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Voor	bijeenkomst	mogelijk	relevante	
relaties	met	bedrijven Bedrijfsnamen

• Sponsoring	of	onderzoeksgeld
• Honorarium	of	andere	(financiële)	

vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere	relatie,	namelijk	…

· Nierstichting,	PGWS
· Geen

· Geen
· Geen

Disclosure	belangen	spreker
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Samen beslissen is belangrijk

Peiling Patiënten Federatie Nederland (2017):
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> Zeker bij ingrijpende en ingewikkelde keuze voor 
nierfunctievervangende behandeling

Samen beslissen is bewezen

Wetenschappelijk onderzoek:
• Patiënten hebben meer kennis over behandelingen
• Patiënten zijn beter in staat keuze te maken
• Patiënten zijn meer tevreden over besluitvorming
• Kost niet meer tijd
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Politieke argumenten:
• Meer draagvlak voor gemaakte keuzes
• Mensen hebben er recht op; hun lichaam en leven

Basis is vastgelegd voor nefrologie
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Richtlijn ‘nierfunctie-vervangende 
behandeling, wel of niet’ (2016) 
model van Elwyn (2012): Shared Decision Making / Gedeelde besluitvorming
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Belangrijke aspecten
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Patiëntenfederatie Nederland (NVN) +     
Radboudumc

3 Goede vragen ondersteunen optiegesprek
• Vertaling vanuit Australië/Engeland
• Flyer, poster, film, ansichtkaarten, visitekaartjes
• Patiënt ontvangt 3 goede vragen vóór het gesprek 

met de zorgverlener, daarna herhaling
• Specifieke versie voor nierziekten (LUMC/Diavaria)

• Ook in Engels, Arabisch en Turks (algemeen)
• Te downloaden op www.3goedevragen.nl

• Ook in huisartsenpraktijken
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NFN/NIV ism NVN

Consultkaarten inzetten bij optiegesprek
• Ontwikkeling: focusgroepen, daarna prioritering
• Alle behandelvormen, belangrijkste voor- en nadelen
• Eenvoudige, korte tekst
• Ook aangeven wat niet mogelijk is
• Te downloaden via www.consultkaarten.nl

• Wens: vertaling voor lage 
gezondheidsvaardigheden
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NVN ism diverse zorgverleners

Nierwijzer verdiept ‘wat betekent dat in mijn situatie’
• Ervaringsverhalen > 40 nierpatiënten, 
• Alle 9 behandelvormen, 19 leefgebieden
• Meer dan 800 fragmenten
• Gecontroleerd door zorgverleners
• Openbaar toegankelijk
• Voordeel account: fragmenten kunnen opslaan
• www.nierwijzer.nl
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NVN ism diverse zorgverleners
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‘De	Nierwijzer	
heeft	mij	nieuwe	
informatie	
gegeven’

60%

‘Ik	zou	de	
Nierwijzer	bij	
anderen	
aanbevelen’

83%
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Implementatie gaat niet vanzelf

• Inventarisatie ‘Het gebruik van keuzehulpen’ NVN + 
5 andere organisaties (2018)

– Keuzehulpen niet systematisch ingevoerd

– Relatie met Samen beslissen niet duidelijk

• Online peiling 46 nierpatiënten (2018)

– Niet alle behandelvormen worden genoemd

– Nierwijzer en consultkaarten nog relatief weinig ingezet

• Metingen DOMESTICO – ‘Best practices en SDM’

– Bevestiging bovenstaande
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Extra ontwikkeld

Samen met DOMESTICO-project:

• Handreiking voor zorgverleners: Samen beslissen 
bij nierfunctievervangende behandeling

• Workshop ‘Samen beslissen; van voorlichting naar 
dialoog’ - 2 uur

– Pilot in 9 ziekenhuizen

– Met regionale verenigingen (RNV’s)

• Inzet projecten met RNV’s

• Uitkomstinformatie+samen beslissen
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VRAGEN?
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