Ervaringskennis
versterkt
eigen regie

Jaarverslag 2018

Vooraf
De eigen rol en inbreng van
de patiënt bij het nemen van
beslissingen over de eigen
zorg en behandelingen groeit
gestaag en telt steeds meer
mee. De (verwachte) impact
van deze beslissingen op het
leven is voor elke individuele
patiënt van groot belang.

Als NVN vinden we dat niet alleen heel

Al jaren zoeken we samenwerking met de

wezenlijk, we proberen met diensten,

Nierstichting, de regionale nierpatiënten-

producten en samenwerking daarin veel

verenigingen en andere betrokken orga-

voor elkaar te krijgen. Patiëntenparticipatie

nisaties om nierpatiënten te helpen bij

en het verzamelen van ervaringen vormen

het behouden en/of verbeteren van hun

ervaringskennis die daarbij onmisbaar en

kwaliteit van leven en zorg. We zijn er trots

zwaarwegend is als het gaat om ontwikke-

op dat we met de komst van het nieuwe

lingen als samen beslissen, uitkomstinfor-

platform opnieuw alle ervaringskennis die

matie (PROMs), kwaliteit van leven en eigen

we hebben opgebouwd op deze vruchtbare

regie.

manier kunnen ontsluiten.

Ook het online platform Nieren.nl, dat we

En er is meer. Onze themadagen (landelijk

dit jaar samen met de Nierstichting hebben

en in de regio), die hoog gewaardeerd

gelanceerd, versterkt het belang van erva-

worden, de contacten via de telefoon,

ringskennis. Door betrouwbare (ervarings)

mail of social media en de informatie en

kennis en informatie te delen en mensen

uitwisseling via de Wisselwerking.

met elkaar in contact te brengen om hun

Dankzij de hulp van vele gemotiveerde

ervaringen met elkaar te delen, helpt het

vrijwilligers, is elkaar ontmoeten en

platform mensen met een nierziekte en hun

met elkaar in gesprek gaan op

naasten om hun eigen situatie beter te kun-

verschillende manieren mogelijk.

nen plaatsen en eventueel daarin keuzes te

Zo draagt elke ervaring bij aan

maken voor zover mogelijk.

het vergroten van kennis.

Deze drie invalshoeken
vormen de rode draad bij
onze activiteiten:

Beter bereikbaar
Direct persoonlijk en digitaal
contact tussen nierpatiënten
onderling en met hun omgeving.

Gepersonaliseerde
zorg
Aandacht voor de individuele
mens met individuele aspecten
van chronische nierschade.

Brede gezondheid
Gericht op positieve gezondheid
en kwaliteit van leven, waarbij de
mens centraal staat en niet de
ziekte.
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Bruikbare informatie
Wat betekent chronische nierschade voor het leven van
patiënten en naasten? Met
betrouwbare, actuele informatie
helpt NVN bij het vinden van
antwoorden, zodat patiënten
en naasten optimaal geïnformeerd zijn.

tot ervaringsdeskundigen. Van communi-

Nieren.nl

Het tevredenheidsonderzoek, dat in het

Sinds 17 april biedt de NVN naast de eigen

najaar is gehouden, laat zien dat de vooraf

website NVN.nl ook het online platform

gestelde doelstellingen binnen een jaar al

Nieren.nl. Nieren.nl is een gezamenlijk

grotendeels zijn gehaald:

Met de komst van Nieren.nl is de website

initiatief van NVN en de Nierstichting.

•	Nieren.nl krijgt een gemiddeld

van NVN geheel vernieuwd, zowel qua

tymanager en medisch/eindredacteur tot
medewerkers van NVN en de Nierstichting.
Vanaf het begin wordt Nieren.nl goed bezocht. Ten opzichte van de twee bestaande
websites van NVN en de Nierstichting
stijgt het aantal bezoekers met 18%.
Kijk hier voor de actuele sterk groeiende

Nieuwe huisstijl

cijfers.

Tegelijkertijd met de lancering van NVN.nl
en Nieren.nl is de nieuwe huisstijl geprebevordert de eenheid in verscheidenheid

NVN.nl vernieuwd

en herkenbaarheid tussen NVN, de Nierstichting en Nieren.nl.

inhoud als qua uiterlijk. Voorzien van een

Social media

kennis en ervaringen over nierschade en

•	Het meest gegeven cijfer is een 8

frisse, eigentijdse lay-out ligt de focus van

Het bereik van de

leven met een
nieraandoening.
Online
Styleguide

•	73% vindt de informatie ‘heel

NVN.nl op de activiteiten die we voor onze

social media

leden organiseren, zoals themadagen,

blijft stijgen:

Bezoekers vinden er betrouwbare, actuele

rapportcijfer van 7,5

senteerd. De nieuwe eigentijdse huisstijl

begrijpelijk’,
De kracht achter Nieren.nl is het bijzondere samenspel van de vele personen die

•	78% vindt de informatie ‘heel
betrouwbaar’

gezamenlijke projecten, juridisch/sociaal
advies ( STAP) en publicaties. De informa-

meewerken om Nieren.nl tot een succes

•	71% vindt de informatie ‘prettig leesbaar’

tie over nierziekten en behandelingen is

te maken. Van moderatoren en referenten

•	60% vindt de informatie ‘heel compleet’

verhuisd naar Nieren.nl.

Nieuw: Podcast
NVN heeft dit jaar de podcast geïntroduceerd. De onderwerpen variëren van

Stilstaan
en weer doorgaan
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Bezoekers

2017

2018

439.413

204.764

voeding tot antibiotica, van aHus tot

Pagina’s

1.98

2.07

themadagen.

Tijd

1:36

1:42
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NVN Facebook
2.059 leden +19
1.396 likes +70
NVN Twitter
1.491 volgers +14
3.452 tweets +62
Twitter directeu
r
693 volgers +1
4.717 tweets +11
8
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Eigen regie
Zoveel mogelijk leven zoals jij
dat wilt: voor patiënten met nierschade is dat niet altijd vanzelfsprekend. NVN helpt hen (meer)
greep te krijgen op hun leven en
eigen keuzes te maken.

EEN PRAKTISCHE HANDREIKING VOOR ZORGVERLENERS

bij nierfunctievervangende behandeling

DOMESTICO

DECEMBER 2018

Samen beslissen

SAMEN BESLISSEN

In de richtlijn Nierfunctievervangen-

Patiënt en zorgverlener beslissen
samen

KEUZEGESPREK

de behandeling wel of niet (2016) is

Nierziekte?

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

afgesproken dat zorgverleners en

© Patiëntenfederatie NPCF

Initiatief van:

Wat zijn mijn
mogelijkheden?

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

Wat zijn de voordelen
en nadelen van die
mogelijkheden?

Wat betekent dat
in mijn situatie?

BEDENKTIJD

BESLUITVORMINGSGESPREK

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

7

patiënten samen beslissen over de
behandeling, waarbij het gebruik van
keuzehulpen als 3 goede vragen,

-	Er is weinig sprake van systematische

Nierwijzer

NVN en DOMESTICO

Elk jaar krijgen 2.000 mensen te maken

DOMESTICO (Dutch nOcturnal and

met de keuze voor een nierfunctievervan-

home dialysis Study To Improve Clinical

gende behandeling. Hiervoor kunnen ze de

Outcomes) is een landelijk initiatief dat

online keuzehulp Nierwijzer raadplegen.

thuisdialyse weer op de kaart wil zetten.

De Nierwijzer telt in 2018 meer dan 4.700

Het initiatief wordt breed gedragen

bezoeken (2017: bijna 4.500) en ruim 3.100

binnen en buiten de nierwereld, door

bezoekers (2017: 2.830). Het bezoekers-

Nefrovisie, NFN, V&VN en ook de NVN is

aantal is met name gestegen +50%

nauw betrokken bij dit project. Behalve

sinds NVN is gestart met de DOMESTICO

de Handreiking Samen Beslissen bij

workshop (zie kader).

nierfunctievervangende behandeling

invoering in de zorgpraktijk
-	De nefrologie steekt positief af vergeleken met orthopedie en oncologie
-	De nefrologie kan leren van erfelijkheidsonderzoekers

hebben we samen een interactieve

PPEP4ALL

workshop ontwikkeld voor zorgverleners.
Hiermee beogen we de bekendheid van

Het zelfmanagementprogramma PPEP-

Samen beslissen en de keuzehulpen (3

4ALL is een training voor chronisch zieken

goede vragen, consultkaarten, Nierwijzer)

Consultkaarten en Nierwijzer wordt

Uit een online peiling onder 46 patiënten

en hun partner of mantelzorger waarin ze

onder zorgverleners te vergroten. Uit

geadviseerd.

die te maken hebben (gehad) met de keuze

leren om meer balans te vinden in het leven

eigen onderzoek blijkt immers dat 60%

voor een nierfunctievervangende therapie

met de ziekte. In 2018 hebben 14 ervaren

van de respondenten aangeeft nieuwe

In 2018 heeft NVN samen met vijf andere

blijkt bovendien dat zorgverleners niet alle

PPEP4ALL-trainers nascholing gekregen

informatie te hebben verkregen door de

patiëntenorganisaties Het gebruik van

behandelvormen noemen. Ook zetten ze de

over nierziekten en transplantatie. Daarna

Nierwijzer. De financiering is mogelijk ge-

keuzehulpen geïnventariseerd. NVN heeft

ontwikkelde keuzehulpen lang niet altijd in.

hebben zij op zeven locaties in het land

maakt door diverse partijen waaronder de

hierbij specifiek gekeken naar de consult-

Speciaal voor zorgverleners hebben NVN

de cursus aan nierpatiënten gegeven. De

Nierstichting, ZoNMW, zorgverzekeraars

kaarten en de Nierwijzer.

en DOMESTICO (zie kader) daarop samen

training bestaat uit acht groepssessies van

en industrie.

De uitkomsten laten zien dat implementatie

de Handreiking Samen Beslissen bij

1,5 uur. In totaal hebben 65 deelnemers de

niet vanzelf gaat:

nierfunctievervangende behandeling; een

cursus gevolgd.

-	In de praktijk blijkt dat zorgverleners keu-

praktische handreiking voor zorgverleners

zehulpen onvoldoende linken aan samen

gemaakt.

beslissen
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ALL OF ME
Sinds begin 2018 is de online ontmoetingsplaats ALL OF ME voor jonge mensen met
een chronische aandoening een zelfstandige stichting met NVN-directeur Hans Bart
als voorzitter. Het platform heeft zo’n 900
volgers onder jong volwassenen (73% onder 34 jaar). Het zelfstandige voortbestaan

Voeding en nierschade
NVN organiseert allerlei activiteiten om mensen met een
nieraandoening, hun naasten
en zorgverleners te ondersteunen bij een gezond (en lekker)
voedingspatroon, bijvoorbeeld:

van ALL OF ME is lastig zonder structurele
subsidie en een betaalde coördinator.

•	Op nieren.nl staat een uitgebreide
informatie over Voeding bij nierschade
en vinden bezoekers gezonde en lekkere
recepten.
•	
Nieuw: Beterschappen helpt mensen met
nierschade om hun nierfunctie te behouden. Het project heeft de eerste prijs

•	Ledenblad de Wisselwerking deelt elke

Eind 2018 is daarom druk gezocht naar

twee maanden een lekker en zoutarm

een meer structurele oplossing. Deze lijkt

gerecht in de rubriek Frans aan de kook.

(€ 50.000) gewonnen bij de challenge
van provincie Gelderland.
	NVN helpt bij de ontwikkeling van een

aanwezig via PGOsupport en zal in 2019

compleet voedingsprogramma met

tot resultaat leiden.

bijeenkomsten, een sterke community en
een recepten- en boodschappenservice
op maat voor iedere deelnemer en zijn of

Samen Sterk

haar gezin.

Voeding, samen beslissen en zorg van
de toekomst zijn dit jaar de thema’s van

•	Fosfaat en kalium zijn toegevoegd aan de

Samen Sterk. Het evenement bestaat uit

Eetmeter-app van het Voedingscentrum.

korte presentaties en een belevenismarkt.

Nierpatiënten met een complex dieet

124 personen bezochten het inspiratie-

krijgen zo door het invullen van het eet-

evenement voor patiënten en zorgverleners

dagboek inzicht in de voedingswaarden

(respectievelijk 1/3 en 2/3 van de aanwezigen).

van producten en ze zien hoeveel fosfaat
•	Op NVN.nl en in de voedingsspecial van

en kalium zij die dag genuttigd hebben.

december deelt foodvlogger Taurai
Becker zijn niervriendelijk kerstmenu.
•	
Nieuw: de podcast Voeding.
•	
NVN.nl toont een overzicht met
zoutloze restaurants.

Ervaringskennis versterkt eigen regie / Jaarverslag 2018
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Ervaringskennis delen
Door ervaringen en gevoelens
te delen, helpen nierpatiënten
elkaar om te gaan met hun
ziekte. NVN brengt de ervaringskennis en -kunde ook in bij
onderzoek en behandelingen.

Kennisgroepen Zeldzame
Nierziekten
NVN start samen met het Radboudumc het

Aantal bezoekers en
beoordeling van de
themadagen

project Eigen Regie voor aHUS-patiënten.

Ook bij de themadagen wil de NVN zoveel

Aan de hand van de domeinen in Positieve

mogelijk zorgen dat mensen in hun eigen

Gezondheid worden patiënten en hun

regio terecht kunnen. Dat dit leidt tot lagere

naasten bevraagd op hun leven met de

bezoekersaantallen per dag is daar een

aandoening. Het onderzoek CUREiHUS van

logisch gevolg van.

Nieuw:
Heppie Kidney Day

Radboudumc, waar we aan meewerken, is

Samen met zeven academische zieken-

Over het onderwerp aHUS en eculizumab

huizen organiseert NVN op 2 juni de

is een podcast verschenen.

uitgeroepen tot parelproject van ZonMw.

allereerste Heppie Kidney Day voor

in
2018

Aantal bezoekers van de themadagen
Vakantiefestival

De gemiddelde
waardering van
alle dagen is een

7,9

Een mooi resultaat!
Bezoekers

Beoordeling

197

7,3

Regionale Themadag Noord Holland

46

8,1

nierpatiëntjes en hun broertjes, zusjes,

aHUS patiëntenconferentie

Themadag eerstejaars getransplanteerden

35

7,9

ouders op de KNVB Campus te Zeist.

Op de tweedaagse internationale patiën-

STAP bijeenkomst in Houten

46

7,8

De kinderen beoordelen de dag met een

tenconferentie zijn aHUS-vertegenwoor-

9,6 (ouders 8,4). De activiteiten waren

digers uit tien verschillende landen aan-

Jongvolwassenen Solextocht

23

7,4

o.a. koken, sportcircuit, Djembé.

wezig. Op de eerste dag presenteren

STAP bijeenkomst in Drachten

45

8,2

Vrijwilligers BBQ

82

7,9

Heppie Kidney Day

71

8,4/9,6

artsen en onderzoekers van Radboudumc
de CUREiHUS studie. De tweede dag is
gewijd aan verdere internationale samen-

Jongvolwassenen Weekend

23

7,8

Themadag nierpatiënten met migratieachtergrond

25

8,3

Voeding is hip (bijeenkomst voor jongvolwassenen)

29

6,8

we deel uit van het Europese Referentie

Avond voor donoren

53

8,1

netwerk voor nieren, ERKNet. In 2018 is

Wetenschapsdag

129

8,3

de patiëntenversie verschenen van de

Workshop voor ouders met nierziekte (incl. partner)

14

7,7

zorgstandaard geschreven voor ouders

Trainingsdag voor vrijwilligers

32

7,9

van een kind met nefrotisch syndroom.

Regionale themadag Zuid Nederland

40

7,9

werking. Ook in dit jaar onderhoudt de NVN

Heppie
Kidney
Day 02.06.18

KNVB SPORTCENTRUM
TE ZEIST
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en weer doorgaan
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Maatschappelijke participatie

in
2018

Jurisprudentie WAJONG en het
duurzaamheidsbegrip

Nierziekte en werken

De sociaal raadsvrouwen hebben boven-

De meeste vragen die bij STAP

dien drie regionale vergaderingen van de

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wajong

binnenkomen gaan over arbeid. Dit is

Vereniging Maatschappelijk Nefrologie

2015 ingevoerd. De Wajong 2015 gaat uit

voor STAP aanleiding geweest om nieuwe

bezocht. Ook neemt STAP deel aan de Mee-

van een nieuw criterium, namelijk de abso-

voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen.

denkgroepen Zorg en Arbeid van Ieder(in).

lute maat. Volgens dit criterium is er duur-

In 2018 zijn twee nieuwe brochures

Mede op initiatief van STAP is het Netwerk

zaam geen arbeidsvermogen of wel. Deze

verschenen:voor de werkgever:

Juristen in de Zorg opgericht.

wijziging, met name de term duurzaamheid,

Een medewerker met een nierziekte

STAP is het steunpunt waar nierpatiënten,

heeft grote gevolgen voor nierpatiënten.

een voor werknemer:

Zittend Ziekenvervoer

hun naasten en donoren terecht kunnen

Als de nieren niet meer goed werken,

Werken met een nierziekte

NVN heeft gereageerd op rapporten van

met juridische en sociaal maatschappe-

komen veel nierpatiënten in aanmerking

lijke vraagstukken. In 2018 heeft STAP

voor transplantatie. Volgens het UWV is er

12 bezwaarschriften ingediend tegen

dan géén sprake van duurzame arbeids-

beslissingen van het UWV. Daarnaast is

ongeschiktheid. Na een transplantatie kan

een bezwaarprocedure gestart tegen de

het arbeidsvermogen in de toekomst weer

positie innemen vanwege de ernst, duur en

beslissing van de gemeente inzake hal-

ontwikkeld worden, is de redenering.

lengte van hun behandeling. Samen met de

vering huishoudelijke hulp (WMO) en een

Namens een NVN-lid heeft STAP hier-

projectleider van de Nierstichting Challen-

Mensen met chronische nierproblemen willen ook actief
deelnemen en bijdragen aan
de maatschappij. NVN helpt
obstakels weg te nemen.
Persoonlijk advies van STAP

het Zorginstituut Nederland (ZiN) die op
Een
medewerker
met een
nierziekte

verzoek van het ministerie van VWS zijn

Werken
met een
nierziekte

uitgebracht. We hebben met name bena-

Wat kunt u doen?

drukt dat dialysepatiënten een bijzondere

beroepszaak tegen een afwijzing van een

over een proefproces gevoerd met als

WAJONG-uitkering bij de rechtbank. STAP

doel jurisprudentie te ontwikkelen voor

heeft 4 zaken gewonnen (1 Ziektewet,

alle nierpatiënten. Deze zaak heeft STAP

2 WIA en 1 Wajong). 4 zaken zijn ingetrok-

gewonnen. De rechtbank concludeert dat

ken en 4 zaken lopen nog.

het UWV onvoldoende heeft gemotiveerd

STAP-bijeenkomsten

dat er geen sprake is van het duurzaam

De sociaal raadsvrouwen hebben de

Luistertelefoon

ontbreken van arbeidsvermogen.

volgende bijeenkomsten verzorgd:

In 2018 ontvangt de Luistertelefoon 150

•	In Nijmegen: Zittend ziekenvervoer,

telefoontjes. Er wordt dit jaar hard gewerkt

Aantal vragen aan STAP

757

803

Top 3 meestgestelde vragen
1. Arbeid

782

723

2. Werknemersverzekeringen
3. Gemeentelijk domein

ge zijn we begonnen met het bezoeken van
1

om de kwaliteitsnormen die de NVN heeft

WMO en compensatieregelingen
•	In Houten: bovenregionale bijeenkomst
over arbeid
•	In Drachten: bovenregionale bijeenkomst
over arbeid

2015

2016

2017

2018

de zorgverzekeraars om hen te overtuigen
opgesteld landelijk verbindend te verklaren.

aan een betere verbinding met Nieren.nl.
Zo wordt gekeken naar dubbelrollen voor
de vrijwilligers: aan de telefoon een goed
gesprek voeren en daarnaast digitaal
gesprekken begeleiden op het platform.

•	In Hengelo: Arbeid, WMO en
Compensatieregelingen

Stilstaan
en weer doorgaan
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Donatie & transplantatie
Er zijn meer patiënten die een
nieuwe nier nodig hebben
dan dat er beschikbare donornieren zijn. NVN vraagt al
jaren aandacht hiervoor.

in
2018

persoonlijk contact gehad met politici

Nierdonatie bij leven

van de meeste politieke partijen. Ook

De website Nierdonatiebijleven.nl is

hebben we media uitgebreid geïnfor-

geïntegreerd in Nieren.nl. Ook in

meerd over orgaandonatie.

gesprek gaan met donoren is verhuisd
naar Nieren.nl.

•	We hebben onze leden, die tevens lid zijn
van een politieke partij, gevraagd het
belang van een ander donorregistratiesysteem bij hun partij te benadrukken.

Invoering Donorwet

•	Onze directeur en bestuursleden hebben

Vergoeding levende donatie

Op 13 februari heeft de Eerste Kamer de

veelvuldig de publiciteit gezocht en hun

NVN pleit al jaren voor een betere onkos-

nieuwe donorwet goedgekeurd. De wet

persoonlijke verhaal verteld in interviews

tenvergoeding voor levende nierdonoren.

voor actieve donorregistratie (ADR) gaat

voor radio- en televisieprogramma’s,

Dit heeft enig effect gehad, maar voor

per 1 juli 2020 in. Hiermee is onze jarenlan-

kranten en tijdschriften.

zelfstandigen blijft de tegemoetkoming

ge inzet beloond:

onvoldoende. Zeker wat betreft het afdek-

•	We hebben sinds 2005 actie gevoerd

De komende jaren denken we mee met

ken van eventuele risico’s bij complicaties

voor een beter donorregistratiesysteem

minister Bruins (Medische zorg en sport)

als gevolg van de donatie. Samen met de

door o.a. brieven te sturen naar de Twee-

over de uitvoering van de nieuwe wet.

Nierstichting pleiten we daarom voor een

de Kamer, aandacht hiervoor te genere-

Ook denken we mee over de communicatie

noodfonds, zodat donoren in dergelijke

ren in de media en te demonstreren op

en campagne over de invoering van de

situaties zo min mogelijk nadelige (financië-

het Binnenhof

Donorwet.

le) gevolgen hebben van hun donatie.

•	Sinds 2012 hebben we actief gelobbyd

Daarnaast is er sinds dit jaar een aparte

bij de politiek voor invoering van actieve

code die huisartsen kunnen gebruiken om

donorregistratie door ondersteuning van

aan te geven dat de noodzakelijke onder-

het wetsvoorstel van Pia Dijkstra (D66).

zoeken niet in rekening gebracht mogen

Samen met de Nierstichting hebben we

worden: Za-code 079970.
Hiermee moet voorkomen worden dat
donoren, die zich via de huisarts laten
keuren, geconfronteerd worden met een
aanslag op hun eigen risico.
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Kwaliteit & onderzoek
Met de ervaringskennis van
nierpatiënten maken we de
zorg samen nog beter. En het
is ook van grote waarde voor
de kwaliteit van onderzoek.

Onderzoeksagenda
Nierziekte de baas

en NVN-directeur Hans Bart. Winnaar is het

Nierziekte de baas is de gezamenlijke

Centrum (LUMC), dat een innovatieve

onderzoeksagenda voor onderzoek en

dialysenaald heeft ontwikkeld.

innovatie van NVN, de Nierstichting en de

team van het Leids Universitair Medisch

Om deze strategische onderzoeksagenda

Patiëntenperspectief
in richtlijnen

concreet uit te werken is per thema van

Dit jaar werken de 12 richtlijnontwikkelaars

de agenda een team aangesteld. In ieder

mee aan 7 richtlijnen, waaronder de richtlijn

In oktober is Nefrovisie gestart met PROMs

team hebben ook een bureaumedewerker

Zwangerschap bij nierziekte en Zorg bij

(Patient Reported Outcome Measures) voor

en vrijwilliger van de NVN zitting, naast

eindstadium nierfalen.

dialysepatiënten landelijk te verspreiden

tenminste één nefroloog/onderzoeker en

via de dialysecentra. Ongeveer tien centra

een medewerker van de Nierstichting.

Patiëntenperspectief
in onderzoek

centra hebben aankondigingsbrieven ver-

Wetenschapsdag

In 2018 zijn:

stuurd. In een informatiefilmpje laat NVN

Vanwege het vijftigjarige bestaan van de

• 42 voorstellen binnen calls van de

zien hoe PROMs helpen om het resultaat

Nierstichting is de derde Wetenschapsdag

van dialysebehandelingen in de dagelijkse

gecombineerd met het tweedaagse Kolff

kwaliteit van leven beter bespreek te ma-

evenement. Nieuwe inzichten over zout,

ken in de spreekkamer. De PROMs-dialyse

de toepassing van big data in de nefrologie,

is ontwikkeld in een samenwerking tussen

nierbuisjes uit het lab en personalized

de NVN, NFN, Nefrovisie en LUMC. In de

medicine behoren tot de onderwerpen die

komende jaren wordt gewerkt aan PROMs

dit jaar de revue passeren. De 400 bezoe-

transplantatie en voor de fasen chronische

kers beoordelen de dag met een 8,3.

•	9 keer telefonische informatie gegeven

nierschade 3 en 4.

Aan de derde editie van Battle of the

•	18 keer feedback gegeven op een

PROMs

verspreiden actief vragenlijsten en tien

Nederlandse Federatie voor Nefrologie.

Universities, waarbij jonge wetenschappers

NP online

Nierstichting beoordeeld
•	9 bijeenkomsten met ervaringsdeskundigen georganiseerd
•	3 mensen geworven voor meepraten
binnen onderzoek (telefonisch)
•	1 keer plaatsgenomen in een
stuurgroep (Bridging the gap)

onderzoeksvoorstel

worden uitgedaagd om met vernieuwende

•	2 steunbrieven verzonden

Het enquêtepanel Nierpatiëntenperspec-

oplossingen te komen om de behandeling

•	1 keer meegeschreven aan een artikel

tief Online heeft eind 2018 548 leden. Het

van nierfalen te verbeteren, nemen teams

panel heeft zich dit jaar gebogen over 13

van zes universitaire ziekenhuizen mee.

enquêtes, 12 focusgroepen en 20 evalua-

De jury wordt o.a. gevormd door Eddie van

ties over NVN-themadagen en -trainingen.

Breukelen, oprichter van Beterschappen,
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Financiën
In 2018 zijn veel activiteiten uitgevoerd en mogen we spreken van een
impactvol jaar. Het aannemen van
het Actief Donor Registratiesysteem,
de start van Nieren.nl, het verder
ontwikkelen en invoeren van Samen
beslissen samen ook met het Domestico-project, de start van de structurele uitvraag bij dialysepatiënten
van het effect van de aandoening en
behandeling op hun dagelijkse kwaliteit van leven (PROMs), de diverse
activiteiten en hulpmiddelen rond
het verbeteren van de eigen regie
van mensen met een nierziekten
(o.a. PEPP4ALL), de hoge waardering voor onze themadagen (gemiddeld 7,9), het gewonnen proces
over het begrip duurzaamheid in de
WAJONG-uitkering, de samenwerking met de regionale verenigingen
(RNV’s) en de Nierstichting. Deze
resultaten zijn gerealiseerd binnen
een strak financieel kader en een
ingekrompen personeelsbestand.

in
2018
Financieel heeft de NVN een stabiel jaar

In de subsidie van de Nierstichting wordt

Lasten

achter de rug en we sluiten 2018 af met een

geen rekening gehouden met loonkosten-

De totale lasten zijn in 2018 gedaald ten

beperkt negatief resultaat. De sterkst groei-

stijging als gevolg van cao-afspraken.

opzichte van de exploitatie in 2017, maar

ende post van de afgelopen jaren waren
De twee grote verschillen in de baten

Van oudsher is de post personeelskosten

jaren is deze post lager dan het jaar ervoor.

betreffen de opbrengst van de sponsoring

de grootste post. Voor het eerst sinds jaren

De overige posten zijn goed vergelijkbaar

die veel lager is dan voorgaande jaren en de

is deze post gedaald door het beleid dat in

met voorgaande jaren met hier en daar

overige inkomsten die veel hoger uitvallen

2018 is ingezet. Op 31 december was er 28

een kleine plus of een kleine min. Zo zijn de

dan voorgaande jaren. Het eerste komt

uur per week ingeleverd ten opzichte van

afschrijvingen en de kosten bezwaar- en

voort uit een vacature voor een vrijwillige

31 december 2017. In 2019 komt dit pas

beroepsprocedures wat hoger uitgevallen,

relatiebeheerder die de contacten onder-

volledig tot uitdrukking, aangezien er altijd

maar de bureau-, bestuurs- en activiteiten-

houdt met de sponsoren. Na bijna een jaar

een periode nodig is om zo’n maatregel te

kosten vallen wat lager uit. Dit resulteert

is deze vacature gelukkig weer opgevuld en

effectueren.

in lagere totale lasten bij een vrijwel gelijk

is er nieuwe energie en verbinding tot stand

niveau aan inkomsten. Ten opzichte van de

gekomen met onze sponsoren. De resulta-

De activiteitenkosten zijn iets boven begro-

begroting zijn de verschillen wat groter.

ten daarvan zien we in het vierde kwartaal

ting. Ondanks het verlagen van de lasten

Dit zullen we hierna verder toelichten.

al tot uitdrukking komen, met name in de

wordt juist geprobeerd om het activiteiten-

advertentie-opbrengsten van de Wisselwer-

niveau op peil te houden. Het verschil wordt

Baten

king. Een meevaller was een legaat dat we

mede bepaald door eenmalige afschrijving

De totale baten over 2018 zijn licht hoger

mochten ontvangen van bijna € 11.000.

op de voorraad boeken van de jubileum-

dan 2017 en meer dan begroot. Het groot-

Het tweede punt rond overige opbrengsten

uitgave van de NVN uit 2017 ‘Hoe gaat het

ste deel van de baten is evenals voorgaan-

is terug te voeren op projecten die geduren-

met je? Het ontstaan en toekomst van de

de jaren afkomstig van subsidie van de

de het jaar gehonoreerd worden en waarbij

patiëntenbeweging’.

Nierstichting (circa 75%). De meerjaren-

we gelukkig steeds vaker zien dat partijen

afspraak 2017-2020 tussen de Nierstichting

voor de ervaringsdeskundige inzet ook

De bestuurskosten zijn hoger dan begroot,

en de NVN vormt een stabiele basis voor

een budget hebben opgenomen.

met name door de kosten voor de algeme-

ons werk. Daarnaast zijn er aparte afspra-

De opbrengsten uit de rentebaten zijn

ne ledenvergadering (ALV). Dat heeft geleid

ken rond het speerpunt Eigen regie en

historisch laag.

tot het bestuursbesluit om te kijken of we

verdere ondersteuning van de RNV’s.
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ons kantoor in Bussum kunnen houden.

De afspraken met de Nierstichting over de

Resultaat

Eigen vermogen

De bezoekersaantallen schommelen tussen

samenwerking in Nieren.nl zijn in 2018 vast-

Het beperkte negatieve resultaat over

Het verlies over 2018 wordt onttrokken

de 75 en 100 deelnemers. Tot 85 mensen

gelegd in een aparte stichting Nieren.nl. De

2018 (€ - 1.738) komt ten laste van de

aan de algemene reserve. Hiermee resteert

kunnen goed in de multifunctionele ruimte

voorzitter van de NVN is voorzitter van de

algemene reserve, die bedoeld is om

een zeer beperkte algemene reserve

van ons kantoor.

stichting Nieren.nl. Over Nieren.nl hebben

schommelingen in het resultaat op te

(€ +1.425). Daarnaast is er de continuïteits-

Nierstichting en NVN beiden 50% zeggen-

vangen. Op een begroting van ruim

reserve (groot € 900.000) om bij wegvallen

De kosten van het jaarverslag hebben

schap. De financiële afspraken zijn dat de

1,6 miljoen euro is het resultaat een

van belangrijke subsidies de activiteiten

we kunnen beperken en dat willen we

NVN 0,67 fte inbrengt voor de community

afwijking van 0,11%.

voort te kunnen zetten. In 2018 is binnen

structureel zo houden.

manager van Nieren.nl en dat de NVN een

het bestuur de discussie gevoerd over het

inspanningsverplichting heeft om aanvul-

doel van de continuïteitsreserve om binnen

lende middelen te genereren.

de bestaande meerjarenafspraken met de

Wat betreft de bureaukosten zien we al
jaren een overschrijding ten opzichte van

Nierstichting. Het totale verenigingsver-

de begroting. Met name de post automati-

Personele bezetting		

seringskosten laat een overschrijding zien.

De personele bezetting van het landelijk

In 2018 is hier een analyse op losgelaten en

bureau is eind 2018 met 0,76 fte

we hebben moeten constateren dat deze

afgenomen. Dit was ook aangekondigd

post structureel te laag is begroot. Er zijn

in de jaarrekening 2017. De verdeling van

veel licentie- en andere vaste kosten aan

de medewerkers over de speerpunten is

verbonden, die maken dat we deze post in

uitgedrukt in fulltime dienstverbanden

de begroting 2019 ook hebben opgehoogd.

(36 uur per week).

De andere posten onder bureaukosten
zijn meer in overeenstemming met de
begroting. Toch is het streven steeds om
deze kosten zo laag mogelijk te houden ten
gunste van de primaire taken.

mogen komt in 2018 uit op € 901.425.

Personele bezetting
Speerpunt Bruikbare informatie

eigen regie / Jaarverslag 2018

31-12-2017

1,94

1,83

exclusief Nieren.nl

0,67

0,77

Speerpunt Eigen regie

1,36

1,22

Speerpunt Ervaringskennis delen

2,03

2,17

Speerpunt Maatschappelijke participatie

1,17

1,78

Speerpunt Donatie & transplantatie

0,53

0,33

Speerpunt Kwaliteit & onderzoek

1,89

1,89

Samenwerking NSN, RNV’s

1,17

1,17

Ondersteuning

3,64

4,00

14,40

15,16

Totaal		
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Overzicht van Baten en Lasten 2018
Baten

Begroting 2018		Exploitatie 2018

Subsidie NSN

% van baten

Exploitatie 2017		 % van baten

€ 1.152.000

€ 1.152.000

70,0%

€ 1.152.000

71,6%

Aanvullende subsidie NSN

€ 100.000

€ 100.000

6,1%

€ 100.000

6,2%

Sponsoring/fondsenwerving
(incl. advertenties Wisselwerking;
stands vakantiebeurs)

€ 130.000

€ 98.020

6,0%

€ 153.132

9,5%

Contributies

€ 120.000

€ 112.833

6,9%

€ 110.205

6,9%

VWS - subsidie PGO

€ 45.000

€ 45.000

2,7%

€ 45.000

2,8%

Overige inkomsten

€ 40.500

€ 133.612

8,1%

€ 46.142

2,9%

€ 2.500

€ 5.329

0,3%

€ 1.486

0,1%

€ 1.590.000

€ 1.646.794

100,0%

€ 1.607.964

100,0%

€ 2.000

€ 14

Opbrengsten re-integratie trajecten
Totaal
Rentebaten (baten minus lasten)

Lasten

Begroting 2018		Exploitatie 2018

€ 1.185

% van baten

Exploitatie 2017		 % van baten

Vaste lasten
Personeelskosten

€ 1.104.000

€ 1.097.004

66,5%

€ 1.118.753

66,9%

Huisvestingskosten

€ 83.000

€ 82.913

5,0%

€ 82.819

5,0%

Bureaukosten

€ 74.000

€ 106.788

6,5%

€ 110.751

6,6%

Bestuurskosten

€ 26.000

€ 35.088

2,1%

€ 40.254

2,4%

Afschrijvingen

€ 20.000

€ 14.982

0,9%

€ 13.685

0,8%

€ 1.307.000

€ 1.336.775

€ 282.500

€ 304.893

18,5%

€ 301.424

18,0%

€ 2.500

€ 4.171

0,3%

€ 2.470

0,1%

€ 285.000

€ 309.064

Subtotaal

€ 1.366.263

Variabele lasten
Activiteitenkosten
Kosten Beroep- Bezwaarprocedure
Subtotaal
Diverse Baten En Lasten
Totaal
Resultaat
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€ 303.894

€0

€ 2.708

0,2%

€ 2.626

0,2%

€ 1.592.000

€ 1.648.546

100%

€ 1.672.782

100%

€ -1.738
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€ -63.633
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Prognose
Eind 2017 is tijdens de ALV bij de presenta-

al overeenkomsten met de Santeon

tie van het Activiteitenplan 2018 al aange-

ziekenhuizen en is er ook een vaste

geven dat het bestuur met het oog op de

bijdrage vanuit de Patiëntenfederatie

begroting 2018 heeft ingegrepen betref-

toegekend voor 2019.

fende de personeelsformatie. Het resultaat
laat zich in deze jaarrekening lezen.

Aan de uitgavenkant zullen we een rem
houden op de groei van vast personeel

Aan de inkomstenkant zullen de op-

en proberen we via tijdelijke overeenkom-

brengsten uit sponsoring en contributies

sten het vele werk, dat op ons afkomt, te

naar verwachting weer gaan stijgen. De

realiseren.

activiteiten van onze nieuwe, vrijwillige
relatiebeheerder laat al in het najaar 2018

De VWS-subsidie van € 45.000 staat ook

zien dat hier meer inkomsten op binnen-

voor 2019 vast. De afspraken met de Nier-

komen. Daarnaast heeft de NVN gekozen

stichting lopen tot en met 2020. Dit leidt

voor een deelnameprijs van niet-leden aan

tot een sluitende begroting 2019.

NVN-activiteiten. Uiteraard houdt men
altijd de mogelijkheid om lid te worden wat

Het bestuur van de NVN

meer voordelen biedt en goedkoper is. Ook

Bussum, april 2019

projectgelden zullen naar verwachting een
stijgende lijn geven. Steeds meer projecten
houden immers rekening met vergoeding
van de ervaringsdeskundige inzet. Zo zijn er
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We blijven samenwerken
NVN streeft naar goede kwaliteit
van leven en zorg voor mensen
met een nierziekte. Dat doen we
natuurlijk niet alleen, we werken
nauw samen met veel betrokken
organisaties in de regio, nationaal en internationaal. Door onze
krachten te bundelen, kunnen we
meer bereiken, daarom blijven
we samenwerken.

in
2019

Met de regionale
nierpatiëntenverenigingen

Met internationale
(zuster)organisaties

Het afgelopen jaar hebben we nog dui-

In internationaal opzicht behoren we tot

delijker ingezet om beter bereikbaar te

de voorlopers om kennis uit te wisselen en

zijn, door er voor te zorgen dat mensen

de samenwerking te intensiveren. Zo zijn

in hun eigen regio bij ons terecht kunnen.

we aangesloten bij FEDERG, de Europese

Hierbij werken we intensief samen met de

federatie van verenigingen voor zeldzame

28 regionale nierpatiëntenverenigingen

nieraandoeningen, die de kennisuitwisse-

(RNV’s). Dit jaar hebben we bijvoorbeeld

ling tussen de verschillende landen bevor-

samen met de RNV’s regionale themada-

dert. En we nemen deel aan internationale

gen en STAP-bijeenkomsten in verschillen-

(patiënten)conferenties, onderhouden

de delen van het land georganiseerd. Ook

goede contacten met expertisecentra voor

ondersteunen we met het landelijk bureau

zeldzame nierziekten en we maken deel uit

Het afgelopen jaar is opnieuw gebleken

regionale projecten, zoals het opzetten van

van het Europese Referentie netwerk voor

dat de intensieve samenwerking met de

een Niercafé in het Noorden. Daarnaast

nieren, ERKNet (via FEDERG).

Nierstichting vruchtbaar is. Dat geldt niet

organiseren we elk half jaar een overleg

In 2018 hebben we samen met de Spaanse

alleen voor gezamenlijke producten en

met alle RNV’s. En we zetten ons in om een

patiëntenorganisatie ALCER de European

diensten als patiëntenplatform Nieren.nl,

initiatief in Midden-Nederland voor elkaar

Kidney Patient Federation (EKPF) bena-

de Wetenschapsdag of voor individuele pa-

te krijgen.

derd en gezamenlijk geprobeerd om de

Met de Nierstichting

tiëntondersteuning. Doordat we ons samen
inzetten voor patiëntenparticipatie en het
verzamelen en delen van ervaringsdeskundigheid, zorgen we ervoor dat de stem

EKPF (ALCER en NVN zijn beiden geen lid
Regionaal en
landelijk de
handen ineen

meer) te hervormen en nieuw perspectief
te geven. Het ziet ernaar uit dat dit in 2019
positieve resultaten op zal leveren.

van de patiënt steeds beter wordt gehoord
bij beslissingen over de behandelingen en
zorg.
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