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(potentiële)	belangenverstrengeling Geen	/	Zie	hieronder

Voor	bijeenkomst	mogelijk	relevante	
relaties	met	bedrijven Bedrijfsnamen

• Sponsoring	of	onderzoeksgeld
• Honorarium	of	andere	(financiële)	

vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere	relatie,	namelijk	…

· Geen
· Geen
· Geen
· Geen

Disclosure	belangen	spreker

Programma opbouw Interventie 

- Nierpatiënten ervaren vaak een beperkt sociaal bestaan. 

- De ziekte brengt veel beperkingen met zich mee en het is vaak moeilijk om de leuke dingen te 

blijven doen. Dingen die juist het leven aangenamer kunnen maken. 

- Wandelen is laagdrempelig. 

- Het bevordert lotgenoten contact. 

- Wandelen biedt mogelijkheid om fit te blijven (fysiek en mentaal). 

- En het biedt gelegenheid voor uitbreiden van eigen netwerk. 

Van start Resultaten 

- Het programma heeft grote sociale functie voor de nierpatiënten  

- Opgedane sociale contacten geven extra motivatie aan de nierpatiënten 

om te blijven deelnemen aan de bewegingsprogramma

- Door naasten erbij te betrekken wordt het meer draagvlak gecreëerd 

voor de deelname aan het programma

- De deelnemers en de naasten hebben positieve gereageerd op het 

wandelprogramma

- Van de 18 deelnemers aan het programma zijn er 12 vaste lopers die regulier 

gebruikmaken van de activiteit
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Lessons learned

- Actieve betrokkenheid van de projectleider is vereist om de nogal kwetsbare patiëntengroep te 

enthousiasmeren en te activeren, 

- Het verwen van vrijwilligers zonder minimale beschikbare bijdrage 

blijft lastig, 

- De nabijheid van de locatie waar gelopen wordt is essentieel voor 

de patiënt.

- Persoonlijke aandacht tijdens het lopen is essentieel. 

- Een groepsapp helpt de betrokkenheid en motivatie van patiënten 

te vergroten. 

Conclusies/ Aanbevelingen 

- Nierpatiënten en hun sociale netwerk blijven gebruik van het aanbod om te 

wandelen

- Er is meer bekendheid en aandacht van het programma binnen en buiten de 

regio Rotterdam

- Voor een succesvolle continuïteit van het programma is van 

belang dat zorgprofessionals en de ervaringsdeskundigen 

getraind worden tot groepsleiders om dit programma te 

kunnen uitbreiden binnen en buiten de Regio Rotterdam. 

Landelijk bereik 
Implementatie-activiteit Gericht op
Training van betrokken zorgprofessionals die binnen 
eigen instelling of regio een wandelprogramma voor 

nierpatiënten willen starten 

Zorgprofessionals 

Aan de trainers intervisie bieden om bij de uitvoering 
van de activiteit en in het gebruik van de interventie 

en eventuele barrières in de uitvoering snel 
verholpen worden. 

Trainers 

Het monitoren van het programma in de uitvoerings
fase. Om ervoor te zorgen dat de professionals trouw 

blijven aan de interventie zoals beschreven in het 
projectplan 

Trainers en 
zorgprofessionals 

Vragen en suggesties 


