunt naar
informatie die je weten wilt. Vooral de
bed te zetten en jezelf aan bed te zetten en jezelf aan te prikken met
een dikke naald kan erg groot zijn, nog los
persoonlijke ervaringen van patiënten zijn
te prikken met een naald, van het feit dat je moet leren slapen met
een waardevolle toevoeging aan de
slangen aan je arm en het geluid van een
technische of algemene informatie.
kan groot zijn’
machine naast je bed. Deze nadelen zijn voor
mij verdwenen of bleken in het niet te vallen bij de enorme
Mijn eigen ziekte heeft eraan bijgedragen dat ik me graag voor
voordelen van nachtdialyse.
een initiatief als de Nierwijzer wilde inzetten. In 2002 werd bij mij
de ziekte van Wegener (auto-immuunziekte) geconstateerd. Deze Ook ouderen met weinig internetervaring kunnen prima werken
met www.nierwijzer.nl. We hebben gelet op toegankelijkheid,
tastte mijn nieren aan, in 2005 begon ik met hemodialyse in het
ziekenhuis. Door mijn lengte en gewicht was de maximale 4,5 uur laagdrempeligheid en gebruiksgemak.
Een nierziekte kan je leven behoorlijk op zijn kop zetten en dan is
dialyse eigenlijk te kort voor mij. Ik wilde wel langer dialyseren,
goede begeleiding van je nefroloog en dialyseverpleegkundige,
maar dat kon toen niet in het centrum. Iemand van de adminissamen met deze Nierwijzer, een perfecte aanvulling voor het
tratie vertelde mij dat ik ook thuis kon dialyseren en zelfs ’s
nachts! Dit sprak mij meteen aan en dus begon ik aan de bijbeho- maken van een keuze.’

.
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SAMEN BESLISSEN OVER ‘NIET BEHANDELEN’

Gertruce ziet af
van dialyse en
transplantatie
Artsen hebben een scala aan behandelmogelijkheden voor nierfalen. Allerhande dialysevormen en ook nog transplantatie. Maar er
zijn nierpatiënten die afzien van deze nierfunctievervangende
behandelingen en alleen voor medicatie en eventuele dieetvoorschriften kiezen: een heel bewuste en persoonlijke keuze. In filmfragmenten van de Nierwijzer (zie: het artikel op de voorgaande
bladzijden) komen 3 patiënten in beeld, die deze weg volgen en
erover vertellen. Eén van hen is Gertruce. Zij is 76, heeft kinderen en
een hechte familie- en vriendenkring. Helder vertelt ze over haar
beweegredenen, reacties uit haar omgeving en de band met haar
behandelend arts.
TEKST: WIM SIPMA / FOTO’S: MARJA POLDERMANS

Gertruce: ‘Het is niet zo dat ik genoeg heb van
het leven. Ik ben nog erg actief en zou wel 80
jaar willen worden.’

8
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Gertruce straalt energie uit, energie
waar ze steeds meer gebrek aan
heeft, zegt ze zelf. Dat is ongetwijfeld
herkenbaar voor andere patiënten
met ernstig nierfalen. ‘Het is vaak ’s
morgens tegen elf uur dat ik er weer
helemaal ben. Ik moet echt op gang
komen.’ Ze zegt het met een lach,
maar haar woorden duiden onmiskenbaar op een verslechtering van
haar gezondheid. Twee jaar geleden
werd deze ontwikkeling ingeluid met
het bericht dat haar nieren hard
achteruit gingen: voor die tijd bleef de
nierfunctie van Gertruce maar liefst
50 jaar stabiel op een niveau van
ongeveer 30%. Al die jaren werd ze
alleen behandeld vanwege
een hoge bloeddruk.

Toen bleek dat haar nieren achteruit
gingen, werd dialyse als behandelvorm voorgesteld. Gertruce wist
meteen dat ze dat niet wilde. ‘Ik ben
76 en alleen en daar heb ik geen zin
meer in. Ik moet er niet aan denken
om gedialyseerd te worden.
Dat gedoe wil ik allemaal niet meer. Ik
wil niet dat mijn ziekte mijn leven
gaat beheersen.’
Gertruce heeft een goede vertrouwensband met haar behandelend
nefroloog. ‘Bij hem kan ik hardop
nadenken. Ik ga met plezier naar het
spreekuur en kom er ook weer positief
vandaan.’ Haar arts luistert goed naar
haar wensen en heeft alle behandelopties uitgebreid met haar doorgenomen. ‘Hij is altijd heel invoelend en 

De Nierwijzer
Ook vanuit haar naaste omgeving krijgt ze
alle steun. Haar dochter woont in Friesland
en reist soms naar het midden van het land
om mee te gaan naar het spreekuur.
‘Dit is haar keus en die zal ook niet veranderen,’ zo citeert Gertruce haar dochter.
‘Iedereen in mijn omgeving respecteert
mijn beslissing,’ vertelt ze. Voor wie de
filmpjes van Gertruce op www.nierwijzer.nl
bekijkt, is dat heel begrijpelijk. Gertruce
maakt een besliste en nuchtere indruk. ‘Ik
praat in het dagelijks leven niet ontzettend
vaak over mijn behandelmogelijkheden.
Dat hoeft ook niet.’ Transplantatie is voor
Gertruce geen optie. Een levende donor wil
ze niet meer. ‘Geef die maar aan een jonger
iemand. Voor mij is het goed zo.’ Hetzelfde
geldt voor een postmortale nier: in afwachting daarvan zou ze eerst lange tijd moeten
dialyseren, iets wat ze dus niet wil.

Zuinig met energie
Het is niet zo dat Gertruce genoeg heeft van
het leven. Ze is nog erg actief en zou wel 80
jaar willen worden. ‘Maar dat weet je
natuurlijk nooit.’ Tot voor kort was ze
stadsgids, maar door het energietekort en
de mindere conditie is ze daar mee gestopt.
Nu geeft ze rondleidingen in de kerk. ‘Soms
wandel ik en dan ineens kan ik geen stap
meer doen. Dan moet ik zitten.’ Als stadsgids
is dat natuurlijk niet handig. Verder bridget
ze en gaat ze graag op vakantie met haar
zussen. Dat is al jaren een traditie. ‘We
passen dat nu wel een beetje aan. Laatst
waren we naar Normandië en dan pak ik
toch vaak een terrasje. Even zitten en
bijkomen.’ Ook op andere vlakken is ze
zuinig met haar energie. ‘Mijn tijd en energie
steek ik in mijn familie en vrienden. Die zijn
het belangrijkst.’
Ook kijkt ze rustiger naar de wereld. ‘Vroeger
maakte ik me om van alles en nog wat druk.
Dat doe ik niet meer. Allemaal negatieve
energie.’ Ze kon altijd al goed relativeren en
nu doet ze dat nog vaker dan voorheen.
Maar ze waarschuwt zichzelf: ‘Ik moet
oppassen dat ik niet teveel relativeer.’

Ze benadrukt trouwens dat haar keuze
persoonlijk is. ‘Iemand van 80 die graag
getransplanteerd wil worden, moet dat
gewoon proberen.’ Mensen maken nu
eenmaal verschillende keuzes, afhankelijk
van wat bij hen past.

Heft in eigen handen
Uit de Nierwijzerfragmenten komt Gertruce
naar voren als iemand die graag het heft in
handen neemt en niet afhankelijk van
anderen wil worden. ‘Ik wil de regie over
mijn leven behouden. De dood hoort bij het

geeft ook aan dat ik op mijn beslissing kan
terugkomen als ik dat wil.’ Haar arts heeft
duidelijk aangegeven er tot het einde toe
voor haar te zijn. ‘Dat is een geruststellende
gedachte’, vindt Gertruce.

leven. Het is zoals het is en het komt zoals
het komt. Op is op.’ Ze heeft nooit moeite
gehad met lastige beslissingen.

‘Geef de
donornieren
maar
aan jongere
mensen’

Desgevraagd zegt ze wel dat haar beslissing waarschijnlijk anders was geweest
wanneer ze nog in de 50 was of als haar
man nog had geleefd. Maar nu, op deze
leeftijd, heeft ze er vrede mee. ‘Je moet
toch ergens dood aan gaan.’ Ze koestert
een opmerking van haar 24-jarige kleinzoon die haar op het hart drukt vast te
houden aan haar doel: ‘Ik wil zo prettig
mogelijk leven tot het einde.’

.

ARTS WILLEM JAN BOS OVER BEHANDELING ZONDER DIALYSE
Dat Gertruce afziet van dialyse en transplantatie, betekent niet het einde van
haar medische begeleiding. ‘Er is wel
degelijk sprake van behandeling, bijvoorbeeld met medicijnen en dieet’, vertelt
Willem Jan Bos, die als nefroloog in het
St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein
werkzaam is.
‘Zo’n behandeling zonder dialyse, wordt
ook wel ‘conservatieve behandeling’
genoemd’, vertelt hij. ‘Daarbij richten wij
ons erop dat de conditie van patiënten zo
lang mogelijk op peil blijft. ‘Vaak zie je dat
mensen nog een aantal jaren redelijk
goed doorleven. Ineens kan hun gezond-

heid hard achteruitgaan, een kleine
complicatie kan net de druppel zijn.
Medisch gezien levert dialyse na je 80e
gemiddeld weinig tot geen extra levensjaren op. Tussen 70 en 80 wel. Maar dat zijn
gemiddelden en per patiënt kan dit
verschillen. Of iemand naast nierproblemen nog andere aandoeningen heeft,
speelt daarbij ook mee.
Er loopt momenteel onderzoek waarbij
wordt bestudeerd wie op hoge leeftijd al
dan niet baat heeft bij dialyse.
Wanneer mensen na goed afwegen,
ervoor kiezen niet te dialyseren, ook al

zou dat vanuit
medisch oogpunt
nog best nuttig zijn,
kan ik daar vrede
mee hebben.’ Samen
met landen als Engeland en Australië is Nederland erg progressief op het vlak van
‘Samen beslissen’ in de zorg, ook als het
gaat om een keuze als afzien van dialyse
of transplantatie. ‘In andere landen is
zo’n keuze volstrekt ondenkbaar’, zegt
Willem Jan Bos.
‘Kennelijk is patiënten-emancipatie in
Nederland al verder ontwikkeld.’

Samen beslissen november 2016
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FOLDER 3 GOEDE VRAGEN

Tips voor een gesprek
met uw zorgverlener

Nierziekte?

Wat is de prognose? Wat zijn risico’s en bijwerkingen van medicijnen?
Voor welke nierfunctievervangende behandeling kiest u? Kiest u bijvoorbeeld
voor dialyse? Of juist niet? Afwachten of niets doen kan soms ook een optie
zijn. Kortom: welke behandeling past het best bij u?
De folder ‘3 goede vragen’ helpt u om hierachter te komen.

© Patiënten

Initiatief van:

federatie NPCF

Aanvullende informatie vindt u op www.3goedevragen.nl.

De Patiëntenfederatie Nederland
startte een campagne over ‘Samen
beslissen’ met de bijbehorende tekst:
Samen beslissen in de spreekkamer.
Dat willen patiënten, maar ook
artsen en andere zorgverleners. Een
gelijkwaardig gesprek geeft betere
zorg en een beter gevoel. Alleen
gebeurt dat ‘samen beslissen’ nog
niet vaak genoeg.
Of voelt het nog niet genoeg als
‘samen’. Dat kan dus beter. Een
goed gesprek tussen arts en patiënt
is het begin. Geïnteresseerd?
Kijk dan eens op onze website voor
video’s en tips.
www.begineengoedgesprek.nl.
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SAMEN BESLISSEN

Patiënt en zorgverlener beslissen
samen

KEUZEGESPREK

Nierziekte?

Initiatief van:

© Patiëntenfederatie NPCF

De zorgverlener
vertelt dat er
een keuze is
en dat zorgverleners
daarbij kunnen ondersteunen.

OPTIEGESPREK

Wat zijn mijn
mogelijkheden?

Er is overleg over alle behandelmogelijkheden, voor- en nadelen
daarvan en hoe de diverse opties
in het leven van een patiënt passen.

BEDENKTIJD

Wat zijn de voordelen
en nadelen van die
mogelijkheden?

Wat betekent dat
in mijn situatie?

BESLUITVORMINGSGESPREK
Wat is het meest belangrijk voor een patiënt.
Is er behoefte aan meer informatie? De zorgverlener
geeft aan dat een besluit herzien kan worden.

Infographic: BeeldinZicht

Samen beslissen november 2016
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Nierfunctievervangende
behandeling: wel of niet?
PATIËNTEN DENKEN EN PRATEN MEE
Om de kwaliteit van nierzorg te verbeteren, werken nierpatiënten, de NVN en medisch deskundigen aan het opstellen van richtlijnen. Onlangs is de richtlijn ‘Nierfunctievervangende behandeling: wel of niet’ afgerond. Ook hierbij
was ‘Samen beslissen’ een belangrijk uitgangspunt.
De nieuwe richtlijn is bedoeld om patiënten en artsen te helpen bij het maken van een keuze. Voor wie heeft dialyse
zin, wanneer start je met deze behandeling en wanneer kies je ervoor niet te dialyseren? Ook omvat de richtlijn
aanbevelingen voor (nog) betere voorlichting aan mensen met nierproblemen.
TEKST: FRANS VENDEL / FOTO’S: NIERSTICHTING

WAT IS EEN RICHTLIJN?
Een richtlijn is geen wet of dwingend
voorschrift. Juristen spreken van
niet-bindende regels. In principe moet
je je hier aan houden, maar beargumenteerd afwijken is legitiem. Een
richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van zorg-professionals en, uiteindelijk, zorggebruikers. Het is gericht op het verbeteren
van de kwaliteit en de doelmatigheid
van zorg. Het document is gebaseerd
op wetenschappelijk onderzoek,
aangevuld met expertise en ervaringen
van zorgprofessionals en zorggebruikers. Een richtlijn beveelt bijvoorbeeld
aan wanneer een bepaald middel kan
worden voorgeschreven. Daar kan een
arts bij individuele patiënten en in
overleg met een patiënt van afwijken.
Een aanbeveling uit een richtlijn hoeft
niet in elke situatie de meest passende
aanpak op te leveren. Van een richtlijn
kan worden afgeweken als arts én
patiënt dat wenselijk vinden.
Lees ook het artikel op blz 16 /m 19,
waarin Margot zich afvraagt wanneer
zij getransplanteerd kan worden en
welke voorschriften hierbij gelden.
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‘Samen beslissen’ klinkt logisch, maar wordt in de praktijk niet altijd toegepast. Richtlijnen
kunnen zowel artsen als patiënten hierbij ondersteunen.

Heleen (gefingeerde naam omwille van
privacyredenen) leeft met een donornier en
werkte mee aan de richtlijn: ‘Een gezelschap met specialisten van allerlei disciplines, en daar zit je dan tussen als ervarings-

deskundige. Ik vond dat in het begin best
intimiderend. Dat kwam voor een belangrijk
deel ook door het gebruikte jargon: veel
termen op het gebied van de richtlijnontwikkeling.



RICHTLIJNIG
Wat zeggen artsen over hun medewerking
aan het opstellen van richtlijnen?
Internist-Ouderengeneeskunde Simon
Mooijaart van het Leids Universitair
Medisch Centrum werkte mee aan de
richtlijn ‘Nierfunctievervangende behandeling: wel of niet’: ‘Dialyse en transplantatie zijn bij ernstig nierfalen vooralsnog de
enige levensverlengende oplossing. Voor
jonge mensen die relatief gezond zijn een
heel voor de hand liggende keuze. Maar
deze ligt minder voor de hand bij ouderen
die verschillende aandoeningen tegelijk
hebben en last hebben van bijvoorbeeld
een slecht geheugen of andere beperkingen. De richtlijn biedt artsen en patiënten
handvatten bij het maken van een keuze.
Juist bij een ingrijpende beslissing is het

Soms is het moeilijk uit te leggen waarom
het ene onderzoek in transplantatiecentrum A niet nodig is en in centrum B wel.
Ook worden onderzoeken gedaan waarbij
geen bewijs bestaat voor het nut daarvan.
Ze worden verricht, omdat men al jaren
gewend is op die manier te werken.’
‘Een kritische blik op de zin en onzin van
bepaalde onderzoeken kan een patiënt
een onderzoek besparen of via een betere
indicatie worden verricht (draagt bij aan
Marije Baas, nefroloog van het Radboud- vermindering van de kosten): dit kan het
voorbereidingstraject voor een transplanumc, werkt mee aan de richtlijn voor
tatie versnellen.
transplantatie: ‘Ik richt mij daarbij op
Verder denk ik dat het heel nuttig is
screening en voorbereiding van de
patiënten bij het opstellen van richtlijnen
ontvangers. Tot op heden bestaat hier
te betrekken, ook omdat je als arts een
(nog) geen landelijke richtlijn voor. Elk
transplantatiecentrum heeft zijn eigen pro- blinde vlek kunt hebben voor onderwerpen
die juist voor patiënten heel relevant zijn.’
tocol en dat kan per centrum wisselen.
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.
Dat patiënten betrokken zijn bij het
opstellen van richtlijnen dwingt artsen die
daar ook aan meewerken, vanuit het
perspectief van een patiënt te blijven
denken en redeneren. Dat maakt zo’n
samenwerking heel waardevol.’

ook vanuit patiënten, moet komen.’
‘Karen en ik hadden ons terdege voorbereid en
hadden ook stevige inbreng. We wilden graag
dat ‘Samen beslissen’ als uitgangspunt werd
meegenomen en dat is gelukt. En daarbij zijn
natuurlijk niet alleen je eigen inzichten van
belang, maar vooral ook die van onze achterban. Ook mijn eigen ervaring als patiënt kon ik
meenemen. Ik weet hoe belangrijk het is om als
patiënt een open communicatie met je arts te
hebben, gehoord te worden en mee te beslissen. En ik weet ook dat het niet alle artsen
Van vaste patronen naar vernieuwing
gegeven is zich in de positie van een patiënt in
Werd Heleen serieus genomen, werd er naar
te leven. Bijvoorbeeld bij levensbedreigende
haar geluisterd? ‘Absoluut’, antwoordt zij. ‘Ik zat
gezondheidsproblemen, is het reëel om
er echt niet voor de vorm bij. Samen met Karen
rekening te houden met een naderend levenPrantl van de NVN zat ik er als vertegenwoordiseinde van de patiënt. Het kan uiteraard heel
ger van nierpatiënten. De werkgroepleden
lastig zijn om dit bespreekbaar te maken, artsen
namen ons werkelijk serieus. Ik merkte dat zij
kunnen hier niet altijd goed mee uit de voeten.
eerst nog sterk vanuit vaste, ingesleten (profesWij konden eraan bijdragen dat de richtlijn hier
sionele) focus, patronen en gewoontes redeneerden. Geleidelijk veranderde dit en ontstond ook echt oog voor heeft. Ook hebben wij
gepleit voor het opnemen van een verwijzing
er veel meer uitwisseling. Voor mijn gevoel heel
naar een nieuw hulpmiddel bij het kiezen van
belangrijk, omdat dan ruimte voor vernieuwing
een passende behandeling: www.nierwijzer.nl is
ontstaat: dat levert meerwaarde op. Er heerste
een mooi resultaat hiervan (meer informatie
ook duidelijk het gevoel, dat we een gemeenschappelijk doel hadden. En dat maakte het ook over de Nierwijzer leest u op de bladzijden
4 t/m 7).
vreselijk leuk om in deze werkgroep mee te
doen. Iedereen was zich ervan bewust dat het
Waarom deze richtlijn?
noodzakelijk is dat de richtlijn er komt en dat
Nederland telt om en nabij 16.000 nierpatiëninput daarvoor sterk vanuit de praktijk, en dus
Met het taalgebruik uit de medische wereld en
het onderzoeksterrein viel het eigenlijk wel mee.
Ik had via de NVN een korte opleiding gevolgd,
samen met andere ervaringsdeskundige
NVN-vrijwilligers, die zouden gaan meewerken
aan het opstellen van diverse richtlijnen.
Hierdoor bleek de vaktaal goed te volgen voor
mij. Daarbij werk ik in het dagelijks leven als
onderzoekster en daardoor herkende ik ook veel
termen.’

‘Wij zaten
er echt niet
voor de
vorm bij’
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‘Als arts kun je een
blinde vlek hebben
voor onderwerpen
die voor patiënten
relevant zijn’

AFWIJKEN: KAN DAT?
Anoniem ontvingen we de volgende
informatie: ‘Een vervelend onderzoek
waar je niks aan hebt in de behandeling
sla ik liever af. Je merkt vaak aan je arts
wel of iets écht nodig is. Een nierbiopt
als standaard controle doe ik niet, maar
als er wat aan de hand is, doe ik het wel.
Die afweging maak ik graag zelf. En ook
bij medicijnen vraag ik wat echt nodig
is. Zo neem ik in overleg geen cholesterolverlager hoewel de arts dat liever
wel heeft. Ik probeer dat via beweging
en voeding onder controle te houden en
op basis van de kritische waarden bij
het bloedonderzoek. Ik vind het wel
mooi om zo persoonlijk om te kunnen
gaan met de richtlijnen. Mijn arts
begrijpt dat wel. Laatst beaamde hij dat
er toch wel meer ruimte komt voor
individuele wensen van patiënten. Dat is
goed vind ik, hoewel het ook altijd
samen beslissen is. Het verplicht je
natuurlijk om goed naar de argumenten
en de mening van je arts te luisteren.
Dat doe ik, althans ik probeer het.’
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ten. Ruim de helft van hen is ouder dan 65
jaar, een aantal is 80plus. Het laat zich
raden dat bij een aanzienlijk aantal niet
alleen de nierziekte van invloed is op de
kwaliteit van leven en de levensprognose.
Er spelen ook andere factoren mee. Deze
kunnen van fysieke, psychische of sociale
aard zijn. Als dan gestart wordt met een
belastende behandeling als dialyse, is het
maar de vraag of dat wel altijd zinvol is. Het
zou best kunnen dat in plaats van een
nierfunctievervangende behandeling als
dialyse of transplantatie, een zogeheten
conservatieve behandeling (denk aan
medicatie, dieet, verzorging, mentale begeleiding) een beter alternatief is. De stem van
een patiënt legt daarbij uiteraard gewicht
in de schaal. In de praktijk kan benadering
per arts of ziekenhuis verschillen.
De Nederlandse Internistenvereniging nam
daarom het initiatief rond deze belangwekkende vraag een richtlijn te ontwikkelen.
Het is de bedoeling dat deze ondersteuning biedt bij de keuze tussen een nierfunctievervangende en conservatieve
behandeling, opdat de behandeling wordt
gekozen die het best bij een patiënt past.
De richtlijn is dus geen dwingend keurslijf.
Een arts kan ervan afwijken. Daarbij zal
altijd rekening gehouden moeten worden
met omstandigheden en de voorkeuren
van een patiënt. De wederzijdse communicatie ofwel het ‘samen beslissen’ van
patiënten en artsen vormt de basis voor
een uiteindelijke keuze voor een behandelvorm.
De werkgroep
Voor het opstellen van de richtlijn ‘Nierfunctievervangende behandeling: wel of niet’ is
een werkgroep ingesteld (voorjaar 2014),
waarin alle relevante kennis en deskundigheid vertegenwoordigd zijn: internisten
(nefrologen), een ouderengeneeskundige,
huisarts, geriater, verpleegkundige,
maatschappelijk werker én vertegenwoordigers van de patiënten. Namens de NVN
zitten twee leden in de werkgroep: een
ervaringsdeskundige vrijwilliger (zie: de
tekst van ‘Heleen’ op de voorgaande
bladzijden) en NVN-coördinator Karen
Prantl.

Komt een nierpatiënt bij de dokter...
De aanbevelingen
Die zijn inmiddels bekend. De officiële
versie van de richtlijn is trouwens niet
eenvoudig te lezen; veel vakjargon en
wetenschappelijke achtergronden. De
bedoeling is dat een publieksversie wordt
gemaakt. Deze ‘vertaling’ naar begrijpelijke
taal zal mettertijd op verschillende websites
te vinden zijn: www.thuisarts.nl en
www.nieren.nl
Aan welke richtlijnen werkt de NVN?
De NVN werkt met ruim 10 ervaringsdeskundige vrijwilligers aan nog veel meer
richtlijnen mee:
• Chronische nierschade
(incl. huisartsen standaard)
• Nierfunctievervangende behandeling:
wel of niet
• Palliatieve zorg bij nierfalen
• Nierproblemen door gebruik van
contrastvloeistof bij röntgenfoto's
• Transplantatie en donatie
• Hypertensie (hoge bloeddruk)
• Zwangerschap en nierziekte

.

Fijne dokters,
minder fijne dokters
BIANKA
B LO G T

BIANKA BLOGT
MAANDELIJKS OP
INTERNET. HAAR
VOLGENDE BLOGS
LEZEN? KIJK DAN
OP WWW.NVN.NL.

Je hebt dokters die enorm mompelen, die
meeleven met alles wat je overkomt of die
juist alles beter weten. Ik heb met allemaal
te maken (gehad).
Met mijn nefroloog heb ik goed contact. In
de bijna tien jaar dat ik onder haar behandeling sta, is mijn nierfunctie behoorlijk
veranderd. Daarbij ben ik goed begeleid. Ik
voel mij op mijn gemak bij haar en kan vrijuit
praten. Op dit moment is de donornier
stabiel, zodat ik maar eens per half jaar op
doktersbezoek hoef. Wel kan ik altijd bellen
of mailen als ik mij zorgen maak. Op een
keer was ik zo erg verkouden dat ik zelfs
koorts kreeg. Ik vroeg me af of alles hierdoor
nog wel snor zat met mijn nieren en mocht
gelijk de volgende ochtend al langs komen,
nog vóór mijn arts haar eerste afspraak op
de polikliniek had. Klasse.
Hoe anders dan de dokter van de kinderafdeling, die ruim 10 jaar terug mijn ouders het
nieuws moest brengen dat mijn nieren het
niet goed deden. Hij stelde dat ik niet zo
rond kon blijven lopen. En dat ik wel dood
kon gaan als er niets aan gedaan werd. Niet
bepaald de meest subtiele manier van
communiceren. Waarschijnlijk was de arts
zelf enorm van de uitslag geschrokken. Maar
hij had er rekening mee kunnen houden dat
mijn familie die dag al een schok te verwerken had gekregen: ik was aangereden door
een bus (als ik iets doe, doe ik dat zeer
grondig) en lag daarvan in de kreukels.
Hoeveel pech kan een mens op 1 dag
hebben?
Doorgaans stel ik me in de spreekkamer
actief op bij gesprekken over mijn behandeling. Tegelijk ken ik niet alle ins en outs van
de nierwetenschap. Als de nefroloog zegt
dat de uitslagen goed zijn, dan vertrouw ik
daarop. Ik wil altijd wel mijn creatinine

weten. Een vriendin van mij verdiept zich
intensief in alles wat met haar behandeling
samenhangt, soms komt ze met een begrip
aanzetten dat ik niet ken. Anders dan zij wil
ik misschien niet eens alles weten. Maar als
ik een vraag heb, wat voor vraag dan ook,
dan aarzel ik niet om die te stellen. Doet u
dat ook?

In de spreekkamer
stel ik me actief op
Ook krijg ik de mogelijkheid om zelf keuzes
te maken, bijvoorbeeld over het ziekenhuis
waar ik onder behandeling wil staan. Het
streekziekenhuis of het UMC in Utrecht? Ik
koos voor die laatste, omdat ik daar getransplanteerd moest worden. Qua afstand
maakt het voor mij toch weinig verschil. En ik
ben nog altijd blij met mijn keuze. Ik
wisselde enkel van nefroloog toen ik
volwassen werd. Dat vind ik fijn. Het was een
geruststelling om een bekend gezicht te
zien, toen ik vanwege mijn transplantatie in
het ziekenhuis lag.
Bij mijn volgende doktersbezoek krijg ik een
medicatiegesprek. Hierin bespreken we een
eventuele overstap van het anti-afstotingsmedicijn Prograft naar Advagraf en word ik
voorgelicht over de voor- en nadelen
daarvan. En dat betekent een nieuwe keuze.
Wil ik overstappen of niet? Ik weet nu nog
niet wat ik zal beslissen. Misschien goed om
even naar www.nierwijzer.nl te surfen. Daar
kan ik filmpjes bekijken van patiënten die
over hun ervaringen met verschillende
behandelvormen vertellen. Brengt wellicht
verhelderende inzichten.
Volgende keer meer hierover.

.
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Menselijke maat a
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als maatstaf
In mijn bed lig ik te relativeren, mijn leven heeft
weliswaar momenteel 0,0 levenskwaliteit, maar ik
leef, ik heb een dak boven mijn hoofd, ik heb mijn
natje en mijn droogje, een geschifte kat die mij
regelmatig aan het lachen maakt, een paar logge
postduiven die mij dagelijks een bezoekje brengen,
eksters en kauwen die mijn hanging basket voor het
zoveelste jaar op rij plunderen voor nestmateriaal en
waar ik stiekem om moet lachen...
Op zo’n moment vind ik dan dat ik niet mag klagen.
TEKST: MARGOT LINDEN
(Wacht op groen licht voor transplantatie)

‘Mijn moeder is als donor
goedgekeurd. Toch is er nog
geen transplantatiedatum
gepland'
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Juli 2016. Via mijn vrijwilligerswerk voor de
NVN ben ik betrokken bij het beoordelen
van medische richtlijnen vanuit patiëntenperspectief (meer informatie vindt u in het
artikel op de voorgaande bladzijden, red.).
In die context wordt inmiddels veel
gesproken over het begrip ‘levenskwaliteit’.
Niets is zo subjectief als dit begrip, niemand kan voor een ander bepalen wat
levenskwaliteit is. Dat kan maar 1 persoon:
de persoon zelf.
Via een nierpatiënte met wie ik goed
bevriend ben, verneem ik dat een niertransplantatie pas kan worden uitgevoerd als je
nierfunctie onder de 15% ligt en bij voorkeur
rond de 10%.
Maar soms heeft iemand medische
complicaties, waardoor een transplantatie
eerder nodig is. Het komt daarentegen ook
voor dat iemand pas bij een nierfunctie van
7% wordt getransplanteerd.
Wat gek dat ik die informatie over percentages niet eerder van artsen heb gekregen,
bijvoorbeeld van de nefroloog tijdens de
transplantatiekeuring.
Mijn nierfunctie schommelt rond de 15%,
sinds kort zit ik op 14%.
Te moe om te zitten
Voor mij zijn mijn zelfstandigheid en
onafhankelijkheid enorm belangrijk, ik wil
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In andere woorden: ik zit qua nierfunctie
weer op 15%.
We kunnen het met zijn allen wel willen,
maar ik ben met dit percentage domweg
‘te goed’ voor een transplantatie. Ik probeer
duidelijk te maken hoe ik er geestelijk aan
toe ben en waarom ik vind dat mijn
levenskwaliteit nihil is. Ik vertel dat ik de
deur niet meer uit kom, slechts af en toe
bezoek krijg, alle sociale afspraken dit jaar
heb afgezegd en voor elk wissewasje om
hulp moet vragen, omdat ik domweg niets
meer kan.
Mogelijk komt dit door de bloeddrukverlagende medicijnen. Ik krijg het advies op
Nier van mijn moeder
Uit onderzoek moet blijken of mijn moeder een ander soort over te stappen.
Mensen vragen mij: ‘Is het een idee weer
opnieuw geschikt is als donor en mij een
nier kan afstaan. Hopelijk zijn binnenkort de zout te gaan eten om dat percentage van
15% omlaag te brengen?’ Maar nee, dat kan
uitslagen bekend en volgt een fiat voor
ik niet. Ik ben mijn dieet altijd trouw
transplantatie.
gebleven en ga niet expres ongezond eten.
In 2004 zijn mijn moeder en ik ook geIk heb liever dat er serieuze aandacht voor
keurd, maar door nieuwe medicatie ging
mijn nierfunctie van 19% naar 31%, waardoor mijn bloeddruk-medicatie komt. Samen
zoeken naar een voor beide partijen
de transplantatie voor onbepaalde tijd
acceptabel alternatief.
werd uitgesteld.
kunnen gaan en staan waar en wanneer ik
wil. Niet steeds om hulp hoeven vragen.
Niet belemmerd worden door pijn in mijn
lijf of extreme vermoeidheid.
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.

‘Te goed’
Augustus 2016. Bij een bezoek aan het
ziekenhuis blijkt mijn nierfunctie ineens 1%
te zijn gestegen, creatinine is zelfs lager
dan 12 weken terug.

Rek gaat eruit
God zij dank, mijn moeder is als donor
goedgekeurd!
Ben ik blij? Nee. Opgelucht? Ja. Ik weet dat
ik nu in ieder geval niet hoef te dialyseren.



WANNEER KOM JE IN AANMERKING VOOR TRANSPLANTATIE?
Navraag bij nefrologen wijst het volgende
uit. Bij mensen met een nierfunctie van 15%
of hoger wordt individueel bekeken of
transplantatie kan plaatsvinden. Meestal
zijn de patiënten beter af met hun eigen
nieren die het voor 15% of meer doen, een
enkele keer komt het voor dat er klachten
zijn die, na uitgebreid onderzoek naar
andere oorzaken, niet anders kunnen

worden verklaard dan door de krappe
nierfunctie. In dat geval kan een arts tot
een transplantatie besluiten. Inbreng van
patiënten wordt doorgaans meegewogen
bij die uiteindelijke beslissing.

Die ergste nachtmerrie kan ik van mij
afzetten.
Er overheerst nog steeds machteloosheid,
teleurstelling en ontgoocheling over het
stomme feit dat ik niet slecht genoeg ben.
Dat ik moet gaan liggen wachten tot het
laatste stukje rek uit mijn nieren wegzakt.
Hoe onmenselijk is dit wel niet?
Ik heb inmiddels de hoop opgegeven dat ik
nog dit jaar getransplanteerd ga worden.
Mijn lijf kennende zou het best wel eens
kunnen dat ik nog lange tijd rond die 15%
blijf dwalen.
Voor nu overheerst het verlangen in een
holletje weg te kruipen en er pas uit te
komen als het licht op groen springt.
Ik lach tegen iedereen die mij belt en
spreekt, maar diep van binnen huil ik van
machteloosheid.

Samen beslissen?
Nu beetje bij beetje steeds meer duidelijk
begint te worden, snap ik dat er een grens
getrokken moet worden waarboven je niet
mag transplanteren. Ik heb, na een
moeizame start, 12 jaar prima met mijn
nierziekte kunnen leven. Ik heb keer op keer
stukjes levenskwaliteit in moeten leveren en
was af toe verbaasd over mijn eigen
geestelijke veerkracht en hoe goed ik de
teleurstellingen steeds weer wist te
verwerken. Ik heb altijd samen met mijn
nefroloog kunnen beslissen over mijn
behandeling. Iets waar ik hem al ruim 13

Zorgelijk nieuws
September 2016. Kennismakingsgesprek
met mijn toekomstig nefroloog in het
plaatselijke ziekenhuis, met het oog op
onder andere controle en behandeling na
transplantatie. Zorgelijk nieuws. Ik verneem
dat mijn nierziekte (zeldzame variant van
het nefrotisch syndroom) zou kunnen
terugkeren in mijn donornier en dat dit een
reden kan zijn om zo lang mogelijk met
transplantatie te wachten. Dit wil ik zo snel
mogelijk met mijn behandelend nefroloog
bespreken.
Waarom is mij dit begin juli niet al tijdens
de keuring verteld? Gingen ze er toen
misschien vanuit dat ik dit al wel zou
weten?
Verbeterpuntje ‘voorlichting’ tijdens de
transplantatiekeuring!

Wat doet de NVN?
Bovenstaande aanpak staat niet officieel
zwart op wit. Inmiddels is een richtlijn

‘donatie en transplantatie’ in de maak.
Tijdens het opstellen daarvan kunnen
nierpatiënten en de NVN met artsen
bespreken of het wenselijk is dat er meer
op papier komt te staan over procedures
rond transplantatie. Ook verbeteringen in
informatievoorziening zijn een agendapunt.

jaar ontzettend dankbaar voor ben.
Maar wanneer, als gevolg van het nierfalen,
andere problemen het leven ondraaglijk
gaan maken, komt er een punt waarop een
patiënt moet kunnen zeggen: mijn grens is
bereikt.
Waarom op dit punt ook niet ‘Samen
beslissen’?
Het wordt tijd dat er naast oog voor de
directe gevolgen van nierfalen óók oog
komt voor de indirecte gevolgen van
nierfalen.
Een mens is meer dan cijfertjes alleen.

.

Meer weten over samen beslissen over nierbehandeling:
- www.3goedevragen.nl
- www.begineengoedgesprek.nl
- www.nierwijzer.nl
- www.zorgkaartnederland.nl/keuzehulpen/vergelijkingshulp-dialyse
- www.nieren.nl

A patient has
to be patient

Samen beslissen november 2016
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Lid worden loont!
• Gratis naar themabijeenkomsten
De NVN organiseert jaarlijks zo’n
15 themabijeenkomsten over medische en
sociale onderwerpen. Voor leden zijn deze
bijeenkomsten gratis.
• Wisselwerking
U ontvangt 6 keer per jaar het tijdschrift
Wisselwerking.
• Persoonlijk advies
Voor persoonlijk advies op het gebied van
werk, inkomen, scholing, kind & gezin kunt u
terecht bij ons Steun- en adviespunt (STAP).
• Steun andere patiënten
U steunt het werk van de NVN, o.a.
voorlichting, ondersteuning, ontmoeting
en belangenbehartiging.

Colofon
Lid worden van de NVN?
Kijk op nvn.nl, mail naar secretariaat@nvn.nl
of bel 035 - 6912128
Redactie redactie@nvn.nl
Hoofdredactie Bettina van de Kar,
vandekar@nvn.nl
Correctoren Janneke Bresser,
Elles van der Schaaf en Jenny Zwanenburg
Adverteren advertising@nvn.nl
Basisontwerp BeeldinZicht
Vormgeving Gerard Nijboer, Geraphic Studio
Druk BDU, Barneveld
Twitter @NierpatientenNL
Facebook facebook.com/Nierpatienten
VerenigingNederland
Youtube youtube.com/user/NierpatientenNL
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Het lidmaatschap kost € 27,50 per jaar
(prijspeil 2019). Meestal wordt dit
vergoed door uw zorgverzekeraar.
Partners kunnen ook lid worden. Zij
betalen € 13,75 per jaar (prijspeil 2019).
Voor donoren is het lidmaatschap gratis.
Combinatie met regionaal lidmaatschap
Bent u al lid van een regionale nierpatiëntenvereniging? Dan kunt u dubbellid
worden. Dubbelleden betalen geen
contributie aan de NVN, maar alleen het
daarvoor geldende tarief aan de regionale
vereniging.
Dit geldt alleen voor de regionale verenigingen waar de NVN mee samenwerkt,
gelukkig zijn dat bijna alle verenigingen in
Nederland.

Meer weten?
Ga naar www.nvn.nl / www.nieren.nl.

.

Deze special is mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting, Zilveren Kruis Achmea en PG werktsamen,
een samenwerkingsverband van Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz.

Steun ons Staat u achter het werk van de NVN,
maar wilt u geen lid worden? U kunt ons ook
steunen met een eenmalige of periodieke gift.
U regelt het op www.nvn.nl/doe-mee/
word-donateur
Word vrijwilliger Dankzij bevlogen vrijwilligers
komt dit blad tot stand en kunnen verschillende andere NVN-activiteiten worden uitgevoerd. Word ook vrijwilliger! www.nvn.nl/
doe-mee/word-vrijwilliger
Geef uw mening Help ons de zorg en onze
dienstverlening te verbeteren en meld u aan
bij NierpatiëntenPerspectief online (NP online).
Via dit online panel ontvangt u dan ongeveer
acht enquêtes per jaar. www.nponline.nl

Samen beslissen over nierbehandeling
is een uitgave van de makers van het NVNledenblad Wisselwerking
Nierpatienten Vereniging Nederland
Postbus 284, 1400 AG Bussum
Groot Hertoginnelaan 34, 1405 EE Bussum

www.nvn.nl

