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Voorwoord

Nierziekten, orgaandonatie, ‘het geen-bezwaarsysteem’, de BNN Grote Donor 
Show, Bart de Graaf, vermeende orgaanhandel in Nederland, Samaritaan-
se donaties, et cetera. Nierziekten en alles wat daarbij komt kijken, houden 
de gemoederen flink bezig! Over nierziekten is dan ook veel geschreven. 
Medisch georiënteerde literatuur en psychologische literatuur van en voor 
professionals, voorlichtingsmateriaal voor patiënten, naasten en professionals 
en ervaringsverhalen van en vooral voor patiënten en hun naasten zijn ruim 
beschikbaar.

Er is echter tot op heden geen boek dat zowel patiënten en naasten als pro-
fessionals op praktische en inzichtelijke wijze inzicht geeft in het leven met 
een nierziekte. En dat terwijl daar wel behoefte aan is. Professionals en ook 
patiënten en hun naasten vragen om meer inzicht in wat het betekent om te 
leven met een nierziekte. Zij willen weten wat de impact van de ziekte op het 
leven is en hoe patiënten dit ervaren en hoe zij hier mee omgaan. Niet vanuit 
het perspectief van professionals maar beschreven door en met patiënten. Dit 
kan patiënten en naasten helpen in het omgaan met de nierziekte en alles wat 
daarbij komt kijken. Daarnaast kan het professionals helpen om begrip te krij-
gen voor patiënten. Ook kan het hen handvatten geven om patiënten en naas-
ten te ondersteunen in de weg die zij samen moeten afleggen.  Met dit boek 
willen wij patiënten, naasten en professionals zoals huisartsen, nefrologen, 
maatschappelijk werkenden, verpleegkundigen, psychologen en wetenschap-
pelijk onderzoekers een overzichtelijk, belevingsgericht beeld geven van het 
leven met een nierziekte. Het boek kan eenieder helpen bij het beter begrijpen 
en zo nodig ondersteunen van mensen met een nierziekte.

Dankzij opmerkingen van enkele onderzoekers in reactie op het onderzoeks-
rapport, behorende bij het project ‘Agenda voor sociaal-wetenschappelijk onder-
zoek naar nierziekten vanuit patiëntenperspectief’, is het balletje gaan rollen en 
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kunnen wij nu vol trots dit boek presenteren. Het rapport was het  eind product 
van een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van en gefinancierd door de Nier-
stichting Nederland (NSN) en de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). 
In het onderzoek werkten professionele onderzoekers samen met ervarings-
deskundigen in een onderzoeksteam. In het onderzoeksrapport wordt het 
leven van nierpatiënten vanuit patiëntenperspectief beschreven. Dit is gedaan 
op basis van interviews en focusgroepen. Het rapport heeft als basis voor dit 
boek gediend.

De auteurs van het onderzoeksrapport vormen ook de auteurs van dit boek. 
Het boek is daarmee tot stand gekomen door een intensieve samen werking 
tussen sociaalwetenschappelijk onderzoekers en nierpatiënten/ervarings-
deskundigen. Voor het hoofdstuk over de nieren en behandeling vanuit 
medisch perspectief is samenwerking gezocht met een nefroloog. Hij heeft 
tevens meegelezen met de overige  hoofdstukken.

Wij willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het boek en het pro-
ject ‘Agenda voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar nierziekten vanuit 
patiëntenperspectief’ hartelijk bedanken voor hun inzet. Wij denken dan in 
de eerste plaats aan alle nierpatiënten, hun partners en ouders van jonge nier-
patiënten die bereid waren tot een interview of die deelnamen aan één van de 
focusgroepen. Ook willen wij de medewerkers van de NSN en NVN bedanken 
voor hun hulp en enthousiasme rondom het uitgeven van dit boek. Dank ook aan 
hen die meelazen en meedachten! Speciale dank gaat ook uit naar Merel Visse 
die meedacht met de vormgeving van het boek en Maya  Schroevers die ons 
op het idee bracht een boek uit te geven en Anja Heida van Boom/Lemma die 
ons de mogelijkheid heeft geboden dit ook daadwerkelijk te doen. Tenslotte 
willen wij de Nierstichting, en de farmaceutische bedrijven Baxter, Amgen 
en GlaxoSmithKline hartelijk danken voor hun financiële bijdrage. Ten slotte 
spreken wij de hoop uit dat er beter wordt geluisterd naar nier patiënten en dat 
hun ervaringen en verhalen, die onze professionele inzichten over nierziekten 
kunnen verrijken, ook gehoord en meegenomen worden in de wachtkamer, de 
dialyseafdeling, het teamoverleg en de vergaderkamer.

Amsterdam, november 2009
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1 Inleiding

Het aantal mensen met een chronische ziekte is de laatste jaren sterk gestegen 
in Nederland en zal de komende jaren alleen maar verder toenemen (Blok-
stra et al., 2007). Enerzijds blijven mensen met een chronische ziekte langer 
in leven door de vergrijzing en medische en technologische ontwikkelingen. 
Anderzijds zorgen ongezonde leefstijlen voor een toename van het aantal 
chronisch zieken (www.hartstichting.nl, 2009). Hierbij geldt dat mensen op 
steeds jongere leeftijd chronisch ziek worden (www.zelfzorg.nl, 2009).

Met behulp van preventieprogramma’s wordt getracht te voorkomen dat men-
sen een chronische ziekte zoals diabetes of hart- en vaatziekten ontwikkelen. 
Een voorbeeld hiervan is het aanleren van een gezonde leefstijl waardoor het 
risico op het krijgen van een chronische ziekte verkleind wordt (www.zelfzorg.
nl, 2009 en www.hartstichting.nl, 2009).

Maar wat als je toch met een chronische ziekte geconfronteerd wordt? Hoe is 
het om te leven met bijvoorbeeld een hartkwaal, een longaandoening of een 
nierziekte? Hoe is het om ziek te zijn in een maatschappij die gericht is op 
presteren terwijl je dat zelf niet meer zo kunt als vroeger? Waar loop je tegen-
aan? Wat kun je zelf doen om je staande te houden en wat heb je nodig van 
professionals en de omgeving?

Dit boek geeft, via de verhalen en ervaringen van patiënten, inzicht in het 
leven met een nierziekte. Ook het aantal mensen met een nierziekte is de afge-
lopen jaren gestegen. Bij 1 op de op de 200 volwassen Nederlanders (ongeveer 
60.000 mensen) is sprake van verborgen nierschade. Bij hen kan de nierfunc-
tie sneller achteruitgaan dan normaal. Het aantal Nederlanders met een nier-
aandoening wordt geschat op ongeveer 40.000. Bij hen werken de nieren niet 
goed of helemaal niet meer. Circa 28.000 mensen daarvan moeten op korte 
termijn gaan dialyseren. Het aantal patiënten met een  nierfunctie vervangende 
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therapie (dialyse en transplantatie) bedraagt ruim 13.000. Van deze groep 
zijn 5.800 mensen in dialyse en 7.300 getransplanteerd. In de afgelopen 
10 jaar is het aantal dialysepatiënten met gemiddeld 3,2% per jaar geste-
gen. Jaarlijks overlijdt ongeveer 20% van het totale aantal  dialysepatiënten 
(www. nierstichting.nl, 2009).

Het leven met een nierziekte vraagt veel van de patiënt zelf en zijn naasten. 
Dit boek helpt professionals, patiënten en naasten bij het beter begrijpen en zo 
nodig ondersteunen van mensen met een nierziekte.

1 . 1  Het  onderzoeksagender ingspro ject  vanui t 
pat iëntenperspect ie f

De inhoud van dit boek is voor een groot deel gebaseerd op het project ‘Agenda 
voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar nierziekten vanuit patiëntenperspec-
tief’. Dit onderzoek is in opdracht van de Nierstichting Nederland (NSN) en de 
Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) uitgevoerd met financiering van 
de Nierstichting.

Het doel van het project was te komen tot een agenda met onderzoekthema’s 
voor sociaalwetenschappelijk onderzoek, vanuit het perspectief van nier-
patiënten. De aanleiding hiervoor was de constatering dat wetenschappelijk 
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maakten twee ervaringsdeskundigen deel uit van het onderzoeksteam. De 
kracht van het onderzoek zat vooral in de nadrukkelijke samenwerking tus-
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waarbij eenieder zijn eigen unieke bijdrage had. De meerwaarde van samen-
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de ervaringskennis die zij tijdens het project kunnen inbrengen. Anderzijds 
confronteren zij de onderzoekers met hun eigen gedrag en opvattingen ten 
aanzien van, in dit geval, nierpatiënten. Vaak zijn zij beter in staat om hun 
lotgenoten te bereiken en te benaderen. Geïnterviewden voelen zich in het 
algemeen meer op hun gemak waardoor de kwaliteit van het gesprek en onder-
zoek toeneemt. Door de deelname van ervaringsdeskundige patiëntonder-
zoekspartners worden tot slot de geloofwaardigheid en implementatie kansen 
vergroot.

1 .2  Kr i t ieke  momenten in  z iekte  en  leven

Tijdens het onderzoek zijn er onder andere diepte-interviews afgenomen bij 
nierpatiënten. Hierbij stond de beleving van het leven met een nierziekte cen-
traal. De interviews leverden waardevolle informatie op over het leven met een 
nierziekte en de kritieke momenten die nierpatiënten ervaren in hun leven. 
Kritieke momenten zijn situaties die de kwaliteit van leven bedreigen, of aan-
tasten. Ze brengen gevoelens van onzekerheid, onveiligheid, angst en machte-
loosheid met zich mee.
Kritieke momenten hebben een grote impact op de toekomst in die zin dat 
de uitkomst zaken voor langere termijn vastlegt. Het omgaan met kritieke 
momenten vraagt veel van het  aanpassings- en improvisatievermogen van 
nierpatiënten en hun directe omgeving.

Er blijken veel meer kritieke momenten in het leven en de ziektegeschiedenis 
van mensen met een nierziekte te zijn, dan verwacht werd door professionals. 
Vanuit medisch perspectief wordt altijd gesuggereerd dat er in het leven van 
nierpatiënten grofweg vier kritieke momenten spelen: het moment van de 
diagnose (1), de predialysefase (2), de dialysefase (3) en de periode rondom en 
na de transplantatie (4). De verhalen van nierpatiënten laten echter zien dat 
er veel meer kritieke momenten in hun ziektegeschiedenis en leven spelen.

Bovendien hangen de kritieke momenten in de ziektegeschiedenis en het 
leven op een ingewikkelde wijze samen. Kritieke momenten zijn niet opeen-
volgend, maar op één en hetzelfde tijdstip kunnen zich meerdere kritieke 
momenten voordoen. Dit kan leiden tot door de bodem zak momenten. Denk 
bijvoorbeeld aan het tegelijkertijd wachten op een nier, het vinden van werk, 
aangaan van een relatie en hebben van een kinderwens bij een jongvolwas-
sene. Of aan het hebben van relatieproblemen of problemen met de werkgever 
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en het  tegelijkertijd moeten overstappen van buikvliesspoeling naar hemodia-
lyse bij personen van middelbare leeftijd.

Een nierziekte verloopt grillig en vraagt steeds weer om aanpassingen. Van de 
ene vorm van dialyse moeten mensen bijvoorbeeld overstappen op een andere 
vorm van dialyse. Dan komt de transplantatie met na een tijdje mogelijk een 
afstoting van de nier waarna er weer gedialyseerd moet worden. Dan kan er 
plotseling weer een nier beschikbaar komen waardoor men zich weer over-
vallen voelt. Deze grilligheid en het steeds moeten aanpassen, doet zich ook 
voor binnen een korter tijdsperspectief. Een week van een dialysepatiënt ken-
merkt zich door pieken en dalen; dagen waarop iemand relatief fit is en dagen 
waarop iemand vreselijk vermoeid is en niets kan. Dit kan tot onbegrip bij de 
omgeving leiden.

Wisselwerking tussen kritieke momenten
De wisselwerking tussen de kritieke momenten in het leven en de ziekte-
geschiedenis en het grillige verloop van de ziekte maken het leven met een 
nierziekte complex. Het omgaan hiermee vraagt veel van het aanpassings- 
en improvisatievermogen van nierpatiënten en hun directe omgeving. Ook 
voor professionals is dit een klus. Zij weten vaak niet wat er allemaal speelt 
in het leven van de patiënt en richten zich, mede door tijdgebrek, vooral op 
het medische verhaal. Iets wat door patiënten en professionals als onwenselijk 
wordt ervaren en ongewenst kan leiden tot wederzijdse frustratie en gebrek 
aan wederzijds begrip.

Ter illustratie worden twee verhaalfragmenten van patiënten in het tekstkader 
beschreven. Het eerste fragment is van een nierpatiënt die al dialyseert. Het 
tweede is van een nierpatiënt met een erfelijke, progressieve nierziekte die 
nog geen klachten heeft.

Momenten van door de bodem zakken

‘Mijn echt “door de bodem zakken” gebeurde op het moment dat ik te horen 
kreeg dat mijn buikspoeling niet langer meer kon en dat ik over zou moeten 
stappen op hemodialyse. Op dat moment werd mijn afhankelijkheid van ande-
ren ontzettend duidelijk. Zolang je buikspoeling doet heb je nog een gedeelte 
van de regie in handen en dat valt dan als laatste weg. Tevens had ik nog een 
bijkomend probleem en dat was het feit dat ik bezig was om mijn bedrijf te 
verkopen en er in dezelfde week dat ik een shunt zou krijgen  mensen bezig 
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waren mijn vrouw te manipuleren om zo, op een niet aanvaardbare wijze, aan 
ons bedrijf te komen. Het was even te veel allemaal.’

‘Ik was altijd goed in staat om om te gaan met de nierziekte en dat wat er 
zal gaan komen, tenminste dat dacht ik. Tot op een gegeven moment alles 
samen kwam. Het ging niet goed met mijn moeder die ook een nierziekte 
heeft en op mijn werk was het enorm druk. Twijfels rondom de ziekte die een 
plekje hadden gekregen, kwamen opeens weer boven: Wil ik kinderen? Mag ik 
die erfelijke ziekte wel doorgeven? Wie wil mij nou nog met mijn nierziekte? 
Maar ook twijfels rondom werk en de toekomst kwamen boven: moet ik wel 
zo hard werken? Ik hield mij staande tot ik een meneer sprak die geopereerd 
was aan een aneurysma in zijn hersenen (uitstulping van de wand van een 
hersenslagader die kan leiden tot een hersenbloeding). Het was misgegaan 
met als gevolg ernstig hersenletsel. Dit zorgde voor veel emoties, omdat ik 
zelf door de nierziekte ook een verhoogd risico heb op het krijgen van een 
aneurysma en daarmee een hersenbloeding. Tijdens de terugreis naar huis 
had de trein enorme vertraging en ’s avonds bij een vriend waar ik ging eten, 
kregen wij enorme ruzie die gebaseerd was op allerlei misverstanden. Toen 
was het even klaar.’

1 .3  Opbouw van het  boek

Het boek bestaat enerzijds uit ervaringsverhalen van patiënten en anderzijds 
uit meer theoretische informatie. Er wordt gestart met een medisch hoofd-
stuk, gericht op het beschrijven van het functioneren van de nieren, het geven 
van een overzicht van enkele nierziekten en een opsomming van de diverse 
behandelmogelijkheden en nierfunctievervangende behandelingen (trans-
plantatie en dialyse).

Vervolgens wordt in hoofdstuk drie het dagelijks leven van volwassen nier-
patiënten beschreven aan de hand van vier verhalen van nierpatiënten. Het 
verhaal van Joke neemt ons mee naar het leven met buikspoeling. Rita geeft 
ons een kijkje in haar leven met hemodialyse in het ziekenhuis. Het verhaal 
van Marjolein geeft een beeld van nachtelijke hemodialyse thuis en Jasper ten 
slotte toont ons hoe het leven na een niertransplantatie kan zijn.
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Na deze ervaringsverhalen volgt in hoofdstuk vier een overzicht van de  kritieke 
momenten in het leven en de ziektegeschiedenis van volwassen nierpatiënten. 
Hoofdstuk vijf geeft een overzicht van de kritieke momenten zoals ervaren 
door de ouders van jonge kinderen, jongeren, ouderen en nierpatiënten met 
een andere etnische achtergrond. In hoofdstuk zes wordt een overzicht gege-
ven van tips voor professionals, patiënten en naasten. Deze kunnen ondersteu-
nen bij het omgaan met de ziekte. 

In het slothoofdstuk behandelen wij toekomstige ontwikkelingen en wensen 
van nierpatiënten waarna wij afsluiten met een overzicht van aanbevolen lite-
ratuur, een verklarende woordenlijst, referenties en achtergrondinformatie 
over de auteurs.
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2 Functioneren nieren, nierziekten en 
behandelmogelijkheden

Het menselijk lichaam is een wonder van techniek: elke dag opnieuw maakt 
het nuttige stoffen aan en verwijdert het afvalstoffen. Hiervoor is een nauw-
gezet evenwicht nodig (www.nierstichting.nl, 2009). De nieren spelen een 
belangrijke rol in het behouden van het evenwicht. Slecht functionerende nie-
ren zorgen voor disbalans. Wanneer hier geen behandeling op volgt, leidt dit 
tot ernstige klachten en uiteindelijk overlijden. De nieren zijn letterlijk van 
levensbelang!

In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de werking van de nieren en wordt 
een kort overzicht gegeven van enkele nieraandoeningen, de incidentie en 
de behandelmogelijkheden Tevens wordt beschreven welke nierfunctiever-
vangende behandelmogelijkheden er zijn. Tot slot volgt een paragraaf met een 
beschrijving van de professionals met wie de patiënt in het medische circuit 
te maken krijgt.

2.1  Werk ing  en  n ie t - funct ioneren van de  n ieren

De nieren zijn boonvormige organen van ieder ongeveer 12 centimeter groot. 
Normaal gesproken hebben mensen twee nieren welke zich ter hoogte van het 
middel bevinden (zie afbeelding 1).
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Afbeelding 1 Anatomie van de nieren.

Functies van de nier
De nieren hebben een aantal belangrijke functies, te weten:
– Het verwijderen van afvalstoffen uit het bloed.
– Het in balans houden van de hoeveelheid vocht en mineralen.
– Het produceren van hormonen (erytropoëtine dat de bloedproductie regu-

leert en renine dat mede de bloeddruk reguleert).
– Het omzetten van een vitamine D halfproduct in de werkzame vitamine D.

Urine
Urine wordt gemaakt in een filter, de glomerulus, die te vergelijken is met 
een zeef waardoor je kersen met sap gooit. De kersen: de bloedcellen en de 
grotere stoffen zoals de eiwitten blijven achter en het sap, in dit geval het water 
en kleinere stoffen, wordt doorgelaten. Een gezonde nier maakt op deze wij-
ze ongeveer 120 liter voorurine per etmaal. In een buizenstelsel, de  tubulus, 
wordt deze urine geconcentreerd tot één à twee liter, die wij uitplassen. In dit 
proces wordt de urine aangepast aan wat het lichaam nodig heeft, dus som-
mige stoffen zoals het meeste water worden teruggehaald, andere stoffen 
zoals het giftige ureum worden juist meer uitgescheiden. Via de urineleider 
( ureter) stroomt de urine af naar de blaas, van waaruit de urine via de plasbuis 
( urethra) in de wc verdwijnt.

Bijnier

Nier

Blaas

Urinileider

Ribben

Grote holle ader

Aorta (Grote lichaamsslagader)

Bekken
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2  Functioneren nieren, nierziekten en behandelmogelijkheden

Verborgen nierschade
Omdat de nieren een grote reservecapaciteit hebben (je kunt tot 95 procent 
van de functie verliezen en toch in leven blijven), is het goed mogelijk om met 
één nier of met beperkt functionerende nieren te leven. Echter juist omdat de 
capaciteit van de nieren zo groot is, worden nieraandoeningen vaak pas laat 
opgemerkt. Er zijn dan ook veel mensen met verborgen nierschade. Bij hen 
zijn de nieren beschadigd, zonder dat zij het merken, omdat klachten vaak pas 
ontstaan als de nieren nog maar voor 30 procent werken en dan is er veelal 
sprake van ernstig en blijvend nierfunctieverlies en kan een niervervangende 
behandeling binnen een paar jaar nodig zijn.

Symptomen
De symptomen die op een nierziekte wijzen, kunnen uit het verlies van de 
functie worden beredeneerd. De water- en zouthuishouding zijn ontregeld 
waardoor vocht wordt vastgehouden. Dit leidt tot oedeem (vochtophoping) in 
de benen of, gevaarlijker, in de longen. Door de productie van te veel van het 
hormoon renine en het vasthouden van vocht krijgen de meeste patiënten een 
hoge bloeddruk. Ook kan het omgekeerde plaats vinden: uitdroging. Dit kan 
tot een te lage bloeddruk leiden.

Andere symptomen die te maken hebben met de achteruitgang van de nier-
functie zijn naast hormonale stoornissen, de ophoping van afvalstoffen. Dit 
laatste kan vermoeidheid, gevoelens van algehele malaise en ziek zijn, jeuk 
en krampen tot gevolg hebben. Ook vergeetachtigheid, slapeloosheid, mis-
selijkheid en verminderde eetlust komen vaak voor. In de laatste fasen kan 
door gifophopingen een ontsteking van het hartzakje optreden. Ook hart-
ritmestoornissen kunnen optreden als gevolg van een te hoog kaliumgehalte. 
Het gehalte wordt te hoog doordat kalium niet goed meer wordt uitgescheiden. 
Ten slotte treedt bewusteloosheid op. Omdat het bloedproducerende hormoon 
erytropoëtine onvoldoende gemaakt wordt, ontstaat er bloedarmoede (anemie) 
wat tot meer vermoeidheid leidt. Ook de werkzame vitamine D en fosfaat wor-
den niet meer gemaakt. Hierdoor wordt de botstofwisseling gestoord wat tot 
ernstige botontkalking en verkalking van de bloedvaten leidt.

2.2  Nieraandoeningen en behandel ingen

Tienduizenden Nederlanders (het aantal wordt geschat op 40.000) (www. 
nierstichting.nl, 2009) hebben nieren die niet goed werken en recent 
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onderzoek toonde aan dat er bij ongeveer één op de tweehonderd volwassen 
Nederlanders (ongeveer 60.000 mensen) sprake is van verborgen nierschade 
(www. nierstichting.nl, 2009).
Door een aangeboren afwijking, een ontsteking, een nierbeschadiging of als 
gevolg van een hoge bloeddruk of diabetes kan nierfalen ontstaan. Sommige 
nieraandoeningen genezen of kunnen goed worden behandeld zonder dat de 
werking van de nieren blijvend wordt aangetast.

Indeling nierziekten
De indeling van nierziekten is vrij ingewikkeld. De nier kan ziek worden 
omdat, anatomisch gezien, in, voor of na de nier problemen optreden. Een 
eerste probleem dat kan optreden is het verstopt raken van de aanvoerende 
slagaderen (nierarteriestenose). Door nierstenen, tumoren, niet goed aange-
legde urinewegen of door een vergroting van de prostaat kan de urine niet 
goed afstromen wat problemen geeft.
Ook de nier zelf kan door een groot aantal ziekten worden aangedaan. De 
zeeforgaantjes kunnen gaan ontsteken (glomerulonefritis), de buisjes en het 
omringende weefsel kunnen ziek worden (interstitiële nefritis). Soms zijn nie-
ren niet goed aangelegd of veranderen ze van vorm, vaak als gevolg van erfe-
lijke aandoeningen (bijvoorbeeld bij cystenieren).

Een aantal ziekten betreft alleen de nier. Bij een groot aantal andere ziekten 
kunnen ook andere organen worden aangedaan. Slechts enkele voorbeelden 
hiervan zijn systemische lupus erythematodes (SLE) en de ziekte van Wege-
ner. Hierbij is er sprake van ontstekingen van de kleine bloedvaatjes. Dit kan 
aandoeningen geven in het hele lichaam. Bij cystenieren ontstaan niet alleen  
vochtblaasjes (cysten) in de nier maar deze kunnen ook ontstaan in de lever. 
Ook worden er meestal darmuitstulpingen (divertikels) gevonden welke kun-
nen ontsteken. Bij de ziekte van Alport als laatste voorbeeld, zijn naast de nie-
ren, ook de oren afwijkend aangelegd. Dit leidt tot doofheid.

Oorzaken
De oorzaken van nierziekten zijn ook divers. Volstaan wordt met het beschrij-
ven van slechts enkele grote lijnen. Een aantal ziekten is erfelijk, zoals cyste-
nieren en de ziekte van Alport. Er zijn verschillende auto-immuunziekten, 
zoals SLE, Wegener en verschillende vormen van glomerulonefritis die de 
nier aantasten. Een andere belangrijke oorzaak van nierfunctieverlies is sui-
kerziekte. Dit kan na tientallen jaren de nier aantasten. Ook aderverkalking 
en veroudering kunnen tot nierfunctieverlies leiden. Kanker, tenslotte, kan 
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2  Functioneren nieren, nierziekten en behandelmogelijkheden

 voorkomen in de nier. Wanneer beide nieren zijn aangetast zal dit soms leiden 
tot het wegnemen van beide nieren wat onherroepelijk leidt tot de noodzaak 
van een nierfunctievervangende behandeling.

Vroegtijdige signalering
Op dit moment is een groot aantal nierziekten niet te genezen en zal de behan-
deling gericht zijn op het bestrijden van symptomen, voorkomen van com-
plicaties en het beschermen van de resterende functionele nier. Een aantal 
nierziekten is geneesbaar, maar soms, zoals bij SLE en Wegener, alleen met 
ingrijpende medicamenten zoals prednison en celdodende medicijnen (cyto-
statica). Nierstenen en tumoren kunnen geopereerd worden. Momenteel vindt 
er veel onderzoek plaats waaruit hoop te scheppen is voor een behandeling in 
de komende jaren, bijvoorbeeld voor cystenieren. Verdere nierschade en ern-
stig nierfunctieverlies kunnen soms worden voorkomen als er tijdig vastge-
steld wordt dat sprake is van nierproblemen.

Uitstellen dialyse
Het eerste signaal van nierschade is eiwit in de urine. Als nierschade op tijd 
wordt ontdekt en de oorzaak bekend is, kan verslechtering van de nier functie 
door behandeling en een goede leefwijze soms worden voorkomen of kan 
de noodzaak tot dialyse worden uitgesteld. De behandeling bestaat dikwijls 
uit veel medicijnen, tot zo’n twintig tot dertig tabletten per dag! Medicatie 
die gebruikt moet worden, zijn dikwijls plasmiddelen om de bloeddruk en 
vochtophoping te verminderen en fosfaatbindende middelen om een hoog 
fosfaatgehalte (door hormonale ontregeling) tegen te gaan. Meestal is er ook 
een zout- en eiwitarm dieet noodzakelijk, Dit alles wordt aangevuld met vita-
mine D, middelen tegen de jeuk en zo nodig het inspuiten van erytropoëtine 
(EPO), een hormoon tegen bloedarmoede. Hiermee is het vaak mogelijk om 
dialyse en transplantatie met meer dan tien jaar uit te stellen. Met daarnaast 
een gezonde leefstijl, zijn nierschade en nierfunctieverlies soms te voorkomen 
of af te remmen. Voldoende lichaamsbeweging, stoppen met roken, gezond 
eten en werken aan een gezond lichaamsgewicht horen daarbij. Daarmee wor-
den ook de risico’s op diabetes en hoge bloeddruk verminderd, ziekten die op 
zichzelf ook weer tot nierschade kunnen leiden.

Echter, wanneer de nierziekte desondanks voortschrijdt, is er sprake van nier-
falen of chronische nierinsufficiëntie. De nieren zijn dan onvoldoende in staat 
om de afvalstoffen uit het bloed te verwijderen. Zodra de nierfunctie onder de 
20 procent van het normale functioneren is gekomen, komt een nierpatiënt in 
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de zogenaamde predialysefase terecht. Het zal dan niet lang meer duren voor-
dat een patiënt moet beginnen met een nierfunctievervangende behandeling. 
Dit is nodig zodra de nierfunctie onder de 10 procent is gezakt. Er ontstaat dan 
een levensbedreigende situatie. Er is dan een nierfunctievervangende behan-
deling zoals dialyse of transplantatie noodzakelijk. Zonder behandeling zal 
iemand met chronische nierinsufficiëntie uiteindelijk overlijden.
In de periode voordat niervervangende behandeling noodzakelijk is, komt er 
veel op de patiënt en zijn omgeving af. Wat gaat er allemaal gebeuren, wat 
betekent dit voor ons leven? Wat zijn de mogelijkheden? Op de predialysepoli’s 
van ziekenhuizen worden patiënten en hun partners voorgelicht en onder-
steund in dit proces. Bij acuut nierfalen is dit echter niet het geval. Dan is 
acuut ingrijpen middels dialyse noodzakelijk.

2.3  Nier funct ievervangende behandel ingen

Nierfunctievervangende behandelingen zijn nog van redelijk recente datum. 
Voordat Kolff in 1938 de eerste kunstnier maakte en Murray in 1954 de eerste 
niertransplantatie uitvoerde, overleden nierpatiënten onherroepelijk aan de 
gevolgen van hun nierziekte. Voor mensen met een erfelijke nierziekte bete-
kent dit dat hun grootouders of ouders overleden aan de nierziekte terwijl er 
nu steeds betere behandelingen komen.

De eerste kunstnier
Dialyse werd rond 1940 mogelijk toen de Nederlander Willem Kolff er in 1938 
in slaagde de eerste kunstnier te maken waardoor in 1943 de eerste dialyse 
met dit apparaat uitgevoerd kon worden. Door de introductie van dialyse over-
leden mensen niet langer automatisch aan de gevolgen van een nierziekte. 
Het duurde echter nog jaren eer de behandeling standaard werd aangeboden 
aan patiënten met chronisch nierfalen.

De eerste transplantatie
Een andere zeer belangrijke stap in de medische wetenschap vond in 1954 
plaats toen het Nobelprijswinnaar Joseph Murray lukte de eerste succesvolle 
niertransplantatie uit te voeren. In Nederland vond de eerste niertransplan-
tatie in 1966 in Leiden plaats. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw 
worden op steeds grotere schaal niertransplantaties uitgevoerd. Tegenwoor-
dig vinden er jaarlijks, verspreid over zeven transplantatiecentra, in Neder-
land ongeveer vijf- à zeshonderd niertransplantaties plaats (met nieren van 
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over leden en levende donoren). Om een beeld te krijgen van deze twee nier-
vervangende behandelingen (dialyse en transplantatie) wordt kort stilgestaan 
bij deze twee behandelvormen.

2.3.1 Dialyse
In Nederland zijn ongeveer zesduizend mensen afhankelijk van dialyse. In 
de afgelopen tien jaar is het aantal dialysepatiënten met gemiddeld drie pro-
cent per jaar gestegen. Jaarlijks overlijdt ongeveer 20 procent van het totale 
aantal dialysepatiënten. Bij ernstig nierfalen helpt dialyse het bloed schoon te 
houden. Dialyse kan de nierfunctie niet helemaal overnemen: de zuiverende 
werking van de nieren wordt voor 10 tot 20 procent overgenomen. Er blijven 
dan ook altijd afvalstoffen achter, waardoor een nierpatiënt zich vaak niet opti-
maal voelt.

Dialyse kan op verschillende manieren plaatsvinden. Enerzijds door een 
kunst nier buiten het lichaam (hemodialyse) anderzijds door buikspoeling 
( perito neaaldialyse).
De cijfers laten zien dat het overgrote merendeel van de patiënten hemodia-
lyseert (op 1 januari 2008: 4579 patiënten) en dat slechts een kleiner gedeelte 
van de mensen peritoneaaldialyse ondergaat (op 1 januari 2008: 1261 patiën-
ten). Bij de kinderen van nul tot vijftien zijn de aantallen gelijkmatiger ver-
deeld, terwijl bij ouderen het aantal mensen aan de hemodialyse duidelijk 
hoger ligt ten opzichte van het aantal mensen dat buikspoeling doet (www.
nierstichting.nl, 2009).

Hemodialyse
Bij hemodialyse wordt het bloed buiten het lichaam in een kunstnier gefilterd. 
Een dergelijke kunstnier neemt gedeeltelijk de functie van de nieren over. 
Men wordt gemiddeld drie keer in de week voor drie à  vier uur aangesloten 
op de kunstnier. Het bloed stroomt dan uit het lichaam via een slangetje de 
kunstnier in. Daar wordt het gezuiverd en dan weer via een ander slangetje 
naar het lichaam teruggevoerd. Per behandeling stroomt er ongeveer veertig 
tot vijftig liter bloed door de kunstnier. Al het bloed stroomt er meerdere keren 
doorheen. Toch wordt op deze manier maar 10 tot 15 procent van de normale 
zuivering door gezonde nieren geleverd. Niet alleen de afvalstoffen worden uit 
het bloed gehaald, ook het vocht dat de patiënt in de dagen ervoor heeft bin-
nengekregen middels drinken en voeding en niet zelf kan uitplassen, wordt 
verwijderd.
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Voordat iemand kan starten met de hemodialyse wordt er een shunt aange-
legd.

Dit is een verbinding die gemaakt wordt tussen een slagader en een ader. 
Meestal wordt de shunt in de arm gemaakt. Door de verbinding stroomt het 
bloed van de slagader in de ader, waardoor er in de ader een hogere druk ont-
staat dan normaal. Hierdoor zet de ader uit en gaat het bloed sneller stromen. 
Zo kan er door een shunt meer bloed stromen en kan met een snelheid van 
meer dan 1 liter per 5 minuten bloed worden afgenomen om door het dialyse-
apparaat te stromen en hierdoor het bloed te zuiveren.

Tijdens de hemodialyse wordt de shunt aangeprikt met twee naalden: één naald 
voert het ongezuiverde bloed van het lichaam naar de kunstnier. De andere 
voert het gezuiverde bloed weer terug naar het lichaam (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2 Hemodialyse.

Na de dialyse worden de naalden verwijderd. De shunt is noodzakelijk voor 
het uitvoeren van de dialyse en daarmee dus om in leven te blijven, maar veel 
nierpatiënten worden dikwijls geconfronteerd met problemen met hun shunt. 
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Nieuwe operaties en andere minder prettige oplossingen zoals een externe 
shunt (centrale lijn), zijn soms nodig om de behandeling mogelijk te maken. 
Als een eventuele donornier na de transplantatie goed functioneert, dan wordt 
de shunt soms operatief verwijderd.

Hemodialyse kan plaatsvinden op de dialyseafdeling van een ziekenhuis of in 
een zelfstandig dialysecentrum. In Nederland zijn zo’n tachtig dialysecentra 
(www.nierstichting.nl, 2009).
Naast passieve hemodialyse (de verpleegkundige voert alle handelingen uit 
die nodig zijn) bestaat er ook de mogelijkheid van actieve hemodialyse. Hierbij 
maakt de patiënt zelf de dialyseapparatuur klaar. Eventueel wordt er ook zelf 
aangeprikt en controleert men of de dialyse goed verloopt. Deze vorm vindt 
het meest plaats in een zelfstandig dialysecentrum.
Het merendeel van de dialyses vindt overdag plaats, maar het is sinds enkele 
jaren ook mogelijk om ’s nachts in het ziekenhuis of dialysecentrum te dialy-
seren. Patiënten komen dan een paar keer per week ’s avonds om te dialyseren 
en kunnen tijdens de dialyse slapen.

Thuishemodialyse
Naast de hemodialyse in het ziekenhuis of dialyse centrum is thuishemodia-
lyse mogelijk. Dit kan echter alleen bij ‘medisch stabiele dialyses’. Men kan zo 
zelf de behandelingen indelen. In plaats van drie keer in de week spoelen, kan 
men, zonder afhankelijk te zijn van een dialysecentrum, kiezen voor bijvoor-
beeld vijf of zes keer per week meerdere uren te spoelen. Ook is het mogelijk 
om ’s nachts tijdens de slaap te spoelen, Wanneer mensen elke nacht dialyse-
ren of vaker overdag dialyseren, dan hebben zij veel minder last van een dialy-
sekater (vermoeidheid, hoofdpijn en misselijkheid na de dialyse, welke wel tot 
24 uur na de behandeling kan aanhouden). Ook zijn er minder beperkingen 
wat dieet en vochtinname betreft. Bij thuisdialyse is ook de zelfstandigheid 
groter dan bij andere dialysevormen. Wel is assistentie nodig van de partner of 
een speciale verpleegkundige. Het (echt)paar moet een cursus volgen en vaak 
zijn er thuis verbouwingen nodig.

Problemen die voorkomen bij hemodialyse zijn onder andere problemen met 
de shunt, jeuk, een dialysekater, enorme moeheid, rusteloze benen, hoge 
bloeddruk, botproblemen en seksuele stoornissen zoals impotentie en erectie-
problemen.
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Peritoneaaldialyse
Buikvliesspoeling, ook wel peritoneaaldialyse (PD) genoemd, is een behande-
ling die de werking van de nieren voor een deel overneemt. Via een katheter 
wordt er spoelvloeistof in de buikholte gebracht. Deze spoelvloeistof verblijft 
enige tijd in de buikholte en komt in contact met het buikvlies. Het buikvlies 
wordt als filter gebruikt: het geeft de afvalstoffen die in het bloed zitten af aan 
de vloeistof in de buik. Na een aantal uur laat de patiënt de vloeistof in een uit-
loopzak lopen en koppelt weer een schone zak met vloeistof aan. Dit verversen 
duurt ongeveer een half uur en moet vier of vijf keer per dag gebeuren. Tussen 
de wisselingen door kan iemand heel goed zijn gewone dagelijkse dingen blij-
ven doen. Wel moet er altijd tijd en een plek zijn om de wisseling uit te voeren.

Er zijn twee vormen van buikvliesspoeling:

CAPD: Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse
Deze behandeling wordt door de patiënt zelf handmatig uitgevoerd. Over de 
dag verspreid vinden vier wisselingen plaats. Spoelvloeistof loopt de buikholte 
in, blijft daar een aantal uren zitten totdat de vloeistof verzadigd is. Dan laat 
men bij een volgende wisseling deze vloeistof uit de buik lopen. Vervolgens 
laat men nieuwe vloeistof de buikholte weer in lopen. Het gaat telkens om 
twee à tweeënhalve liter spoelvloeistof.

APD: Automatische Peritoneaal Dialyse
De wisselingen van de spoelvloeistof worden gedurende de nacht door een 
machine uitgevoerd. Het spoelen duurt acht tot tien uur, elke nacht weer. 
Sommige patiënten moeten hierbij overdag ook nog een handmatige spoeling 
doen.

Beide vormen van buikvliesspoeling kunnen zelfstandig thuis uitgevoerd wor-
den. De meest voorkomende complicatie is een buikvliesontsteking. Verder 
moet men een dieet houden en is er een beperking wat betreft de vochtin-
name. De mate waarin wisselt per persoon.
Voordat een patiënt kan starten, wordt hij of zij intensief getraind zodat de 
behandeling goed uitgevoerd kan worden.

Voor- en nadelen op een rij
Beide methoden van dialyse, dus hemodialyse en peritoneaaldialyse hebben 
voor- en nadelen. De keuze hangt af van iemands persoonlijke situatie, maar 
dialyse, in welke vorm dan ook, is ingrijpend voor iemands leven. Het bete-
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kent het inleveren van vrijheid. Een nierpatiënt organiseert zijn leven helemaal 
rond de dialyse, thuis of in het ziekenhuis, overdag of ’s nachts. Vergeleken 
met peritoneaaldialyse (PD) geeft hemodialyse (HD) minder bewegingsvrij-
heid. Maar het voordeel is dat het minder vaak hoeft te gebeuren. Een groot 
nadeel van HD is ook dat iemand maar heel weinig mag drinken. Maar het 
dieet luistert weer veel minder nauw dan bij PD. Zo hebben beide vormen van 
dialyse verschillende voor- en nadelen. Soms adviseert de arts om medische 
redenen voor een bepaalde behandeling of soms is er slechts één behandeling 
mogelijk. In de andere gevallen kan de patiënt zelf kiezen. In onderstaande 
tabel worden de mogelijke voor- en nadelen weergegeven.

Hemodialyse in het 
ziekenhuis

Hemodialyse thuis 
gedurende de nacht

Buikspoeling (APD en 
CAPD)

Mogelijke 
voordelen

Niet elke dag  dialyseren Meer regie en controle 
over de behandeling

Flexibel in plannen 
van behandeling: meer 
bewegingsvrijheid

Veiligheid van 
 ziekenhuis

Minder streng dieet en 
minder  vocht beperking

Meer regie en controle 
over de behandeling 

Lotgenotencontact Fysiek beter voelen Minder strenge 
vochtbeperking

Geen naalden 

Mogelijke 
nadelen
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Weinig flexibele tijden 
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soms niet mooi voelen
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en dieet
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door  professional 

Geschikte ruimte in huis 
nodig

Complicaties: 
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Tabel Mogelijke voor- en nadelen van de soorten dialysebehandelingen
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2.3.2 Nier transplantatie
Hoewel dialyse in principe een levensreddende behandeling is, blijft het heel 
zwaar en overlijdt jaarlijks bijna één op de vijf dialysepatiënten aan de gevol-
gen van aandoeningen die gerelateerd zijn aan de chronische nierziekte (www.
nierstichting.nl, 2009).
Het leven van dialyse patiënten draait om de behandeling, week in week uit, 
jaar in jaar uit. De meeste nierpatiënten kijken uit naar een nieuwe nier en 
daarmee dus naar een niertransplantatie om los te komen van alle apparatuur.

Vormen van transplantatie
Een niertransplantatie is een operatie waarbij een nier van een donor (gever) 
geplaatst wordt in het lichaam van iemand met een nierziekte (ontvanger). De 
donor kan iemand zijn die is overleden (postmortale niertransplantatie), maar 
het kan ook een familielid of bijvoorbeeld een partner zijn die één van zijn 
nieren afstaat (familie- of relatietransplantatie). Een niertransplantatie kan 15 
tot 50 procent van iemands nierfunctie teruggeven. Dat betekent een enorme 
verbetering van de gezondheid en de kwaliteit van leven. Transplantatie wordt 
dan ook gezien als de beste niervervangende behandeling, zeker op de langere 
termijn. In principe kunnen patiënten, zodra zij (bijna) starten met dialyse, op 
de wachtlijst komen voor een nier van een overleden donor.

Helaas is niet elke nierpatiënt transplantabel. Of iemand een niertransplan-
tatie kan ondergaan, hangt af van de conditie van de andere organen van de 
ontvanger. Sommige patiënten zijn ook moeilijk transplantabel omdat zij anti-
stoffen hebben tegen vreemd weefsel. Hierdoor is het erg moeilijk om een 
passende donor te vinden.

Tekort aan postmortale donornieren
In de gehele wereld, en Nederland is geen uitzondering, is er een tekort aan 
donoren, waardoor het wachten op een nier van een overleden donor (post-
mortaal) lang kan duren. De wachttijd is de afgelopen jaar fors toegenomen. 
In 1998 was de wachttijd nog tweeënhalf jaar en nu zo’n vier jaar. Er wachten 
in Nederland zo’n duizend patiënten op een donornier (www.nierstichting.nl, 
2009).
Zodra nierpatiënten bijna starten of zijn gestart met de dialyse komen zij, 
indien zij dat willen en het medisch haalbaar is, op de wachtlijst. De gegevens 
van alle potentiële ontvangers die op de wachtlijst staan voor een transplan-
tatie, zijn opgeslagen in een centraal computerbestand van de Nederlandse 
Transplantatie Stichting (NTS). Het gaat hier om gegevens zoals de bloed-
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kent het inleveren van vrijheid. Een nierpatiënt organiseert zijn leven helemaal 
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dialyse verschillende voor- en nadelen. Soms adviseert de arts om medische 
redenen voor een bepaalde behandeling of soms is er slechts één behandeling 
mogelijk. In de andere gevallen kan de patiënt zelf kiezen. In onderstaande 
tabel worden de mogelijke voor- en nadelen weergegeven.

Hemodialyse in het 
ziekenhuis

Hemodialyse thuis 
gedurende de nacht

Buikspoeling (APD en 
CAPD)

Mogelijke 
voordelen

Niet elke dag  dialyseren Meer regie en controle 
over de behandeling

Flexibel in plannen 
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groep, weefseltypering,  oorzaak van de ziekte, urgentie en feitelijke gege-
vens over het ziekenhuis waar de patiënt behandeld wordt. De NTS is door de 
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als Orgaancentrum 
aangewezen. De NTS bemiddelt bij het ontvangen, typeren en vervoeren van 
organen van donoren. Ook wijst de NTS de organen toe aan geschikte ontvan-
gers. Het toewijzen gaat aan de hand van strikte criteria die in de Wet op de 
Orgaandonatie (WOD) zijn vastgesteld. Het gaat dan om criteria zoals:
– Overeenkomst in bloedgroep tussen de donor en de ontvanger.
– Overeenkomst in weefselkenmerken van de donor en de ontvanger.
– Medische urgentie.
Een kruisproef geeft uitsluitsel over de overeenkomst tussen donor en ont-
vanger.

Afbeelding 3 Bloedmonsters van patiënten die op de wachtlijst staan voor een 

nier worden bewaard voor een kruisproef als er een nieraanbod is.

Als er twee ‘gelijkwaardige’ patiënten op de wachtlijst staan, dan gaat het 
donororgaan naar de patiënt die het langst op de wachtlijst staat. Ook prak-
tische aspecten zoals afstand, beschikbare tijd en mogelijkheden voor trans-
plantatie kunnen een rol spelen bij de toewijzing van een orgaan. Dit komt 
omdat vitale organen buiten het lichaam beperkt houdbaar zijn. De donor-
organen komen niet alleen vanuit Nederland. Nederland werkt samen met 
andere landen. De stichting Eurotransplant International (ETI) verzorgt de 
internationale uitwisseling van organen tussen en binnen Nederland, België, 
Duitsland, Luxemburg, Kroatië, Oostenrijk en Slovenië. Door de internatio-
nale uitwisseling is de kans groter een passend donororgaan te vinden voor 
een patiënt op de wachtlijst. Bovendien kunnen dankzij de internationale 
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samenwerking hoogurgente patiënten en specifieke patiëntengroepen, zoals 
kinderen, beter worden geholpen (www.transplantatiestichting.nl, 2009).

Donorregistratiesysteem
Ondanks de samenwerking binnen Europa blijven de wachtlijsten voor een 
donornier lang. Mede om die reden zijn er in Nederland de laatste jaren de 
nodige debatten gevoerd over het donorregistratiesysteem. De registratie in 
het Donorregister is een gevolg van de invoering van de Wet op de Orgaan-
donatie (WOD) in 1998. Het uitgangspunt bij het Nederlandse registratiesy-
steem is dat mensen zelf over donatie moeten kunnen beslissen. Dit noemt 
men een volledig toestemmingssysteem: zonder toestemming van de donor 
zelf of van zijn nabestaande(n) mag donatie niet plaatsvinden. Het streven is 
dat alle Nederlanders boven de zestien jaar aangeven wat hun wensen omtrent 
orgaan- en weefseldonatie na overlijden zijn (www.donorvoorlichting.nl, 
2009).
Momenteel staan er echter pas 5,3 miljoen mensen ingeschreven in het 
Donorregister. Van deze mensen geeft bijna 50 procent toestemming om 
na het overlijden organen of weefsel te donoren. 30 procent geeft geen toe-
stemming en zo’n 10 procent laat de nabestaanden beslissen (www.donor-
register.nl, 2009). Recent is er een campagne gestart om mensen het belang 
van orgaandonatie, of in ieder geval het laten registeren van de keuze, in te 
laten zien. Momenteel zijn er ongeveer zeven miljoen mensen die hun keuze 
nog niet hebben vastgelegd, terwijl 30 procent van hen wel positief tegenover 
orgaandonatie staat (www.spits.nl, 2009). En dat terwijl er jaarlijks meer dan 
honderd mensen die op een wachtlijst voor orgaantransplantatie staan, overlij-
den. In 2007 betrof het 152 patiënten (www.nrc.nl, 2009).

Masterplan Orgaandonatie
In juni 2007 was Nederland en de rest van de wereld geschokt! Op televisie 
zou een terminale patiënt een nierpatiënt kiezen die haar nier zou krijgen. 
Ook de kijker mocht stemmen wie de begunstigde zou moeten worden. Het 
tv-initiatief van omroep BNN leidde zelfs tot een Kamerdebat: mocht dit? Uit-
eindelijk bleek het een stunt. De televisie-uitzending maakte de gemoederen 
los: het publieke en politieke debat over het tekort aan donororganen laaide op. 
Ongeveer zevenduizend mensen schreven zich in in het Donorregister. Een 
ogenschijnlijk aanzienlijk aantal, maar in het licht van zeven miljoen niet-gere-
gistreerden, slechts een promille hiervan. Het programma en de debatten die 
erop volgden, leverden echter ook op dat het voorstel van de Nierstichting om 
te komen tot de ontwikkeling van een Masterplan Orgaandonatie, gestart werd. 
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De ontwikkeling lag in handen van Coördinatie Groep Orgaandonatie (CGOD) 
die bestond uit vertegenwoordigers van de organisaties in Nederland die zich 
bezighouden met orgaandonatie en transplantatie (www.niernieuws.nl, 2009). 
Het doel van het Masterplan was het kritisch bestuderen van het huidige beleid 
en interventies. Het plan moest uiteindelijk uitmonden in een visie: hoe gaan 
we het grote probleem van het tekort aan donororganen aanpakken?
In het Masterplan (CGOD, 2008) wordt gesteld dat het sinds de invoering 
van de huidige Wet op de Orgaandonatie (WOD) in 1998, ondanks vele goede 
pogingen, niet gelukt is om het tekort aan orgaandonoren structureel terug te 
dringen. In combinatie met de verwachting dat het aantal benodigde donoren 
de komende jaren alleen maar zal stijgen, ontstaat zo een schrijnende situatie 
die actief moet worden aangepakt. In het Masterplan worden enkele advie-
zen gegeven teneinde het aantal postmortale transplantaties te verhogen. De 
CGOD benadrukt dat het tekort aan donororganen een complex probleem is, 
waarbij op sommige aspecten geen invloed uitgeoefend kan worden. Ondanks 
alle maatregelen zal het donortekort niet volledig opgelost kunnen worden, 
maar verbetering is zeker mogelijk. De geadviseerde maatregelen worden hier-
onder kort besproken:

– Invoering Actief Donorregistratiesysteem (ADR-systeem)
Het Actief Donorregistratiesysteem moet ervoor zorgen dat van iedere 
Nederlander bekend is of hij of zij donor wil worden. In dit ADR-systeem 
ontvangen alle Nederlanders die zich nog niet in het huidige Donorregister 
hebben laten inschrijven en van wie dus nog geen keuze bekend is, nog-
maals een brief met vier keuzemogelijkheden: ‘ja ik word donor’, ‘nee ik 
word geen donor’, ‘ik laat het over aan mijn nabestaanden’, ‘ik laat het over 
aan iemand die ik met naam noem’. Mensen die na een aantal weken niet 
gereageerd hebben, worden opgenomen in het Donorregister met de keuze 
‘ja, ik word donor’. Hiervan ontvangen zij een bevestiging waarna ze nog 
enkele weken bedenktijd hebben. Veranderen is daarna altijd mogelijk.

– Kwaliteitsverbetering in ziekenhuizen
Orgaandonatie hoort onderdeel te zijn van het takenpakket van ziekenhui-
zen en betrokken artsen. Ziekenhuizen moeten orgaandonatie maximaal 
faciliteren en een prominente plaats geven. Het ADR zorgt ervoor dat van 
iedereen de keuze wel of geen donor vastligt, zodat bij de start van een moge-
lijke donatieprocedure meer duidelijkheid is over de wens van de overledene.

– Positieve, meer op inhoud gerichte voorlichting
Voorlichting aan burgers moet gericht zijn op kennisvermeerdering en 
imagoverbeteringen en veel meer dan nu een positieve, wervende bood-
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schap uitstralen. Een volledige registratie betekent dat de voorlichting zich 
veel meer kan richten op de inhoud en veel minder op hoe het systeem in 
Nederland werkt.

– Nadruk op zorgvuldigheid en wegnemen barrières donatie bij leven
De CGOD benadrukt het belang van levende donatie, maar ziet het niet als 
een alternatief voor postmortale donatie. Deze laatste vorm blijft de voor-
keur houden. Echter, zonder levende donatie, waarbij mensen bereid zijn 
hun orgaan aan (meestal) een bekende af te staan, zou het donortekort in 
Nederland nog veel groter zijn. Het gaat dus om bittere noodzaak. Donatie 
bij leven moet dan ook verlopen op de meest zorgvuldige wijze waarin er 
geen belemmeringen zijn, mensen worden gecompenseerd voor gemaakte 
kosten en eventuele inkomstenderving en de onvermijdbare sociale druk 
tot het minimum wordt beperkt. Donoren en ontvangers moeten kunnen 
rekenen op de best mogelijke begeleiding op medisch, psychisch en sociaal 
gebied.

– Niet doorgaan op huidige weg
De afgelopen jaren hebben volgens de Coördinatiegroep aangetoond dat, 
ondanks verbeteringen op enkele specifieke terreinen het grote probleem 
van het donortekort niet is verminderd. Daarom dient er een totaal-aanpak 
te komen, waarin ook het registratie- en beslissysteem wordt verbeterd. 
Een verbetering van het systeem én maatregelen in ziekenhuizen én de 
voorlichting zijn niet los van elkaar te zien. Het donortekort kan alleen 
worden aangepakt als op alle terreinen verbeterslagen worden gemaakt en 
veranderingen worden doorgevoerd (CGOD, 2008).

Het Masterplan is besproken in de politiek en tot grote  teleurstelling van 
diverse betrokkenen, is besloten niet over te gaan tot het Actief Donor-
registratiesysteem.

Levende donatie en Samaritaanse donatie
Mede door de lange wachtlijsten en voortschrijdende medische technie-
ken, is het aantal transplantaties met een nier van een levende donor de 
laatste jaren fors toegenomen (Gezondheidsraad, 2003). In 2008 vonden 
763 niertransplantaties plaats in één van de zeven transplantatie centra 
in Nederland. Hierbij waren 411 nieren afkomstig van levende donoren 
(www. nierstichting.nl, 2009).

Op zowel medische als ethische gronden is lange tijd aangenomen dat donatie 
bij leven uitsluitend kon plaats vinden tussen personen met een nauwe gene-
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schap uitstralen. Een volledige registratie betekent dat de voorlichting zich 
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tische verwantschap, dat wil zeggen broers/zusters of ouders/kinderen. In 
het midden van de jaren negentig is hierin verandering gekomen. Onderzoek 
wees namelijk uit dat ook nierdonaties en transplantaties tussen genetisch 
niet-verwante donoren en ontvangers zeer goede resultaten geven. Het betreft 
dan vooral donaties tussen partners, maar ook tussen aangetrouwde verwan-
ten en vrienden. Deze niet-verwante transplantaties blijken, voor wat betreft 
de transplantaatoverleving, gelijkwaardig aan transplantaties met de nier van 
een halfidentieke verwante donor (zoals een ouder of broer/zus) en zijn zelfs 
beter dan een transplantatie met een goed passende nier van een overleden 
donor (Gezondheidsraad, 2003).

De laatste tijd is er daarnaast een nieuwe trend waarneembaar op transplanta-
tiegebied: anonieme donatie, ook wel Samaritaanse donatie genoemd. Hierbij 
biedt een donor, die vaak anoniem wil blijven, geheel belangeloos zijn nier aan 
voor donatie aan iemand op de wachtlijst. Er is geen relatie tussen de donor en 
de uiteindelijke ontvanger.

Cross-overtransplantatie
Soms wil een partner of familielid zijn nier afstaan, maar is donatie niet 
mogelijk omdat de bloedgroepen van de donor en ontvanger niet bij elkaar 
passen (bloedgroepencompatibiliteit) of de ontvanger antistoffen heeft aange-
maakt tegen de donor (positieve kruisproef). In die gevallen is een cross-over 
(kruislingse) transplantatie een mogelijkheid die onderzocht kan worden. Dit 
houdt in dat de donor uit koppel 1 een nier afstaat aan de ontvanger van koppel 
2, om voor de eigen partner een nier terug te krijgen van de donor van koppel 
2. De gegevens van koppels die geïnteresseerd zijn, staan geregistreerd in een 
landelijke database. Een paar keer per jaar worden alle donoren en ontvangers 
met elkaar vergeleken en wordt er geprobeerd koppels met elkaar ‘matchen’.

Door deze werkwijze kunnen er meer levende donaties worden gedaan dan 
daarvoor het geval was. Vanwege de grote vraag en het grote tekort aan dono-
ren worden er soms zelfs al drie koppels met elkaar gematcht.

Beperkte risico’s donor
Naar de mogelijke risico’s van donatie bij leven voor de donor is uitgebreid 
onderzoek gedaan. De kans op complicaties rondom de operatie is gering. 
Ook de kans op nadelige gevolgen voor de gezondheid van de levende donor 
op de langere termijn (zoals hoge bloeddruk of verminderde nierfunctie) is 
zeer gering. Levende nierdonoren hebben een normale levensverwachting 
(Gezondheidsraad, 2003).

Leven met een nierziekte_2.indd   31 23-2-2010   14:11:05

Leven met een nierziekte

32

Plaatsing van de nieuwe nier
Als er uiteindelijk een donatie plaats vindt met de nier van een levende of over-
leden donor, dan wordt de nieuwe nier links of rechts aan de voorzijde onder in 
de buikholte geplaatst. De donornier wordt dus niet op de plaats geplaatst waar 
de nieren gewoonlijk zitten. Dit heeft een aantal redenen. De eerste reden is 
dat deze andere plek, in de buikholte, voor onderzoek gemakkelijk bereikbaar 
is. Ook hoeft het buikvlies niet geopend te worden, waardoor de operatie min-
der zwaar is. Een laatste reden is dat er aan de donornier altijd een kortere uri-
neleider en kortere bloedvaten zitten dan aan de eigen nieren. Om die reden 
moet de nier dichter bij de blaas en bestaande bloedvaten worden ingebracht.

De niet goed functionerende nieren worden gewoonlijk niet verwijderd (het 
verwijderen van een nier heet nefrectomie). Dit wordt alleen gedaan als de 
patiënt hinder ondervindt van de niet-werkende nier(en). Dit kan bijvoorbeeld 
bij cystenieren het geval zijn, omdat deze door de cysten steeds groter en 
zwaarder worden en in de weg kunnen gaan zitten.

Pre-emptieve transplantatie
In de meeste gevallen vindt een transplantatie plaats als de patiënt al met dia-
lyse begonnen is. Dit is in ieder geval zo bij transplantatie van een nier van 
een overleden donor. Wanneer er sprake is van transplantatie van een nier van 
een levende donor, dan kan dit ook voordat de patiënt moet gaan dialyseren. 
Dit wordt pre-emptieve transplantatie genoemd. Onderzoek heeft aangetoond 
dat deze vorm van transplantatie gunstige uitwerkingen heeft omdat de over-
levingspercentages van de donornier op de lange termijn groter zijn dan in 
andere gevallen (Gezondheidsraad, 2003). Een ander voordeel is dat hierdoor 
de belastende dialyseperiode kan worden voorkomen

Voor- en nadelen op een rij
Na een geslaagde transplantatie is dialyse niet meer nodig. Een transplanta-
tie heeft meestal vooral veel voordelen, maar er kleven ook nadelen aan. De 
uitkomst van een transplantatie wisselt per patiënt. Enkele voordelen kunnen 
zijn: het niet afhankelijk zijn van dialyse, geen shuntproblemen, geen buik-
vliesontstekingen, klachten als impotentie verdwijnen of verergeren niet ver-
der, een verbeterde conditie en geen dieet en vochtbeperking. Enkele nadelen 
zijn bijvoorbeeld de mogelijkheid van en angst voor afstoting van de getrans-
planteerde nier. Daarnaast hebben de medicijnen die ingenomen moeten 
worden om afstoting te voorkomen, verschillende onplezierige bijwerkingen 
zoals haargroei, opzetten van het gezicht, staar, geheugen- en concentratiepro-
blemen en botontkalking. Ook kan het uiteindelijke leven na transplantatie 
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niet geheel overeenkomen met de verwachtingen, waardoor teleurstellingen 
kunnen ontstaan.  

Desondanks geven zowel patiënten als professionals en naasten aan dat de 
periode na transplantatie veel beter is dan die ervoor. Een paar studies heb-
ben laten zien dat patiënten met een niertransplantatie iets langer overleven 
dan met dialyse. Toch zullen sommige patiënten overlijden, juist omdat ze 
getransplanteerd zijn, als gevolg van de bijwerkingen van de medicamenten. 
Anderen overlijden, omdat ze niet getransplanteerd zijn. In de onderstaande 
tabel worden enkele voor- en nadelen  van transplantatie opgesomd.

Voordelen Nadelen

Niet meer  afhankelijk 
van de dialyse en de 
 bijbehorende  complicaties

Uitkomst wisselend

Geen dieet en vocht-
beperking meer

Angst voor afstoting of daadwerkelijke afstoting

Afname klachten zoals 
 vermoeidheid, jeuk, 
 rusteloze benen, kramp

Levenslang moeten slikken van anti-afstotingsmedicatie 
met nare bijwerkingen zoals haargroei, geheugen- en 
concentratie problemen, opzetten gezicht, staar, bot-
ontkalking, kanker 

Verbeterde conditie Verwachtingen komen dikwijls niet overeen met de werke-
lijke situatie waardoor teleurstellingen kunnen ontstaan

Afname seksuele 
 problemen

Tabel Overzicht voor- en nadelen transplantatie.

Afstoting
Hoewel er van alles aan wordt gedaan om afstoting te voorkomen, is het soms 
toch onvermijdelijk dat een donornier wordt afgestoten. Een afstoting ontstaat 
doordat het immuunsysteem de nieuwe donornier als lichaamsvreemd ziet en 
er alles aan doet om deze te vernietigingen. Anti-afstotingsmedicatie (immu-
nosuppressiva) moet dit tegengaan. Een immunosuppressivum is een medi-
cijn dat de natuurlijke reacties van het immuunsysteem onderdrukt. Het dient 
om te voorkomen dat het lichaam de donornier herkent als lichaamsvreemde 
indringer en een afstoting veroorzaakt. De nefroloog (arts gespecialiseerd in 
nierziekten) houdt in de jaren na de transplantatie steeds goed in de gaten of 
de medicatie goed is ingesteld en er geen afstotingsreacties plaatsvinden. Een 
achteruitgaande nierfunctie is af te meten aan bepaalde stoffen in het bloed 
en de urine. Het betreft bijvoorbeeld creatinine en ureum in het bloed en de 
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hoeveelheid albumine, een bloedeiwit, in de urine. Zijn die hoeveelheden te 
hoog, dan wijst dat op het verslechteren van de nieren.

Onder nierpatiënten is vooral het creatinine een belangrijke waarde waaraan 
niet alleen de arts, maar ook zijzelf afmeten hoe goed het met hen gaat. Zij 
vinden het dan ook erg belangrijk dat zij deze waarde te horen krijgen van hun 
arts. Al kan het weten soms ook angst teweegbrengen. Normaal gesproken ligt 
het creatinine ongeveer tussen de 65 en de 100 (µmol/l) . Als de nierfunctie 
slechter wordt, stijgt de creatininewaarde. Rond de 200 gaan er complicaties 
ontstaan. Maar alle waarden die te hoog zijn, dat wil zeggen boven de 100 
(afhankelijk van de bouw van de patiënt), zijn een indicatie om eventueel een 
behandeling te starten om de nier te sparen. Dialyse is noodzakelijk als de 
waarden zijn gestegen tot ongeveer 500 tot 800. Na een transplantatie is het 
creatinine bij sommige patiënten heel mooi tussen de 60-80, maar meestal 
ligt het hoger, tussen de 120-150. Soms liggen de waarden nog hoger. Dikwijls 
hebben de transplantaten bij dergelijke hogere waarden een minder lange 
levensduur. Echter getallen zeggen niet alles! Per individu moet goed gekeken 
worden wat goede en minder goede waarden zijn!

Naast de creatininewaardes, wordt ook de GFR gehanteerd. Dit is de afkorting 
van Glomerular Filtration Rate. Dit is een maat voor de snelheid waarmee de 
nieren het bloed zuiveren en daarmee een maat voor de nierfunctie. De GFR 
kan op verschillende manieren worden bepaald, maar wordt vooral berekend 
op basis van creatinine, leeftijd en geslacht van de persoon. Normaal ligt de 
waarde boven de 80 ml/min, maar de waarden dalen met de leeftijd. Hoe 
ouder iemand wordt, hoe lager de ‘normaalwaarde’.

Middels de bloedwaarden kan de arts het functioneren van de nier in de gaten 
houden en zo nodig het behandelbeleid (dikwijls medicatie) aanpassen. Soms 
gaat het echter toch mis en wordt een nier afgestoten. Dit kan kort na de ope-
ratie gebeuren maar ook jaren na de transplantatie. De gemiddelde levensduur 
van een nier van een overleden donor is tien jaar en die van een levende donor 
vijftien jaar. Dit is slechts statistiek: sommige niertransplantaties mislukken 
meteen, terwijl andere donornieren na veertig jaar nog functioneren.
Na afstoting van een nier kan een patiënt weer opnieuw gedialyseerd worden 
of in aanmerking komen voor een tweede, derde, vierde of soms vijfde nier. 
Iedere volgende transplantatie heeft echter een grotere kans op complicaties.
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hoeveelheid albumine, een bloedeiwit, in de urine. Zijn die hoeveelheden te 
hoog, dan wijst dat op het verslechteren van de nieren.

Onder nierpatiënten is vooral het creatinine een belangrijke waarde waaraan 
niet alleen de arts, maar ook zijzelf afmeten hoe goed het met hen gaat. Zij 
vinden het dan ook erg belangrijk dat zij deze waarde te horen krijgen van hun 
arts. Al kan het weten soms ook angst teweegbrengen. Normaal gesproken ligt 
het creatinine ongeveer tussen de 65 en de 100 (µmol/l) . Als de nierfunctie 
slechter wordt, stijgt de creatininewaarde. Rond de 200 gaan er complicaties 
ontstaan. Maar alle waarden die te hoog zijn, dat wil zeggen boven de 100 
(afhankelijk van de bouw van de patiënt), zijn een indicatie om eventueel een 
behandeling te starten om de nier te sparen. Dialyse is noodzakelijk als de 
waarden zijn gestegen tot ongeveer 500 tot 800. Na een transplantatie is het 
creatinine bij sommige patiënten heel mooi tussen de 60-80, maar meestal 
ligt het hoger, tussen de 120-150. Soms liggen de waarden nog hoger. Dikwijls 
hebben de transplantaten bij dergelijke hogere waarden een minder lange 
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worden wat goede en minder goede waarden zijn!
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kan op verschillende manieren worden bepaald, maar wordt vooral berekend 
op basis van creatinine, leeftijd en geslacht van de persoon. Normaal ligt de 
waarde boven de 80 ml/min, maar de waarden dalen met de leeftijd. Hoe 
ouder iemand wordt, hoe lager de ‘normaalwaarde’.

Middels de bloedwaarden kan de arts het functioneren van de nier in de gaten 
houden en zo nodig het behandelbeleid (dikwijls medicatie) aanpassen. Soms 
gaat het echter toch mis en wordt een nier afgestoten. Dit kan kort na de ope-
ratie gebeuren maar ook jaren na de transplantatie. De gemiddelde levensduur 
van een nier van een overleden donor is tien jaar en die van een levende donor 
vijftien jaar. Dit is slechts statistiek: sommige niertransplantaties mislukken 
meteen, terwijl andere donornieren na veertig jaar nog functioneren.
Na afstoting van een nier kan een patiënt weer opnieuw gedialyseerd worden 
of in aanmerking komen voor een tweede, derde, vierde of soms vijfde nier. 
Iedere volgende transplantatie heeft echter een grotere kans op complicaties.
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Afbeelding 4 Deze patiënte, geboren in 1963, kreeg in 1975 haar eerste nier-

transplantaat. Zij heeft ook vele jaren gedialyseerd. Uiteindelijk 

kreeg zij in 2000 haar vijfde nier.

Ondanks de transplantatie, is de levensverwachting van (getransplanteerde) 
nierpatiënten minder goed dan die van gezonde mensen. Als gevolg van voor-
namelijk hart- en vaatziekten is de levensverwachting van nierpatiënten bedui-
dend korter dan die van de gemiddelde bevolking. Bij transplantatie patiënten 
wordt een toename gezien van kanker, als gevolg van de nodige medicijnen. 
Enkele patiënten kunnen echter, met dialyse of transplantatie, langer dan 
veertig jaar overleven.

2.4  Medisch c i rcu i t

Patiënten met een nierziekte hebben in het gehele ziekteproces van diagnose-
stelling tot na de transplantatie met veel professionals te maken. Patiënten 
geven aan dat het overzicht en de sturing door één professional soms wordt 
gemist. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de professionals waar nier-
patiënten mee te maken hebben.
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Uiteraard hebben nierpatiënten mogelijk met veel meer professionals te 
maken dan in deze paragraaf beschreven worden. Te denken valt aan de 
dokter assistent van de huisarts en op de poli, het afdelingshoofd van de 
 dialyseafdeling, de taxichauffeurs, verpleegkundigen van de verblijfafdelin-
gen in het ziekenhuis, personeel van laboratorium, röntgenlaboranten, mede-
werkers van de bloedafname, de dialysetechnicus, de magazijnmedewerker, 
de fysiotherapeut, de psycholoog, de ergotherapeut et cetera. Voor dit boek is 
echter gekozen die functies te beschrijven waar de patiënt het meeste mee te 
maken heeft en waar toelichting wenselijk bij is.

De huisarts
Huisartsen zijn dikwijls die eerste professionals die door een patiënt gecon-
sulteerd worden met klachten van welke aard dan ook. Huisartsen moeten een 
signalerende rol hebben en bedacht zijn op eventuele nierproblemen. Om het 
vroegtijdig herkennen van eventuele nierproblemen en nierschade door huis-
artsen te verbeteren, is onlangs door het Nederlands Huisartsen Genootschap 
(NHG) een nieuwe richtlijn uitgegeven: de ‘Landelijke Transmurale Afspraak 
Preventie Nierfalen’ (LTA). De richtlijn is opgesteld als onderdeel van het pro-
ject ‘Preventie van chronische nierinsufficiëntie in de huisartspraktijk’ en 
het programma ‘Vroege Opsporing Nierziekten’. Het centrale doel van het 
programma ‘Vroege Opsporing Nierziekten’ is het vergroten van de bewust-
wording onder huisartsen en praktijkondersteuners ten aanzien van vroege 
opsporing van mensen met nierschade en chronische nierinsufficiëntie. Dit 
zou moeten gebeuren door structureel te testen op nierfalen op basis van 
Nederlandse Richtlijnen en Zorgstandaarden (www.nierstichting.nl, 2009).
Met de nieuwe LTA is de behandeling en doorverwijzing naar de tweede lijn, 
zoals nefrologen, van patiënten met beginnende nierschade in de huisartsen-
praktijk geprotocolleerd. Het vervolg op de richtlijn is het ontwikkelen van 
implementatiematerialen, zoals het bij- en nascholingsprogramma ‘Preventie 
en diagnostiek van chronische nierinsufficiëntie voor huisartsen’, en een 
patiëntenbrief ter ondersteuning van de voorlichting tijdens het consult (www.
nierstichting.nl, 2009).

De nefroloog, nurse practicioner en physician assistant
Nierpatiënten bezoeken voor controles dikwijls een nefroloog. Een nefroloog 
is een internist die gespecialiseerd is in nierziekten. De nefroloog is verant-
woordelijk voor de medische zorg van de nierpatiënt en de behandeling op de 
lange termijn. De nefroloog volgt door middel van regelmatige controles de 
werking van de (donor)nier(en). Hoe vaak iemand voor controle naar de nefro-
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loog moet, is afhankelijk van de ziekte, de nierfunctie en de fase van het ziek-
teproces. Als de nierfunctie nog goed is, volstaat een jaarlijkse controle, terwijl 
de controle net na de niertransplantatie meerdere malen per week kan zijn.

Bij de controles controleert de nefroloog regelmatig de bloeddruk, het bloed en 
de urine. Een achteruitgaande nierfunctie is zoals eerder vermeld, af te meten 
aan bepaalde stoffen in het bloed en de urine. De arts houdt de nierfunctie in 
de gaten en past zonodig het behandelbeleid aan.

In diverse ziekenhuizen werken naast nefrologen ook nurse practitioners, 
ook wel verpleegkundig specialisten genoemd. De nurse practitioner heeft na 
hbo verpleegkunde, de masteropleiding Advanced Nursing Practice gevolgd. 
De nurse practitioner wordt in staat geacht geheel zelfstandig medische en 
verpleegkundige taken uit te voeren en deze te combineren. Hierbij werkt zij 
nauw samen met de nefroloog. De hierboven beschreven taken kunnen door 
de nurse practitioner worden uitgevoerd in samenwerking met de nefroloog. 

Physician assistants zijn paramedici zoals hbo-verpleegkundigen die de mas-
teropleiding tot Physician Assistant hebben gevolgd. Onder begeleiding en 
controle van een medisch specialist kunnen zij zelfstandig medische taken 
uitvoeren. Vooral op dialyseafdelingen verzorgen zij de dagelijks medische 
zorg van patiënten (www.physicianassistant.nl).

De diëtist
De nieren verwijderen afvalstoffen uit het lichaam. Als de nieren minder 
goed werken, worden er minder afvalstoffen afgevoerd met de urine. Hierdoor 
komen er teveel afvalstoffen in het bloed en dat kan tot klachten leiden. Een 
manier om de klachten te verminderen, is zorgen dat er door een dieet minder 
afvalstoffen in het bloed terecht komen. Tevens is een dieet nodig om een hoge 
bloeddruk en een te grote vochtinname tussen de dialyses door te voorkomen. 
Nierpatiënten plassen dikwijls niet meer en al het vocht dat wordt ingenomen, 
moet met de dialyse weer uitgescheiden worden. De hoeveelheid vocht die kan 
worden uitgescheiden is beperkt waardoor een vochtbeperkt dieet noodzake-
lijk is. Daarnaast is een aangepast dieet met beperkingen in eiwit, natrium 
(zout) en kalium nodig. Daarbij moet er goed op gelet worden dat de nood-
zakelijke voedingsstoffen wel binnenkomen.

Voor nierpatiënten is een dieet dan ook onvermijdelijk. Het precieze dieet is 
afhankelijk van de patiënt en de ernst van de nierziekte. De diëtist heeft hier-
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bij een belangrijke rol. De diëtist is dé specialist op het gebied van voeding 
en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid. De diëtist kan naast een goede 
dieetbehandeling tevens participeren in een multidisciplinair team rondom 
een patiënt waardoor hij/zij een bijdrage kan leveren aan de totale behande-
ling. Rondom individuele dieetadviezen geeft de diëtist niet alleen advies, de 
diëtist geeft ook uitleg over het dieet en de noodzaak hiervan in relatie tot de 
nierziekte. Tevens ondersteunt de diëtist bij het toepassen van het dieet en 
eventuele problemen daarbij en het moeten veranderen van bepaald gedrag 
(www.chronische-nierinsufficientie.dieetinzicht.nl, 2009).

De maatschappelijk werker
Een nierziekte brengt vaak grote veranderingen in het dagelijkse leven met 
zich mee en vergt veel aanpassingsvermogen van de patiënt en zijn naasten. 
Alle veranderingen kunnen heftige emoties teweeg brengen. Om patiënten 
en naasten hierbij te ondersteunen, hebben de meeste dialysecentra en trans-
plantatiecentra maatschappelijk werkers in dienst die zich gespecialiseerd 
hebben in het ondersteunen van mensen met een chronische nierziekte. De 
maatschappelijk werkers werken nauw samen met de medisch specialisten, de 
dialyseverpleegkundigen, de diëtisten en overige personen die betrokken zijn 
bij de behandeling (www.vmwn.nl, 2009).
Nierpatiënten kunnen bij het maatschappelijk werk terecht als zij behoefte 
hebben aan ondersteuning bij het verwerken van de nierziekte en bij het 
omgaan met de beperkingen die ziekte en behandeling met zich meebren-
gen. Tevens kan de maatschappelijk werker hulp bieden bij praktische proble-
men op het gebied van werk, opleiding, vrijetijdsbesteding, financiën, vervoer, 
huisvesting, thuiszorg et cetera. In de aanloopfase van de dialysebehandeling 
kan de maatschappelijk werker ondersteunen bij het maken van een keuze 
tussen de verschillende behandelingsmogelijkheden, en bij het verwerken van 
de emoties die in deze fase spelen. Deze begeleiding kan ook worden gebo-
den wanneer het gaat om een keuze voor eventuele relatietransplantatie. De 
maatschappelijk werker richt zich bij dit alles met name op de niet-medische 
aspecten van de ziekte (www.vmwn.nl, 2009).

De dialyseverpleegkundige
Dialyseverpleegkundigen zijn verpleegkundigen die op de dialyseafdeling 
van een ziekenhuis of dialysecentrum werken. Zij hebben de specialistische 
vervolgopleiding ‘Dialyse verpleegkunde’ afgerond nadat zij de opleiding 
mbo (niveau 4) of hbo (niveau 5) verpleegkunde hebben voltooid. De dialyse-
verpleegkundigen voeren de dialysebehandeling uit en signaleren eventuele 
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bijzonderheden. Er is een direct contact tussen de verpleegkundigen en de 
nefroloog. Naast het uitvoeren van de behandeling geven dialyseverpleegkun-
digen ook informatie en voorlichting over de verschillende aspecten van de 
dialysebehandeling en begeleiden zij de patiënt en naasten tijdens de behan-
deling. Tevens trainen zij patiënten die buikvliesspoeling willen gaan doen.

De (verpleegkundig) dialyseassistent
(Verpleegkundig) dialyseassistenten werken zowel op de hemodialyseafde-
lingen van het ziekenhuis als bij zelfstandige dialysecentra of ondersteunen 
mensen die thuis hemodialyseren.

Op de dialyseafdeling voert de dialyseassistent ongecompliceerde dialyse-
behandelingen bij een chronische stabiele patiënten zelfstandig uit onder 
eindverantwoordelijkheid van een gediplomeerd dialyseverpleegkundige. Zij 
kunnen alle voorkomende handelingen, zoals het opbouwen van de dialysem-
achine, het aanprikken en aansluiten van de patiënt, het controleren van de 
vitale functies tijdens de behandeling, het controleren van de machine tijdens 
de behandeling en het afsluiten van de patiënt aan het einde van de dialysebe-
handeling, zelfstandig uitvoeren (www.vumc.nl, 2009).

Mensen die thuis hemodialyseren kunnen ook te maken krijgen met de (ver-
pleegkundig) dialyseassistent. Om thuis te kunnen hemodialyseren is iemand 
nodig die assisteert. Dikwijls is dit de partner of bij kinderen één van de ouders. 
Echter deze assisterende taak kan belastend zijn en sommige mensen hebben 
niemand die hen kan assisteren. In zulke situaties kan de (verpleegkundig) 
dialyseassistent ondersteuning bieden. De patiënt is en blijft zelf verantwoor-
delijk voor de dialysebehandeling en de dialyseassistent heeft een assisterende 
taak tijdens de dialyse. In het algemeen zorgt de patiënt er zelf voor dat de 
machine is opgebouwd en dat alles voor dialyse klaar staat. De dialyseassistent 
assisteert dan bij het aansluiten en voert de controles tijdens de dialyse uit. Na 
het afsluiten, zorgt de dialyseassistent er meestal voor dat de machine wordt 
afgebouwd en schoongemaakt.

De voedingsassistent
Op veel hemodialyseafdelingen werken voedingsassistenten. Zij verzorgen 
het eten en drinken tijdens de dialysebehandeling. Dikwijls worden patiën-
ten tijdens de hemodialyse een beetje verwend met etenswaren die zij nor-
maal gesproken niet mogen innemen. Onder het mom van ‘wij spoelen het er 
toch direct uit’ mag er net wat meer. Fameus op veel dialyseafdelingen zijn de 
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verboden, maar lekkere kroketten en saucijzenbroodjes (beiden bevatten veel 
zout) en een extra kopje koffie (veel kalium en vocht).

De transplantatiecoördinator
De transplantatiecoördinator werkt in een transplantatiecentrum. De coördi-
nator heeft de volgende taken:
– Coördinatie en organisatie van de donorwerving in de regio.
– Begeleiding van de orgaandonatieprocedure op de intensive care en opera-

tiekamer.
– Assistentie bij de orgaanuitname.
– Voorlichting en onderwijs over orgaandonatie en -transplantatie in de zie-

kenhuizen en bij verpleegkundige vervolgopleidingen.
– Advisering/ondersteuning van het donatiebeleid van de regionale zieken-

huizen.

Concluderend kan gesteld worden dat de nierpatiënt kortom gedurende zijn 
ziektecarrière met veel verschillende professionals te maken heeft. Samen 
proberen zij de behandeling van de nierpatiënt zo goed en prettig mogelijk 
te laten verlopen. Maar hoe ervaren patiënten dit allemaal? Na deze feitelijke 
beschrijvingen volgt nu een serie hoofdstukken waarin de beleving en erva-
ringen van patiënten en de sociale en maatschappelijke gevolgen van de nier-
ziekte centraal staan.

Afbeelding 5 Overleg tussen diverse professionals en de patiënt zelf is vaak 

nodig.
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3 Het dagelijks leven van volwassen 
nierpatiënten

Buitenstaanders hebben dikwijls geen idee hoe het leven met een nierziekte 
eruitziet. Wat betekent het in de praktijk? Hoe ziet een dag eruit? In dit hoofd-
stuk worden vier verhalen van nierpatiënten gepresenteerd. De verhalen zijn 
uit het leven gegrepen en beschrijven in detail waar mensen met een nier-
ziekte gedurende een dag tegenaan kunnen lopen. Problemen met de dialyse 
passeren de revue, maar ook de schroom om weer een grotere maat kleding 
te moeten kopen door de buikspoeling en schuldgevoelens richting de kin-
deren en verdriet over de houding van collega’s. De verhalen geven een beeld 
van hoe het is om met een nierziekte te leven. Daarna wordt een vergelijking 
gemaakt tussen de impact van de diverse vormen van nierfunctievervangende 
behandelingen.

3 . 1  De verha len  van n ierpat iënten

De vele gesprekken met nierpatiënten hebben geleid tot vier verhalen die een 
beeld geven van hoe het is om met een nierziekte te leven. Het betreft een 
verhaal van Joke (alle namen zijn pseudoniemen) die thuis buikvliesspoeling 
doet, van Rita die drie keer per week naar het ziekenhuis gaat voor hemo-
dialyse, van Marjolein die thuis hemodialyseert gedurende de nachten en ten-
slotte van Jasper die getransplanteerd is. De verhalen zijn gebaseerd op de 
informatie uit de verschillende interviews. Elementen zijn samengevoegd tot 
een nieuw verhaal. Elk verhaal wordt voorafgegaan door een kort portret van 
de verteller. De verhalen maken duidelijk wat de ziekte en behandeling bete-
kenen voor het dagelijkse leven.
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3.1.1 Buikvliesspoeling en een dag uit het leven van ….

Een dag uit het leven van Joke

Joke is 60 jaar. Vijf jaar geleden werd bij haar de diagnose chronische nierinsufficiën-
tie gesteld. Een duidelijke oorzaak is nooit gevonden. Joke is vier jaar geleden gestart 
met dialyseren. Zij heeft gekozen voor buikvliesspoeling (CAPD) thuis, omdat dit 
haar voor haar gevoel meer vrijheid bood dan hemodialyse in het ziekenhuis of ’s 
nachts thuis. Vooral het feit dat ze dan een minder strenge vocht beperking zou heb-
ben en haar dag wat makkelijker zou kunnen indelen sprak haar aan. Joke staat op 
de wachtlijst voor een niertransplantatie. Joke is getrouwd met Bert. Zij hebben een 
zoon van 32 en een dochter van 30. Beide kinderen zijn uit huis.

7.00 uur. Ik sta met tegenzin op. Ik ben nog moe van gisteravond. We hadden 
een verjaardag en waren pas om half twaalf thuis. In mijn badjas loop ik naar 
de douche. Sinds ik de buikkatheter heb, voel ik mij niet meer zo prettig in 
mijn blootje. Mijn man zegt wel dat het onzin is, maar ik vind het helemaal 
niet vrouwelijk zo’n ding uit mijn buik. En dan nog die dikke buik erbij!
Eigenlijk zou ik wel een lekker bad willen nemen, maar dat gaat niet met die 
katheter. Na het douchen en aankleden, neem ik mijn medicatie. Ik dwing mij-
zelf om wat te ontbijten. Sinds ik spoel is mijn eetlust sterk verminderd, maar 
de diëtist blijft zeggen dat ik echt mijn voedingsstoffen moet binnenkrijgen. 
Volhouden dus maar.

8.00 uur. Terwijl mijn man de krant leest, trek ik mij terug in mijn kamertje 
boven om te spoelen. Gelukkig had ik het kacheltje al aangezet dus het is lek-
ker warm. Ik verricht nauwkeurig alle handelingen om het spoelen te starten 
en zet vervolgens de tv aan om het journaal te kijken. Ondertussen houd ik 
nauwlettend in de gaten of mijn buik leeg is en of ik over kan gaan tot het 
toedienen van de nieuwe spoelvloeistof. Als het spoelen er na drie kwartier 
op zit, ga ik koffiedrinken met mijn man. Gelukkig heb ik niet zo’n ingrijpende 
vochtbeperking omdat ik nog plas.

10.00 uur. Vorige week ben ik bij de nefroloog geweest voor de terugkerende 
controle. Ik bel met de poli voor de uitslag. De bloedwaarden zijn goed dus 
ik kan weer opgelucht ademhalen. Dat is in het verleden wel eens anders 
geweest! Ik bel meteen even mijn dochter op. Die is zo meelevend. Ik ben blij 
dat mijn aandoening niet erfelijk is. Wat lijkt me dat moeilijk: voor de keus 
staan wel of geen kinderen te krijgen.
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3  Het dagelijks leven van volwassen nierpatiënten

12.00 uur. Het is alweer tijd voor de tweede spoeling van vandaag. Terwijl ik 
aan het dialyseren ben, gaat de deurbel. Open doen lukt echter niet omdat het 
zo’n gedoe is om met paal, zak en alle andere attributen beneden te komen. 
Normaal kan mijn man wel opendoen maar die is net even naar de gemeente-
werf. De lege dozen van Baxter stapelden zich op in de gang en omdat ik nog 
een grote voorraad spullen heb, komt Baxter voorlopig niet en is mijn man ze 
maar weg gaan brengen.
Na de dialyse gaan mijn man en ik lunchen. Het is wel gezellig dat mijn man 
nu sinds kort met de VUT is. Sinds ik in de WAO zit, waren de dagen soms 
wel heel lang en eenzaam. De ziekte en alles wat erbij kwam kijken, heeft toch 
wel wat vriendschappen gekost en niets doen is niets voor mij, dus de eerste 
periode dat ik thuis zat was vreselijk.

14.00 uur. Ik bel een vriendin van mij op om een afspraak te maken om te 
gaan winkelen. Door de buikspoeling ben ik alweer wat kilo’s aangekomen 
en ik moet nu echt nieuwe broeken gaan kopen. Ik heb het zo lang mogelijk 
uitgesteld maar het kan nu echt niet meer. Ik zal nooit vergeten hoe erg ik mij 
schaamde, de eerste keer dat ik kleren moest gaan kopen. Niets paste, steeds 
zat die buik in de weg.

14.30 uur. Het bedrijf waar mijn man werkte, belt op. Zijn afscheidsetentje was 
destijds geannuleerd omdat ik met een buikvliesontsteking in het ziekenhuis 
lag. Ze willen iets nieuws plannen. Met de agenda erbij komen wij uiteindelijk 
tot een datum wat verderop. Het kan niet eerder omdat wij in de weekenden 
ervoor al iets gepland hebben en meer dan één afspraak per weekend red ik 
fysiek niet meer. Eigenlijk zie ik er als een berg tegenop. Omdat ik zo slecht 
eten verdraag, eindigen etentjes vaak in overgeven en het niet leeg kunnen 
eten van mijn bord. Ik vind dat zo vervelend, ook voor mijn man.

14.45 uur. Alweer telefoon. Mijn zus, of ik meega naar een tentoonstelling. Ik 
ben blij dat mensen mij toch blijven bellen en uitnodigen voor dingen. Ik moet 
immers vaak afzeggen vanwege de moeheid. Van lotgenoten hoor ik wel eens 
andere verhalen. Ik wil wel naar de expositie, maar een hele dag weg zie ik 
niet zitten. Spoelen in een auto gaat nog wel, maar in de trein niet. Ik vind het 
vervelend om overal maar te spoelen en hou ook niet van al dat gesjouw met 
zakken en andere spullen. Andere mensen doen het wel en ik zou willen dat ik 
dat ook deed: gewoon doen en niet denken wat de ander wel niet zou kunnen 
denken. Ik vertel mijn zus dan ook met tegenzin dat ik niet mee kan. En mop-
per vervolgens op mijn man, omdat hij de was verkeerd heeft opgehangen. 
Moet ik dat ook nog doen, en ik ben al zo moe.
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16.00 uur. Ik trek mij terug op mijn kamertje voor de derde spoeling van van-
daag. Ik zet de tv aan voor wat afleiding.

17.30 uur. De moeheid slaat toe en ik sleep mij naar de keuken om te koken. 
Eigenlijk had ik vandaag Baxter willen bellen om de vakantie te regelen. Het is 
nog lang geen vakantietijd maar de levering van de spoelvloeistof moet ruim 
van tevoren gebeuren. Mijn man en ik willen weer lekker met de caravan op 
pad naar Frankrijk en het is fijn dat de zakken geleverd worden.

19.30 uur. Mijn vriendin waar ik mee op fitness zat, belt op om te horen hoe 
het is. Ik vind het leuk dat ze belt maar het is altijd ook wel even slikken dat 
sporten niet meer lukt. Ik hoop dat dat straks weer kan na de transplantatie.

20.00 uur. De laatste spoeling voor vandaag. Ik bedenk mij dat ik nog geluk 
heb: een kennis van mij moest zes keer per dag spoelen omdat haar buikvlies 
slecht werd en uiteindelijk moest zij aan de hemodialyse. Daar moet ik echt 
niet aan denken!

22.00 uur. Ik zit te knikkebollen op de bank en besluit naar bed te gaan want 
morgen heb ik vergadering van de soos. Ik doe één middag in de twee weken 
vrijwilligerswerk in het bejaardenhuis om de hoek. Ik drink dan gezellig thee 
met de bewoners en maak een praatje. Soms ben ik eigenlijk te moe, maar ik 
wil het altijd wel door laten gaan: het geeft mij het gevoel toch nog een beetje 
van waarde te zijn in de maatschappij. Voordat ik ging dialyseren werkte ik als 
verzorgende in een verpleeghuis maar dit is fysiek echt te zwaar geworden. 
Dit is een mooi alternatief om toch wat te blijven doen.

Het verhaal van Joke laat zien dat er door de dialyse een aantal zaken onder 
druk komt te staan. Hoewel buikvliesspoeling in vergelijking met hemo-
dialyse een zekere mate van vrijheid en flexibiliteit geeft, laat het verhaal van 
Joke zien dat sociale contacten toch onder druk komen te staan door de wis-
selingen die door de dag heen nodig zijn en door de vermoeidheid die er altijd 
maar is. Even spontaan weg kan niet, alles moet gepland worden. Ook leuke 
dingen doen zoals uit eten gaan en sporten zijn niet altijd realiseerbaar door 
de ziekte, het dieet en de dialyse. Ook werken lukt, ondanks het flexibel kun-
nen inpassen van de dialyses, niet meer. Het werd te zwaar. Zo nu en dan 
vrijwilligerswerk lukt nog wel en is voor Joke van belang omdat het haar een 
gevoel geeft van waarde te zijn in de maatschappij. Joke koos voor de buikspoe-
ling vanwege de vrijheid, maar de nadelen ervan had zij zich van tevoren niet 
voldoende gerealiseerd. Zij voelt zich niet lekker in haar vel door de katheter 
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aan het dialyseren ben, gaat de deurbel. Open doen lukt echter niet omdat het 
zo’n gedoe is om met paal, zak en alle andere attributen beneden te komen. 
Normaal kan mijn man wel opendoen maar die is net even naar de gemeente-
werf. De lege dozen van Baxter stapelden zich op in de gang en omdat ik nog 
een grote voorraad spullen heb, komt Baxter voorlopig niet en is mijn man ze 
maar weg gaan brengen.
Na de dialyse gaan mijn man en ik lunchen. Het is wel gezellig dat mijn man 
nu sinds kort met de VUT is. Sinds ik in de WAO zit, waren de dagen soms 
wel heel lang en eenzaam. De ziekte en alles wat erbij kwam kijken, heeft toch 
wel wat vriendschappen gekost en niets doen is niets voor mij, dus de eerste 
periode dat ik thuis zat was vreselijk.

14.00 uur. Ik bel een vriendin van mij op om een afspraak te maken om te 
gaan winkelen. Door de buikspoeling ben ik alweer wat kilo’s aangekomen 
en ik moet nu echt nieuwe broeken gaan kopen. Ik heb het zo lang mogelijk 
uitgesteld maar het kan nu echt niet meer. Ik zal nooit vergeten hoe erg ik mij 
schaamde, de eerste keer dat ik kleren moest gaan kopen. Niets paste, steeds 
zat die buik in de weg.

14.30 uur. Het bedrijf waar mijn man werkte, belt op. Zijn afscheidsetentje was 
destijds geannuleerd omdat ik met een buikvliesontsteking in het ziekenhuis 
lag. Ze willen iets nieuws plannen. Met de agenda erbij komen wij uiteindelijk 
tot een datum wat verderop. Het kan niet eerder omdat wij in de weekenden 
ervoor al iets gepland hebben en meer dan één afspraak per weekend red ik 
fysiek niet meer. Eigenlijk zie ik er als een berg tegenop. Omdat ik zo slecht 
eten verdraag, eindigen etentjes vaak in overgeven en het niet leeg kunnen 
eten van mijn bord. Ik vind dat zo vervelend, ook voor mijn man.

14.45 uur. Alweer telefoon. Mijn zus, of ik meega naar een tentoonstelling. Ik 
ben blij dat mensen mij toch blijven bellen en uitnodigen voor dingen. Ik moet 
immers vaak afzeggen vanwege de moeheid. Van lotgenoten hoor ik wel eens 
andere verhalen. Ik wil wel naar de expositie, maar een hele dag weg zie ik 
niet zitten. Spoelen in een auto gaat nog wel, maar in de trein niet. Ik vind het 
vervelend om overal maar te spoelen en hou ook niet van al dat gesjouw met 
zakken en andere spullen. Andere mensen doen het wel en ik zou willen dat ik 
dat ook deed: gewoon doen en niet denken wat de ander wel niet zou kunnen 
denken. Ik vertel mijn zus dan ook met tegenzin dat ik niet mee kan. En mop-
per vervolgens op mijn man, omdat hij de was verkeerd heeft opgehangen. 
Moet ik dat ook nog doen, en ik ben al zo moe.
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16.00 uur. Ik trek mij terug op mijn kamertje voor de derde spoeling van van-
daag. Ik zet de tv aan voor wat afleiding.

17.30 uur. De moeheid slaat toe en ik sleep mij naar de keuken om te koken. 
Eigenlijk had ik vandaag Baxter willen bellen om de vakantie te regelen. Het is 
nog lang geen vakantietijd maar de levering van de spoelvloeistof moet ruim 
van tevoren gebeuren. Mijn man en ik willen weer lekker met de caravan op 
pad naar Frankrijk en het is fijn dat de zakken geleverd worden.

19.30 uur. Mijn vriendin waar ik mee op fitness zat, belt op om te horen hoe 
het is. Ik vind het leuk dat ze belt maar het is altijd ook wel even slikken dat 
sporten niet meer lukt. Ik hoop dat dat straks weer kan na de transplantatie.

20.00 uur. De laatste spoeling voor vandaag. Ik bedenk mij dat ik nog geluk 
heb: een kennis van mij moest zes keer per dag spoelen omdat haar buikvlies 
slecht werd en uiteindelijk moest zij aan de hemodialyse. Daar moet ik echt 
niet aan denken!

22.00 uur. Ik zit te knikkebollen op de bank en besluit naar bed te gaan want 
morgen heb ik vergadering van de soos. Ik doe één middag in de twee weken 
vrijwilligerswerk in het bejaardenhuis om de hoek. Ik drink dan gezellig thee 
met de bewoners en maak een praatje. Soms ben ik eigenlijk te moe, maar ik 
wil het altijd wel door laten gaan: het geeft mij het gevoel toch nog een beetje 
van waarde te zijn in de maatschappij. Voordat ik ging dialyseren werkte ik als 
verzorgende in een verpleeghuis maar dit is fysiek echt te zwaar geworden. 
Dit is een mooi alternatief om toch wat te blijven doen.

Het verhaal van Joke laat zien dat er door de dialyse een aantal zaken onder 
druk komt te staan. Hoewel buikvliesspoeling in vergelijking met hemo-
dialyse een zekere mate van vrijheid en flexibiliteit geeft, laat het verhaal van 
Joke zien dat sociale contacten toch onder druk komen te staan door de wis-
selingen die door de dag heen nodig zijn en door de vermoeidheid die er altijd 
maar is. Even spontaan weg kan niet, alles moet gepland worden. Ook leuke 
dingen doen zoals uit eten gaan en sporten zijn niet altijd realiseerbaar door 
de ziekte, het dieet en de dialyse. Ook werken lukt, ondanks het flexibel kun-
nen inpassen van de dialyses, niet meer. Het werd te zwaar. Zo nu en dan 
vrijwilligerswerk lukt nog wel en is voor Joke van belang omdat het haar een 
gevoel geeft van waarde te zijn in de maatschappij. Joke koos voor de buikspoe-
ling vanwege de vrijheid, maar de nadelen ervan had zij zich van tevoren niet 
voldoende gerealiseerd. Zij voelt zich niet lekker in haar vel door de katheter 
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en doordat zij zoveel is aangekomen. Ook de enorme hoeveel dozen spoelvloei-
stof in de gang staan haar soms enorm tegen. Desondanks is zij blij met deze 
keuze: hemodialyse zoals Rita uit de volgende paragraaf moet doen, lijkt haar 
helemaal verschrikkelijk!

3.1.2 Hemodialyse en een dag uit het leven van …

Een dag uit het leven van Rita

Rita is 52 jaar. Ze is getrouwd en heeft een dochter van 18 en een dochter van 23. 
Ze is getrouwd en haar jongste dochter woont nog thuis. Tien jaar geleden werd 
de diagnose erfelijke cystenieren gesteld en sinds twee jaar dialyseert zij driemaal 
per week in het ziekenhuis middels hemodialyse. Door de aandoening en haar 
slechte conditie had zij in eerste instantie geen keuze voor een dialysevorm. Zij 
moest gaan hemodialyseren. Later kon zij kiezen voor een andere vorm maar zij 
bleef bij hemodialyse omdat zij het maar eng vindt om alles zelf thuis te moeten 
doen. Ten tijde van de kinderwens voelde Rita zich gezond en wist zij niet dat zij 
net als haar moeder een nierziekte had. Haar oudste dochter heeft net als Rita 
zelf helaas cystenieren. Rita vindt dit afschuwelijk en voelt zich schuldig, terwijl 
zij verstandelijk gezien wel weet dat zij er niets aan kan doen. Rita staat op de 
wachtlijst voor een donornier. Haar man heeft zijn nier aangeboden maar hier wil 
zij niets van weten. Hij heeft zijn nieren hard genoeg nodig voor zijn werk en stel 
dat het mis gaat met de nier die zij krijgt of later met hem? Ze zou het zichzelf 
nooit vergeven!

7.00 uur. De wekker loopt af en met moeite sta ik op en ga ik onder de dou-
che. Ik heb vannacht weer slecht geslapen door de jeuk, kramp in mijn benen 
en mijn wiebelbenen. Ik ben er maar weer een paar keer uit gegaan omdat ik 
anders mijn man ook nog wakker maak. Ik heb stiekem een crackertje met 
kaas te veel op, dat mag wel niet maar ik ga vandaag toch weer naar de dialyse 
toe dus dan halen ze het er wel weer uit. Tijdens het douchen zie ik dat ik 
weer een flinke blauwe plek heb waar ik mij gisteren gestoten heb. Ik vind het 
zo vervelend dat mijn huid zo dun en rimpelig is. Ik lijk wel twintig jaar ouder 
dan ik ben!

7.30 uur. Ik ontbijt precies volgens de regels en blijf toch altijd wel de koffie 
missen. Ik mag natuurlijk wel wat koffie, maar die halve liter vocht voor een 
hele dag is zo bereikt! Mijn pillen neem ik met brood, want ik vind het zonde 
om mijn kostbare vocht daarvoor te gebruiken!
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8.00 uur. De taxi staat voor de deur. Gezellig, Jannie rijdt me naar de dia-
lyse. Onderweg halen wij Peter op. Hij heeft dezelfde dialysedagen en -tij-
den, en rijdt altijd mee. Hij loopt nu op krukken, omdat zijn linker grote teen 
net geamputeerd is als gevolg van suikerziekte die weer door zijn nierziekte 
kwam. Ik ben toch wel erg blij dat ik niet met die angst hoef te leven!

8.45 uur. We komen aan op de dialyseafdeling in het ziekenhuis en ik loop naar 
de weegschaal om mij te wegen. Als ik mijn gewicht zie moet ik even slikken. 
Ik ben te veel aangekomen en dat betekent morgen extra terugkomen om vier 
uur droog te spoelen (dan wordt alleen vocht onttrokken en geen afvalstof-
fen). Ik heb blijkbaar toch iets te veel gedronken.

9.00 uur. Ik heb mijn gegevens op de lijst ingevuld en wacht tot de verpleeg-
kundige mij komt aansluiten. Er zijn mensen die het allemaal zelf doen, maar 
daar moet ik niet aan denken! Eerst  mijn bloeddruk. Die is in orde. Daarna de 
machine instellen en aanprikken. De vier uur kunnen beginnen.
Ik kijk eens om mij heen en zie dat er een paar mensen niet zijn. Mijnheer 
Pietersen blijkt in het academisch ziekenhuis te liggen. Joke is weer terug op 
de afdeling nadat zij onlangs opeens problemen met haar shunt had. Gelukkig 
heb ik tot nu toe weinig problemen met mijn shunt gehad.
Ik probeer wat te lezen, wat tv te kijken, wat te dutten en wat te kletsen maar 
alles lukt maar kort. Mijn concentratie is tijdens de dialyse niet zo goed. De 
verpleging komt langs met koffie. Heerlijk een grote beker vol met koffie! Wat 
een zaligheid! Ik kies dit keer voor koffie met slagroom en een beschuitje kaas. 
Dit mag thuis niet, maar nu gaat het er allemaal toch meteen weer uit. Ik ben 
blij dat ik hier dialyseer want het schijnt niet overal zo luxe te zijn.
Ik voel mij steeds beroerder en weet dat het weer mis zal gaan met mijn 
bloeddruk. Met een bloeddruk van 50 over 30 word ik platgelegd en de dialyse 
tijdelijk stopgezet. Ik krijg zout toegediend om mijn bloeddruk weer goed te 
krijgen. Mijn omgeving maakt zich vaak zorgen over deze dalingen. Dat snap 
ik wel, want het kan een keer echt mis gaan en dan zal ik overlijden.
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Afbeelding 6 De verpleging controleert nauwgezet de voortgang van de 

hemodialyse.

13.00 uur. De verpleging komt mij afsluiten en als blijkt dat mijn bloeddruk 
hoog genoeg is, mag ik mij gaan wegen om te kijken of alles eruit is. Jannie, 
de taxichauffeur komt mij op de afdeling halen en nadat ik afscheid heb geno-
men, loop ik aan haar arm mee naar de auto. Ik baal er van dat ik morgen weer 
moet en regel met Jannie dat er morgen een taxi komt.

14.00 uur. Ik ben thuis en kan wel uren slapen. Mijn gesteldheid na de dialyse 
wisselt enorm. Soms voel ik mij zoals nu, soms voel ik mij springlevend. Het 
is echter vrijdag en ik wil het huis op orde hebben voor het weekend. Het is 
maar goed dat ik volledig afgekeurd ben, want werken zou echt niet lukken. 
Als ik na anderhalf uur begin met stofzuigen, zak ik van ellende door mijn 
benen, maar ik wil het afmaken en doe ook nog een was in de machine. Ik wil 
ook niet iedere keer mijn man of dochter vragen.

18.00 uur. Ik ga koken. Mijn dochter mag de tafel dekken en straks afwassen. 
Ik maak twee verschillende gerechten. Voor mijzelf rijst met een mengsel van 
gehakt en ui en paprika en voor mijn dochter en man zuurkool met worst. Ik 
wil niet dat zij altijd maar lijden onder mijn dieet.

20.00 uur. Tijdens het journaal val ik steeds in slaap. Ik wil nog niet naar bed, 
want dan word ik vannacht weer zo vroeg wakker. Ik heb wel inslaappillen, 
maar die werken maar eventjes en daarna kan ik niet meer slapen.

23.00 uur. Ik ga naar bed, neem mijn slaappil en hoop dat ik kan slapen. 
Morgen weer een dag met helaas weer een dialyse.
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Joke koos voor buikvliesspoeling vanwege de vrijheid en het zelf kunnen bepa-
len. Rita koos echter bewust voor hemodialyse, juist vanwege de veiligheid in 
het ziekenhuis. Hoewel het een bewuste keuze is, ervaart zij wel veel nadelen 
van de hemodialyse. Vooral haar lichamelijke veranderingen, het dieet en de 
vochtbeperking vindt zij vervelend, zeker vanwege het onbegrip van de omge-
ving. Zij ervaart veel steun van haar dochters waarvan eentje zeker, tot het gro-
te verdriet van Rita, dezelfde nierziekte heeft. De ander wil het niet uitzoeken. 
Rita wist niet dat zij de ziekte had en moet nu leven met het verdriet dat haar 
kind het ook heeft. Zij staat op de wachtlijst voor een nier. De nier van haar 
man wil zij niet hebben, want wat als hij hem zelf nodig heeft? Het wachten 
eist echter zijn tol. De dialyses gaan niet altijd goed en zijn erg vermoeiend. Na 
de dialyses is zij dikwijls niets meer waard maar hulp vragen vindt zij lastig. 
Zij wil niemand tot last zijn, iets waar meer chronisch zieken last van hebben. 
Dit gaat Marjolein beter af: zij koos uiteindelijk voor dialyse thuis maar moet 
daarbij hulp vragen.

3.1.3 Nachtelijke hemodialyse thuis en een dag uit het leven 
van …

Een dag uit het leven van Marjolein

Marjolein is 32 jaar. Ze is al drie jaar nierpatiënt. Zij begon met buikspoeling. 
Toen dat niet meer lukte, is ze noodgedwongen overgestapt op dialyse in het 
ziekenhuis. Sinds kort doet ze de nachtelijke hemodialyse thuis. Haar vriend helpt 
haar hierbij. Marjolein werkt parttime als docent op een vmbo school. Ze heeft 
geen kinderen. Deze keuze heeft niet met de nierziekte te maken.

Het is twee uur ’s nachts als ik wakker word. O jee, het alarm van de dialyse-
machine. Ook mijn vriend zit direct rechtop in bed en springt eruit om te 
kijken wat er aan de hand is. Het valt mee. Ik lag op de slangen. De spanning 
ebt weg. Pfffft, ik ben blij dat het niets is. We zijn dan wel in training geweest, 
maar elke keer is het weer spannend want er is geen medische hulp in de 
buurt. Na wat kletsen, besluiten we weer te gaan slapen. Ik kan de slaap nog 
niet vatten en denk over het aansluiten een paar uur terug.

Vandaag was de verpleegkundig dialyseassistent er. Mijn vriend en zij wis-
selen het aansluiten af. Dan hoeft mijn vriend niet altijd thuis te zijn om mij 
aan te sluiten. Tijdens het aansluiten schoot er weer een bloedstolsel los. Het 
schijnt er een beetje bij te horen, maar ik blijf het doodeng vinden: waar blijft 
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dat ding? Mijn vriend is er ook wat angstig over, dus wij waren blij dat het met 
de dialyseassistent gebeurde en niet met hem.

We hebben flink wat gesprekken samen gevoerd voordat wij besloten om deze 
vorm van dialyse te doen. Ik deed hiervoor aan buikspoeling, maar door de 
vele buikvliesontstekingen werd mijn buikvlies te slecht en moest ik tot mijn 
grote verdriet over op hemodialyse in het ziekenhuis. Toen de maatschappe-
lijk werkster ons wees op deze mogelijkheid klonk dat te mooi om waar te zijn. 
Maar het had ook keerzijden: er moet altijd iemand zijn om aan te sluiten en 
onze slaapkamer bleek veel te klein, dus er zou een flinke verbouwing nodig 
zijn. Het leek ons ook heel wat als mijn vriend elke dag thuis moest zijn, maar 
een wildvreemde in je slaapkamer leek ons ook zo’n inbreuk op je privacy.

Ondertussen baalde ik steeds meer van de hemodialyse in het ziekenhuis en 
uiteindelijk kozen wij toch voor deze vorm. En wat een goede keus. We kregen 
een fantastische training en al snel nadat ik hiermee gestart was voelde ik mij 
veel beter. Ik kon weer meer werken, was minder moe, kan wat meer drinken 
en niet te vergeten het gevoel van ‘onafhankelijkheid’! Laatst nog, gingen wij 
naar het theater en hadden wij een geweldig leuke avond. Daarna had ik echt 
geen zin om nog helemaal op te bouwen en aan te sluiten. We hebben toen 
lekker een nachtje gespijbeld en niet gespoeld! Heerlijk dat dat kan.

Ik kijk om mijn wekker en zie dat het alweer half drie is. Ik lig niet lekker, krijg 
mijn draai niet te pakken. Ik was altijd een enorme woelwater in bed en dat 
kan nu niet zo goed meer en dat is wennen. Een vrouw die ik ken van de hemo-
dialyse gaf om die reden aan dat ze niet ’s nachts wil gaan hemodialyseren 
thuis. Zij gaat overdag thuis spoelen.

Wat ik me vooraf niet realiseerde was dat je wel wat verwend raakt. Vorig jaar 
op vakantie in Frankrijk moest ik van zeven nachten naar drie keer per week 
drie uur spoelen in het ziekenhuis. Daardoor had ik een enorme terugval. Ik 
was dood- en doodmoe en had nauwelijks puf om iets te ondernemen. We 
hebben nog geprobeerd of ik vaker kon dialyseren maar dat kon echt niet. Dit 
jaar gaan we daarom dagjes uit vanuit huis ondernemen. Mijn vriend gaat 
later nog alleen een weekje duiken in Egypte met een goede vriend van hem. 
Dat vind ik heel belangrijk, want hij doet al zo veel voor mij!

Ik voel mij loom worden en merk dat ik een slaap sukkel … lekker slapen!
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Na lang beraad en vanwege omstandigheden kiezen Marjolein en haar partner 
uiteindelijk voor nachtelijke hemodialyse thuis. Het was een lastige keuze, 
zeker gezien de belasting die het voor de partner geeft. Ook het stuk privacy 
opgeven door een vreemde in je slaapkamer stond haar eerst tegen. Nu zij ech-
ter een tijdje zo spoelt, wil zij niets anders meer. Zij kan weer werken, is min-
der moe, het dieet is minder streng en zij ervaart een stukje vrijheid doordat 
zij ook kan besluiten soms een nachtje over te slaan en overdag kan doen en 
laten wat zij wil. Ondanks de vele voordelen zijn er ook wel nadelen, zo slaapt 
Marjolein soms slecht door alle apparaten en schrikken zij soms ’s nachts wak-
ker als het alarm gaat. Dit is elke keer weer een spannend moment voor Mar-
jolein en haar vriend.

3.1.4 Nier transplantatie en een dag uit het leven van ….

Een dag uit het leven van Jasper

Jasper is 33 jaar. Hij heeft bijna twee jaar geleden een nier van zijn vader gekregen 
nadat hij bijna een jaar ’s nachts middels buikspoeling dialyseerde. Jasper werkt 
24 uur per week als jurist. Voordat hij ziek werd, werkte hij meer dan fulltime, 
maar dat lukt niet meer vanwege vermoeidheidsklachten. Jasper is niet getrouwd 
maar woont samen met zijn vriendin Kirsten. Zij hebben geen kinderen, maar 
denken hier wel over na.

7.00 uur. Ik moet vandaag eerst naar het ziekenhuis. Voel me nog wat moe, 
omdat ik vannacht door de pijn in mijn botten niet zo goed geslapen heb. 
Om mijn medicatie niet te vergeten zet ik mijn telefoon. Tijdens het douchen 
bedenk ik mij dat ik niet meer zo slank ben. Mijn vriendin vindt het geen pro-
bleem, maar ik vind het echt geen gezicht. Ik moet om 9.00 uur voor controle 
in het ziekenhuis bij de nefroloog zijn en stap in de auto op weg naar het zie-
kenhuis. Ik had liever eerder op de ochtend een afspraak maar dat lukte niet. 
Jammer want nu mis ik de maandelijkse teamvergadering op mijn werk. Ze 
zullen wel weer denken dat ik de kantjes ervan afloop.

8.45 uur. Het viel mee met de files, dus ik ben lekker op tijd. Ik heb geluk dat 
ik relatief dicht bij een academisch ziekenhuis woon en niet steeds een heel 
eind moet rijden. Nadat ik mij bij de receptie gemeld heb en een plekje heb 
gezocht, pak ik een tijdschrift om de tijd te doden. Om 9.20 ben ik aan de 
beurt. Ik vind het niet erg om even te wachten, de dokter neemt ook de tijd 
voor mij als dat nodig is. Even later loop ik uit het ziekenhuis. Mijn creatinine 
is gelukkig weer een beetje aan het zakken. Hij zit nu op 159 en dat vind ik 
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zelf nog wat te hoog, maar volgens de nefroloog hoef ik mij daar nu geen zor-
gen over te maken. Dat is na een afstotingsreactie gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. Ik moet wel een afspraak maken bij de orthopeed vanwege de pijn in 
mijn gewrichten.

11.00 uur. Ik haast mij naar mijn manager. We hebben een afspraak omdat ik 
erg aan mijn eigen kunnen en inzet begon te twijfelen. Vorige week zei een col-
lega zo half zachtjes dat ik het net hoorde: ‘Nou, die Jasper die is ook altijd als 
laatste binnen en als eerste weg, zo’n baan wil ik ook wel.’ Nou ik kon hem wel 
wat doen, maar heb mij ingehouden. Daarna ging ik wel aan mijzelf twijfelen. 
Is mijn werkhouding wel goed of loop ik inderdaad de kantjes ervan af? Mijn 
baas is heel begripvol en tevreden over mijn inzet.

12.15 uur. Ik lunch op mijn kamer en bel mijn beste vriend om hem te vertel-
len over het bezoekje aan de nefroloog. Ik vertel hem over de vakantie naar 
Engeland die mijn vriendin en ik geboekt hebben. Ik durf niet zo goed naar 
verre landen te gaan. Het mag wel, anderen doen het ook wel, maar ik ben te 
bang voor de risico’s dus doe het niet. Ik kan niet met hem afspreken komend 
weekend. Dat begrijpt hij wel. Hij weet dat ik maar een afspraak per weekend 
kan maken en de rest nodig heb om bij te komen. Ik kan al veel meer na de 
transplantatie en het is echt veel beter zo, maar ik blijf wel eerder moe en dat 
is niet altijd leuk.  Wel jammer dat de afspraak niet doorgaat want ik zou best 
eens een avond willen bomen over eventuele gezinsuitbreiding. Ik blijf dat een 
lastige keus vinden. Niemand weet of mijn donornier dan nog functioneert 
en wat doe je je kinderen aan als ze een doodzieke vader hebben als zij in de 
puberteit zitten? En dan ook nog de kans dat ik de ziekte overdraag.

12.30 uur. Ik beëindig het gesprek omdat ik Kirsten nog even snel wil bellen. 
Het is zo lief: over twee weken heb ik mijn tweede nierdag en Kirsten stelde 
voor om dan lekker een weekendje weg te gaan om het te vieren. Ik zou het 
hotel reserveren, maar ben de naam vergeten. Dat gebeurt wel vaker. Gelukkig 
is nu helder dat dit door de medicatie komt.

16.00 uur. Ik rond de laatste dingen af en ga naar huis. Hele dagen werken lukt 
echt nog niet, vanwege de moeheid. Het zou wel kunnen, maar dan kunnen 
andere dingen niet meer, dus ik heb gekozen voor iets minder werken.

17.00 uur. Ik doe de boodschappen en begin vast met koken want vanavond 
sporten. Voor de ziekte deed ik fanatiek aan competitie volleybal. Ik ben blij 
dat dit nu weer kan. Tijdens de dialyseperiode kon het niet vanwege de shunt 
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maar nu is die weg dus het kan weer. Wel ben ik nu recreatie gaan doen, 
misschien wil ik op den duur wel mee doen aan de World Transplant games 
(sportevenement voor mensen die een donororgaan hebben ontvangen. Het 
doel van de stichting die de spelen organiseert, is het stimuleren van donor-
werving door te demonstreren dat mensen na een orgaantransplantatie weer 
op niveau kunnen sporten en volwaardig in de maatschappij kunnen functi-
oneren. Daarnaast worden tijdens de spelen ook de vreugde van deelnemers 
en de dankbaarheid naar hun (on)bekende donoren belicht).

22.00 uur. Ik kom terug van volleybal en heb lekker gesport. Fijn dat dat weer 
kan! Ik douche mij en kruip vast lekker in bed. Mijn vriendin zal zo ook wel 
komen.

Jasper is getransplanteerd. Veel mensen, ziek of niet ziek, zien transplantatie 
als de oplossing voor alle problemen. Een transplantatie is ook zeker de beste 
niervervangende behandeling, maar de situatie na de transplantatie is dik-
wijls niet wat patiënten en hun omgeving ervan verwacht hadden. Er is angst 
voor afstoting of er treden daadwerkelijk afstotingsreacties op. De vermoeid-
heid blijft dikwijls bestaan waardoor fulltime werken niet altijd lukt. Door de 
medicatie ontstaan er bijwerkingen zoals haargroei, gewichtstoename, bot-
problemen en geheugenproblemen. De omgeving heeft hier niet altijd begrip 
voor waardoor sociale en werkcontacten onder druk kunnen komen te staan.

3 .2  Leven met  een n ierz iekte

In de vorige paragrafen heeft u kennisgemaakt met Joke, Rita, Marjolein en 
Jasper. Zij zitten alle vier in een andere fase van het ziekteproces. Wij schets-
ten een dag uit hun leven en de knelpunten die zij ervaren in hun dagelijks 
leven. Deze hebben betrekking op sociale contacten, werk, opleiding, vrije-
tijdsbesteding, dieet, medicatie en lichaamsbeleving. Wij zetten de verschillen 
hieronder per thema op een rij.
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leven. Deze hebben betrekking op sociale contacten, werk, opleiding, vrije-
tijdsbesteding, dieet, medicatie en lichaamsbeleving. Wij zetten de verschillen 
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3  Het dagelijks leven van volwassen nierpatiënten

Schema Verschillende behandelvormen en dagelijks leven

Joke 
(buikvlies-
spoeling)

Rita 
(hemo dialyse)

Marjolein (nach-
telijke hemo-
dialyse thuis)

Jasper (transplan-
tatie)

So  cia le 
con tac ten

Dialyseren 
beperkt de 
 sociale  contacten 
van Joke.

De contacten 
van Rita worden 
beïnvloed door-
dat zij drie keer 
per week hele dag 
uit de running is 
door dialyse in 
ziekenhuis.
Er is ook onbe-
grip over vocht-
beperking.

Marjolein kan 
haar sociale 
 contacten 
makkelijker 
 onderhouden. 
Zij heeft meer 
vrijheid en een 
betere conditie.

Jasper kan 
gemakkelijker zijn 
sociale contacten 
onderhouden, 
maar hij moet 
nog steeds dingen 
plannen. Door de 
vermoeidheid kan 
hij niet alles.
Niet iedereen 
heeft daar begrip 
voor. Er wordt al 
snel gedacht: ‘Je 
bent toch weer 
helemaal gezond?’

Kin de ren Joke wist niet dat 
zij nierziekte had 
ten tijde van hun 
kinderwens. Zij 
is blij dat zij niet 
voor de keuze 
stond met weten-
schap dat zij de 
nierziekte had.

Rita wist niet dat 
zij een erfelijke 
nierziekte had. 
Haar jongste 
dochter heeft net 
als zijzelf cyste-
nieren.
Zij wil de kinde-
ren niet te veel 
belasten.

Marjolein en haar 
vriend willen 
geen kinderen. 
Deze keuze heeft 
niet met de nier-
ziekte te maken.

Jasper twijfelt of 
hij wel of geen kin-
deren wil, omdat 
hij niet weet hoe 
toekomst gaat 
lopen.

Werk Joke heeft haar 
werk als verzor-
gende op moeten 
geven en is  vol-
ledig afgekeurd. 
Zij doet nu eens 
in de twee weken 
vrijwilligerswerk 
in een verzor-
gingshuis.

Werken lukt Rita 
niet meer. Zij 
zit volledig in 
de WAO en ziet 
dialyse als haar 
werk.

Marjolein is part-
time docent en 
kan meer werken 
doordat zij nu 
vaker dialyseert. 
Hierdoor heeft zij 
een betere con-
ditie en beperkt 
de dialyse haar 
overdag niet.

Jasper werkte 
fulltime als jurist. 
Nu werkt hij 
24 uur omdat 
meer niet lukt in 
verband met zijn 
vermoeidheid.
Hij moet zijn 
ambities  bijstellen 
in verband 
met ervaren 
 beperkingen.
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Op lei ding Joke heeft haar 
opleiding gedaan 
toen zij nog 
gezond was.

Rita heeft een 
opleiding gevolgd 
toen zij nog geen 
klachten had.

Marjolein kreeg 
pas nierfalen 
nadat zij haar 
opleiding had 
afgerond.

Jasper heeft rech-
ten gestudeerd 
en werd na zijn 
studie ziek.

Vrije tijd De dialyse 
beperkt Joke erg 
op gebied van 
vakantie, sporten 
en dagjes weg-
gaan.

Rita moet uitjes 
en afspraken 
rondom de dialy-
sedagen plannen.

Omdat Marjolein 
’s nachts dialy-
seert kan zij haar 
dagen makkelij-
ker invullen. Als 
zij minder vaak 
kan dialyseren 
dan merkt zij dat 
overdag, waar-
door er vermoeid-
heid optreedt.

Jasper kan zijn 
vrije tijd weer zelf 
invullen maar 
moet wel rekening 
houden met 
beperkingen als 
gevolg van ver-
moeidheid en wil 
geen grote risico’s 
nemen.

Dieet Joke heeft door 
de vorm van 
dialyse geen 
vochtbeperking 
maar wel restric-
ties in eten.

De vochtbe-
perking en het 
dieet van Rita 
leiden dikwijls 
tot onbegrip en 
worden door haar 
als erg vervelend 
ervaren.

Marjolein heeft 
doordat zij vaker 
dialyseert minder 
minder beperkin-
gen op het gebied 
van voeding en 
vocht.

Jasper heeft geen 
dieet. Wel is hij 
voorzichtig met 
wat hij eet.

Medi catie Joke gebruikt 
onder andere 
fosfaatbinders en 
medicatie tegen 
een hoge bloed-
druk.

Rita gebruikt 
diverse medica-
menten.

Marjolein 
gebruikt
diverse medica-
menten.

Jasper heeft 
vervelende bij-
werkingen van de 
medicatie tegen 
de afstoting zoals 
botontkalking, 
geheugenproble-
men en huidkan-
ker.

Lich aams-
be le ving

Joke voelt zich 
minder aantrek-
kelijk door haar 
buikkatheter en 
het  vocht in haar 
buik en de kilo’s 
die zij is aange-
komen als gevolg 
van buikspoeling.

Rita heeft 
een dunne en 
rimpelige huid 
waardoor zij 
veel ouder lijkt 
hetgeen zij 
als  vervelend 
ervaart.

Marjolein ervaart 
dezelfde veran-
deringen als bij 
andere vormen 
van hemodialyse. 
Wel heeft zij een 
betere conditie.

Jasper is 
 aangekomen door 
de prednison 
hetgeen hij als 
vervelend ervaart.
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3  Het dagelijks leven van volwassen nierpatiënten

Het bovenstaande schema geeft een overzicht van de effecten van verschillen-
de behandelvormen op het dagelijkse leven van nierpatiënten. Het schema laat 
zien dat zowel tijdens de dialyseperiode als na de transplantatie beperkingen/
knelpunten op diverse gebieden kunnen optreden. Kunnen, want lang niet bij 
iedereen treden dezelfde knelpunten op. Daarnaast hecht niet iedereen even-
veel waarde aan bepaalde zaken waardoor de beleving van bepaalde situaties 
en mogelijke beperkingen voor ieder individu anders zijn. In positieve zin valt 
de hemodialyse thuis op. Deze behandelvorm lijkt patiënten de meeste flexi-
biliteit en zelfstandigheid te bieden. Dat nog maar weinig patiënten hiervan 
gebruik maken, is in dat opzicht opmerkelijk.

Concluderend mag, ondanks de individuele verschillen, gesteld worden dat 
zowel mensen die dialyseren als getransplanteerden allerlei knelpunten in 
hun leven ervaren. In het volgende hoofdstuk diepen wij deze knelpunten 
verder uit door kritieke momenten in het leven en de ziektegeschiedenis te 
benoemen.
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4 Kritieke momenten in het leven en 
de ziektegeschiedenis van volwassen 
nierpatiënten

‘Dat wat “objectief” een mug lijkt, blijkt “subjectief” een (al dan niet 
goed bedoelde) olifant te zijn die vaak dwars door de wankele porselein-
kast van chronisch zieken en gehandicapten wandelt.’
(Jet Isarin, 2005)

In dit boek hebben wij kritieke momenten gedefinieerd als situaties die de 
kwaliteit van leven bedreigen of aantasten. Ze brengen gevoelens van onzeker-
heid, onveiligheid, angst en machteloosheid met zich mee. Kritieke momen-
ten hebben een grote impact op de toekomst in die zin dat hun uitkomst zaken 
voor langere termijn vastlegt. De aard en het tijdstip van de momenten kunnen 
er vanuit patiëntenperspectief anders uitzien dan vanuit medisch perspectief.

In dit hoofdstuk beschrijven wij de kritieke momenten bij volwassen nier-
patiënten. Na de kritieke momenten in het dagelijks leven, volgen kritieke 
momenten in de ziektegeschiedenis. Wij sluiten af met een paragraaf over de 
wisselwerking tussen kritieke momenten in het dagelijks leven en die in de 
ziektegeschiedenis.

Anders dan in de verhalen die hieraan voorafgingen en die lieten zien hoe 
de ziekte doorwerkt in alle facetten van het leven van een mens, is de onder-
staande beschrijving wat meer analytisch van karakter. Hier is bewust voor 
gekozen, omdat op deze wijze meer op bepaalde momenten kan worden inge-
zoomd.

Natuurlijk mag bij deze lijst van kritieke momenten niet uit het oog worden 
verloren dat binnen een leven meerdere kritieke momenten tegelijkertijd kun-
nen spelen en dat er een ingewikkelde wisselwerking is tussen wat er in het 
leven gebeurt en de ziektecarrière. Over die wisselwerking komen wij te spre-
ken in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk.
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4.1  Kr i t ieke  momenten in  het  leven

In het dagelijks leven van volwassen nierpatiënten kunnen de volgende kri-
tieke momenten spelen:

Kritieke momenten in het dagelijks leven van volwassen nierpatiënten
1. Behoud van zelfstandigheid
2. Werk en opleiding
3. Sociale contacten
4. Vermoeidheid
5. Partnerrelatie
6. Seksualiteit
7. Lichaamsbeleving
8. Kinderwens
9. Op vakantie gaan
10. Gezin
11. Formele regelingen en bureaucratie

Wij lichten deze kritieke momenten hieronder toe, geïllustreerd met treffende 
citaten van volwassen nierpatiënten. Deze citaten zijn afkomstig uit de inter-
views en focusgroepen en geredigeerd van mondeling naar schriftelijk taal-
gebruik zodat ze prettig leesbaar zijn.

Behoud van zelfstandigheid
Nierpatiënten ervaren allerlei beperkingen in hun leven. Verlies van zelfstan-
digheid is er één van, zo blijkt uit volgend citaat:

‘Er zijn periodes genoeg geweest dat ik verdrietig was om dat wat voorbij 
was, om dat wat ik niet meer kon. Er is vooral verdriet over het verlies van 
je zelfstandig functioneren.’

Hierbij merken wij op dat er een onderscheid is tussen alles zelf willen doen, 
ook wel zelfredzaamheid genoemd, en zelfstandigheid. Een nierpatiënte geeft 
aan dat zij heel zelfstandig kan zijn, ook al kan zij een aantal dingen niet zelf. 
De hulp die zij ontvangt, tast dan niet haar zelfstandigheid aan, maar zorgt er 
juist voor dat zij nog wel in zekere mate de regie houdt.

De zelfstandigheid komt onder druk te staan, omdat nierpatiënten bijna vol-
ledig geleefd kunnen worden door hun ziekte, vooral tijdens het dialyseren. 
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Ze zijn dan erg afhankelijk van de dialysemachine en van anderen om hen 
heen. Een dialyserende nierpatiënt geeft dit als volgt aan:

‘Ik ben zo afhankelijk. Dat begint ’s morgens al met de taxi. Het liefst ga 
ik er zelf met de auto heen. Dat zou ook best kunnen. Maar terug dan 
kun je gewoon niet autorijden, dat gaat gewoon niet. En dat is niet te 
accepteren.’

Nierpatiënten geven aan dat zij in hun ziekteproces manieren hebben gevon-
den om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven. Bijvoorbeeld door:
– Niet teveel uit handen te geven: ‘Zelf de boel in de hand houden.’
– Sociale contacten in stand te houden waardoor iemand zich minder alleen 

voelt.
– De dialyse zoveel mogelijk zelf in de hand te houden door zelf de ‘flow’ te 

bepalen en de bloeddruk in de gaten te houden.
– Niet te ‘willen beheersen wat niet te beheersen is’, maar zich te richten op wat 

wel beïnvloedbaar is, en daarmee ‘grip’ houden.
– Zelfstandig keuzes te maken ongeacht de uitkomst van die keuzes.

Werk en opleiding
Veel geïnterviewde nierpatiënten worstelen met de vraag óf en wat voor werk 
zij kunnen doen, vanwege de onzekere toekomst die zij tegemoet gaan. Als 
men nog kan werken, moet passend werk worden gevonden en uitgevonden 
worden hoeveel uur per week men kan werken. Complicerend is dat niet iede-
re werkgever een nierpatiënt wil aannemen. Vrijwilligerswerk is voor som-
mige patiënten een oplossing. Wat echter steeds meespeelt is dat het vinden 
van passende arbeid of een andere vorm van dagbesteding lastig is vanwege de 
grilligheid van de ziekte. Het volgende citaat is treffend:

‘Ik wil wel een hobby of vrijwilligerswerk, maar dat laat je dan maar weer 
omdat je denkt van “ja als je goed een paar maanden bezig bent, nou 
dan heb ik weer wat en moet ik weer stoppen”. Het is iedere keer wel 
wat.’

Soms moet men noodgedwongen stoppen met werken. Dat wordt wisselend 
ervaren, afhankelijk van het arbeidsethos en de betekenis van werk. Een nier-
patiënt vertelt dat hij zich afgedankt voelde toen voor hem een afvloeiings-
regeling ingesteld werd zodat hij vervroegd kon stoppen met werken, in plaats 
van dat er aanpassingen gemaakt werden. In zijn woorden: ‘Dus toen moest ik 
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stoppen van mijn baas en ik dacht ben ik nou echt niet meer goed genoeg?’ Som-
mige werkgevers zijn niet goed op de hoogte van bepaalde ondersteunende 
financiële regelingen.

Andere patiënten geven aan dat zij koste wat kost, wilden blijven werken. Dat 
gaat vaak gepaard met vermoeidheid en het moeten bijstellen van ambities. 
Sommige nierpatiënten ervaren de bejegening door collega’s als een kritiek 
moment. Er is dan onbegrip over de moeheid en over de wisselingen hierin. 
Ook het vermoeid blijven na een transplantatie blijkt voor onbegrip te kunnen 
zorgen. Een geïnterviewde geeft aan: ‘En toen hoorde ik achter mij iemand zeg-
gen op een sarcastische manier, “tien uur beginnen, ja ja”.’

Patiënten lopen door de ziekte vaak vertraging op tijdens hun opleiding. Er 
zijn ook nierpatiënten die voor een andere studie kiezen, met het oog op de 
toekomst waarbij zij zich ervan bewust zijn dat zij minder kunnen. En er zijn 
patiënten die na het afronden van hun opleiding ziek worden en vervolgens 
niet aan de slag kunnen vanwege hun ziekte. Een voorbeeld is iemand die 
een opleiding scheikunde gevolgd had, maar vervolgens niet met chemicaliën 
in een laboratorium kon gaan werken vanwege het feit dat zij aan buikvlies-
spoeling deed.

Sociale contacten
Vooral de dialyseperiode heeft veel invloed op het onderhouden van sociale 
contacten. Door de praktische beperkingen van de dialyse maar ook door ver-
moeidheid, jezelf niet lekker voelen, de vochtbeperking of het dieet, lukt het 
niet altijd even goed om alle contacten te onderhouden en activiteiten te blijven 
uitvoeren. Vermoeidheid speelt hierin een niet onbelangrijke factor. Vrien-
den begrijpen dit niet altijd. Een nierpatiënt heeft uitgevonden hoe ze dit kan 
 uitleggen:

‘Wat helpt om vriendschappen te onderhouden, is uitleggen wat je wel en 
niet kunt. Niet alleen “ik ben altijd moe” want dat is iedereen wel eens, 
krijg je dan terug als reactie. Wat bij mijn vrienden wel aanslaat, is als ik 
vertel dat als ik ’s morgens opsta, ik me vaak voel alsof ik de avond ervoor 
flink ben uitgeweest en veel heb gedronken, terwijl ik gewoon, zonder een 
druppel alcohol, rond 10 uur naar bed ben gegaan.’

De ervaringen op dit gebied zijn heel wisselend, maar een veel gehoord 
probleem is toch dat mensen vrienden kwijtraken zodra zij ziek worden. 
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Een  respondent vertelt daarover: ‘Er zijn maar heel weinig mensen die als je ze 
echt nodig hebt, er dan nog zijn. Dat zijn er maar heel weinig.’ Soms krijgt men 
juist onverwachte steun van vrienden. En soms kunnen vrienden een tegen-
slag net zo min bevatten als de nierpatiënt zelf. Een andere respondent zegt 
hierover: ‘Ook zij waren geschrokken, geschokt, en op dat moment niet altijd in 
staat om er voor mij te zijn.’

Onbegrip in de omgeving gaat met verdriet, boosheid en teleurstellingen 
gepaard. Patiënten geven daarnaast aan dat zij niet lastig willen zijn voor de 
omgeving en hun partner. Een respondent vertelt: ‘De ander moet zich toch 
aanpassen en ik wil dat mijn partner een eigen leven blijft leiden.’

Vermoeidheid
Vermoeidheid is een belangrijke factor en lijkt voor dialyserende nierpatiënten 
en voor een groot deel van de getransplanteerden een zware stempel op het 
sociale leven te drukken. Velen vinden het lastig om de energie goed te verde-
len. De consequenties van te lang, te hard doorwerken en signalen van je eigen 
lichaam negeren, zijn enorm groot. Het inschatten van de eigen grenzen blijkt 
echter moeilijk. Een nierpatiënt licht dit als volgt toe:

‘Dat is eigenlijk één van de grootste problemen. Ik merk dat het gewoon 
een kunst is om je energie goed te verdelen. Het blijft gewoon lastig, want 
je kunt niet altijd perfect anticiperen op je lichaam, merk ik.’

Partnerrelatie
Veel kritieke momenten in het dagelijks leven van nierpatiënten hebben te 
maken met de partnerrelatie. Het moment dat de meeste spanningen oproept 
is het aangaan van een relatie terwijl bekend is dat je ziek bent. Een kritiek 
moment is ook het besluit om te trouwen. Dit heeft te maken met de omstan-
digheden. Geconfronteerd met een onzekere toekomst kan het in de oorsprong 
een verdrietige beslissing zijn, zoals volgend citaat illustreert:

‘Dat wij getrouwd zijn, is eigenlijk wel om een verdrietige reden. Op een 
gegeven moment hadden wij ook wel een beetje van “hè, we weten ook 
niet of ik het ga redden”, en ik wilde wel graag getrouwd zijn geweest met 
mijn man.’

Het uiterlijk is een aspect dat voor nierpatiënten op de dag van het trouwen 
zelf extra belangrijk is, vooral het aan kunnen trekken van een mooie jurk. 
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Ook is voor een dialyserende nierpatiënt de moeheid een belangrijke factor om 
die dag rekening mee te houden.

Het komt voor dat er relatieproblemen ontstaan of dat een bestaande relatie 
stukloopt. Dit heeft onder meer te maken met veranderende rollen en uiteen-
lopende manieren om met tegenslagen om te gaan: ‘We hebben onafhankelijk 
van elkaar het gevecht gevoerd, wij konden elkaar niet vinden.’ En soms raken 
partners overbelast. Een partner van een nierpatiënt: ‘Hoe meer ik op mijn 
schouders nam, hoe meer ik kon, tot het mis ging’.

Seksualiteit
Een belangrijk aspect binnen de relatie is seksualiteit en intimiteit. Nier-
patiënten geven aan dat er nog veel onwetendheid is op dit gebied, vooral over 
wat een nierziekte te maken heeft met seksualiteit binnen een relatie. Man-
nen hebben soms last van erectieproblemen. Ook zijn gevoelens van lust en 
intimiteit soms afwezig. Verder spelen het veranderde uiterlijk, waaronder het 
hebben van een katheter in de buik, en het ‘minder zin hebben’ hier een rol. 
Een vrouwelijke patiënt: ‘Loop je met die slang uit je buik en dan denk ik nou, dat 
is dan vrouw zijn …’ Ook vermoeidheid kan een belangrijke oorzaak zijn voor 
het gebrek aan zin in vrijen. Een mannelijke nierpatiënt vertelt hierover:

‘Het loopt alleen maar terug. Als je niet meer plast dan loopt het terug, 
dat kan niet missen. Nou, en als het gevoel ook nog helemaal wegvalt, 
nou dan kan je wel apart gaan slapen.’

Een andere respondent maakt het allemaal wat luchtiger door tijdens zijn 
buikspoelingperiode tegen zijn vriendin te zeggen: ‘Je hebt twee slangetjes om te 
kiezen dus pak er maar één.’

Lichaamsbeleving
Lichaamsbeleving is een punt dat ook los van seksualiteit een rol speelt, onder 
meer vanwege de bijwerkingen van medicatie. Het veranderde uiterlijk kan 
zorgen voor angst als men naar buiten moet. Dit houdt verband met de reacties 
vanuit de omgeving. Als een gevolg hiervan kunnen sociale contacten onder 
druk komen te staan. Een destijds 17-jarige getransplanteerde patiënt vertelt:

‘Als ik dan iemand tegen kwam op straat dan herkende die mij niet eens, 
omdat ik echt zo’n bol gezicht en zulke wangen had.’
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Ook het aankomen tijdens de buikvliesspoeling en het hebben van een dialyse-
katheter zorgen voor een veranderd zelfbeeld, zoals volgend citaat illustreert:

‘Nou, rokken dat is dan geen gezicht, want dan zie je dat ding er door-
heen. Dus je komt al gauw op een broek terecht. En bij elke broek die ik 
paste, dacht ik “jee ik kan toch niet nog eens een keer een maat groter?”‘

Naast uiterlijkheden komt het lichaam in beeld als iets wat niet meer vanzelf-
sprekend functioneert. Er is extra zorg nodig. Nierpatiënten zijn extra alert op 
signalen die kunnen duiden op disfunctioneren. Een patiënt zegt: ‘Tijdens de 
dialyseperiode was er toch een gevoel van basale onrust.’ Dit verbeterde voor hem 
na de transplantatie. Dat geldt echter niet voor iedereen.

Kinderwens
Over de combinatie van een nierziekte en kinderen wordt erg verschillend 
gedacht. Duidelijk is in ieder geval dat het een punt van zorg is zowel voor als 
na de transplantatie. De twijfel speelt vooral bij erfelijke aandoeningen. De 
vraag of iemand wel of geen kinderen wil in verband met het risico op overer-
ving is dan groot. Ook bij niet-erfelijke aandoeningen of bij getransplanteerde 
mensen kan het al dan niet krijgen van kinderen een onderwerp van gesprek 
zijn.

Afbeelding 7 Twijfels rondom het wel of geen kinderen willen.
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Als er sprake is van een erfelijke nierziekte is het niet vanzelfsprekend dat 
men besluit geen kinderen te krijgen. Sommigen geven weliswaar aan dat 
indien zij vooraf geweten hadden dat hun ziekte erfelijk was, zij niet aan kin-
deren waren begonnen. Anderen besluiten echter om hun kinderwens wel te  
vervullen. Het blijft hoe dan ook een moeilijke keuze, zoals onderstaand citaat 
illustreert:

‘Ik heb geen eigen kinderen. De keuze is welbewust gemaakt. Daar sta ik 
achter, maar dat betekent niet dat ik het er niet moeilijk mee heb of dat 
ik het niet mis.’

Men geeft wel aan dat men blij was dat de nierziekte en de erfelijkheid vooraf, 
aan het begin van de relatie besproken konden worden.

Op vakantie gaan
Veel geïnterviewden vertellen over de veranderingen in het op vakantie gaan. 
Hier spelen dan het aanpassen van de bestemming en de manier van vakantie 
houden. Een getransplanteerde patiënt vertelt dat hij niet meer zo ver weg kan 
als voorheen:

‘Dat betekent helaas ook dat een aantal zeer interessante landen gewoon 
niet te doen zijn, en onverantwoord zijn omdat de hygiënische omstan-
digheden daar bijzonder slecht zijn.’

Ook zijn er respondenten die aangeven dat zij omwille van anderen, vooral de 
partner, op vakantie gaan; de andere kant van de medaille lijkt echter dat zij 
juist dankzij anderen op vakantie kunnen. Het is ook meer regelwerk en je 
bent gebonden aan een vaste locatie.

Tot slot zijn er nierpatiënten en gezinnen die (tijdelijk) niet meer op vakantie 
gaan. Bijvoorbeeld omdat het niet meer zo leuk is als vroeger: ‘Waarom zou ik 
nog op vakantie gaan, ik kan niet wandelen, ik kan niet zoveel drinken en dat zijn 
juist voor mij elementen die bij een vakantie horen.’ Soms ook durft men niet op 
vakantie. Een moeder vertelt hoe het gezin jaren niet op vakantie ging, omdat 
de dochter op de wachtlijst voor een postmortale nier stond. Mensen die nor-
maal elke nacht thuis hemodialyse doen en terugvallen op drie keer per week, 
geven aan dat dit zo’n conditieverlies geeft dat zij liever thuis blijven: ‘We zijn 
wel geweest, twee keer naar Zwitserland en dan dialyseer je daar. Nou ik voelde me 
echt, ik voelde me echt vreselijk.’
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Als er sprake is van een erfelijke nierziekte is het niet vanzelfsprekend dat 
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4  Kritieke momenten in het leven

Gezin
Het contact binnen het gezin speelt een belangrijke rol bij de kritieke momen-
ten in het dagelijks leven. Het contact met broers en zussen kan door de nier-
ziekte ook op termijn ten goede of ten slechte veranderen door wat een gezin 
meemaakt als een kind een nierziekte heeft. Een moeder van een nierpatiënt-
je vertelt: ‘Je kunt wel merken dat haar zus het wel eens heel moeilijk vindt, (…) die 
gilt letterlijk om aandacht.’

Nierpatiënten geven aan dat zij het zowel voor zichzelf als voor hun gezinsle-
den belangrijk vinden dat deze ook begeleiding krijgen. Iedereen binnen het 
gezin wordt immers geconfronteerd met een nierziekte, dit is niet alleen de 
nierpatiënt zelf. Er gaat veel aandacht naar de patiënt in het gezin en dat bete-
kent automatisch minder aandacht voor de andere gezinsleden. Ook ouders 
maken zich soms zorgen over hun kinderen, dat de ziekte belastend is: ‘En 
mijn zoon ja, die is nog wel veel langer thuis blijven wonen. Die had er veel meer 
moeite mee dan mijn dochter.’

Formele regelingen en bureaucratie
Veel nierpatiënten worden geconfronteerd met hun nierziekte als zij een 
hypotheek willen afsluiten, een verzekering willen afsluiten of andere zaken 
moeten regelen. Vaak wordt dit als extra vervelend ervaren: je hebt al zo veel 
ellende en zoveel dingen aan je hoofd en dan ook dit nog. Een jongvolwassen 
nierpatiënt vertelt over de regelingen waar ze niet van op de hoogte was:

‘Je moet er zelf naar gaan informeren. Ik had vanaf mijn achttiende 
eigenlijk al recht op een Wajong, en daar kwamen we eigenlijk pas achter 
toen ik vijfentwintig was. Dat kenden we helemaal niet.’

4.2  Kr i t ieke  momenten in  de  z iektegeschiedenis

In de ziektegeschiedenis van volwassen nierpatiënten zijn veel momenten aan 
te wijzen die ingrijpen op de kwaliteit van leven. Hoewel de aard en de mate 
van ingrijpendheid van de momenten verschillen tussen patiënten, willen wij 
hier wijzen op een aantal kritieke momenten die in veel interviews naar voren 
komen.

Het valt op dat er heel veel kritieke momenten zijn, omdat de ziekte instabiel 
is. In plaats van het reguliere medische onderscheid in predialyse, dialyse en 
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transplantatiefase, onderscheiden wij op basis van de data maar liefst zeven-
tien kritieke momenten in de ziektecarrière. Vanuit patiëntenperspectief zijn 
er dus veel meer momenten die vragen om aanpassing, hulp en bijstand dan 
vaak gedacht.

Telkens opnieuw doen er zich weer momenten voor die men niet verwacht, 
waardoor men wordt overvallen. Het is ook niet zo dat men de lijst éénmaal 
doorloopt in de ziektecarrière. Integendeel,  veel patiënten beginnen na een 
mislukte transplantatie of afstoting weer opnieuw bij de dialysefase, om ver-
volgens weer in aanmerking te komen voor een nieuwe transplantatie. Dit kan 
zich enkele malen herhalen in een leven. Wij spraken een patiënt die al vier 
keer was getransplanteerd. Dus anders dan de lijst met momenten suggereert, 
is er geen sprake van lineariteit, maar eerder van een cyclisch proces.

Het omgaan met al die kritieke momenten is belastend en vraagt veel van 
het aanpassings- en improvisatievermogen van patiënten en mensen in hun 
nabije omgeving. Zeker als men zich realiseert dat er zich naast de kritieke 
momenten in de ziektegeschiedenis ook meerdere kritieke momenten kun-
nen voordoen in het dagelijks leven. Een concreet voorbeeld is de jongvolwas-
sen patiënte van Pakistaanse afkomst die doet aan buikvliesspoeling en wacht 
op een nier, tegelijkertijd is er sprake van het zoeken naar een partner, pas-
send werk, gemis aan sociale contacten met vriendinnen en een kinderwens.

In het licht van de grote hoeveelheid kritieke momenten doet zich vaak een 
gevoel voor van onbeheersbaarheid van situaties dat leidt tot frustraties onder 
patiënten, vooral omdat juist het maken van keuzes en zelfstandig zijn zo 
belangrijk wordt geacht. Tegelijkertijd ervaren patiënten het maken van keu-
zes – als die mogelijkheid zich voordoet – als heel complex. Keuzes maken kun 
je, zo geven patiënten aan, eigenlijk niet in je eentje. Blijf je nog even doorgaan 
met een niet goed functionerende donornier of stap je weer over op dialyse? 
Besluit je om de nachtelijke thuisdialyse te proberen of ga je door met dialyse 
in het ziekenhuis? Je hebt vaak gesprekken nodig met anderen, je partner, 
maatschappelijk werker of arts, om beslissingen te nemen die passen bij je 
situatie. En soms moet je je situatie zelfs op een andere manier bezien om 
weer een balans te vinden in het leven.

Wij komen tot de volgende lijst kritieke momenten:
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4  Kritieke momenten in het leven

Kritieke momenten in de ziektegeschiedenis volwassen nierpatiënten
1. Er is iets mis met uw nieren
2. Predialysefase en keuze dialysevorm
3. Start en herstart dialyse
4. Dialyse fase
5. Overstap van buikvliesspoeling naar hemodialyse
6. Nachtelijke hemodialyse thuis
7. Dieet en vochtbeperking
8. Wachten op een nier
9. Relatietransplantatie
10. De transplantatiedag
11. Na de transplantatie
12. Complicaties
13. Afstoting nier en mislukken transplantatie
14. Bijwerkingen
15. Controles
16. Bejegening hulpverleners
17. Co-morbiditeit

Deze zullen hieronder verder beschreven worden.

Er is iets mis met uw nieren
De ziektecarrière begint op het moment dat iemand hoort ‘er is iets mis met 
uw nieren’. Hierna kunnen zich grofweg twee situaties voordoen:
– Direct beginnen met dialyse;
– Periode van ziekte, al voelt men zich dan vaak nog geen nierpatiënt: ‘Ik 

wilde gewoon niet ziek zijn, ik wilde het niet accepteren.’

En hoewel de diagnose als een schok komt, is het voor veel mensen ook een 
opluchting. Eindelijk is duidelijk waar de klachten vandaan komen: ‘Je weet dat 
er iets aan de hand is. Het ligt niet geheel aan mezelf.’ Na de diagnose komt een 
fase waarin patiënten hun leven moeten aanpassen aan de ziekte maar nog 
niet goed weten hoe hun toekomst er uit zal gaan zien. Het is een periode vol 
onzekerheden: ‘Ik had op dat moment echt nog absoluut niet het flauwste benul 
wat alles in zou houden.’ En iemand anders: ‘Je leven verandert in één klap, echt 
alles is opeens totaal anders.’
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Predialysefase en keuze dialysevorm
De periode voor het dialyseren is lang niet altijd een ziekteperiode. Als de 
nierfunctie heel langzaam achteruitgaat kan het vele jaren duren voordat met 
dialyseren begonnen wordt. Een nierpatiënt beschrijft het als volgt:

‘Een periode van langzaam toenemende vermoeidheid en leven met 
onzekerheid. Dat gaf psychische druk, ik had het gevoel dat het zwaard 
van Damocles boven mijn hoofd hing te bungelen.’

Zodra de nierfunctie rond de 15 tot 20 procent is, komen patiënten in de pre-
dialysefase. Veel respondenten geven aan dat zij in deze fase voorlichting 
kregen over de diverse vormen van dialyse en begeleid werden bij het maken 
van de keuze. Er zijn ook oudere patiënten die dit hebben moeten missen of 
mensen die zich toch niet goed geïnformeerd weten over de effecten van een 
bepaalde behandelingsvorm.

Start en herstart dialyse
Niet zelden is men geneigd de dialyse zo lang mogelijk uit te stellen. Bijvoor-
beeld om zich er rustig op voor te bereiden. Maar soms spelen er ook gevoe-
lens van angst en ontkenning. Dan blijkt de start van de dialyse toch plotseling 
te komen. Het uitstel van de dialyse kan zelfs zodanig zijn, dat uiteindelijk 
van een vrije keuze om te gaan dialyseren bijna geen sprake meer is. De 
gezondheidstoestand is dan zo verslechterd, dat hemodialyse onontkoombaar 
is geworden. Dit blijkt een extra belasting te zijn voor nierpatiënten, omdat 
vrijwel alle geïnterviewde nierpatiënten aangeven zelf hun behandeling, of 
dialysevorm, te willen kiezen, en keuzevrijheid in het algemeen hoog in het 
vaandel hebben.

Nierpatiënten die getransplanteerd zijn, maar te maken hebben met een chro-
nische afstoting, geven in een aantal gevallen aan dat zij het moment dat ze 
weer moeten gaan dialyseren, zo ver mogelijk uit willen stellen, ook al bete-
kent dit het slikken van extra zware medicijnen. In tegenstelling tot de situatie 
bij een acute afstoting wordt de beslissing over het starten met dialyseren, of 
het nog even vasthouden aan de (niet meer goed functionerende) nier, voor 
een groot deel aan de patiënt overgelaten. Dit wordt als een moeilijke keuze 
ervaren:
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‘Twee weken terug zeiden ze, “Je mag die nieuwe dosering vier weken 
proberen en als het dan nog niet helpt, dan ligt de beslissing om te stop-
pen met die pillen of door te sukkelen bij jou”. Dat vind ik heel moeilijk. 
Ik schuif het eerlijk gezegd nu nog maar even iets weg, want het gaat 
ietsje beter.’

Dialysefase
De dialyseperiode wordt door velen als een zeer zware periode ervaren waarin 
moeheid, overleven, leven met beperkingen en afhankelijkheid van anderen 
centraal staan. Men probeert een zo normaal mogelijk en zo zelfstandig moge-
lijk leven te leiden, maar moet steeds meer ‘inleveren’. Dat geeft aanleiding tot 
gevoelens van frustratie en soms zelfs een depressie. Gevoelens van onzeker-
heid en angst spelen ook bij veel patiënten in deze periode. Het is een ‘kwestie 
van balanceren’ vertelt een nierpatiënte. De metafoor van de koorddanser is 
ook sprekend:

‘Onze dochter is als een koorddanser op een heel hoog touw. Tot nu toe is 
er steeds een vangnet geweest, en je hoopt dat dat er ook steeds zal zijn, 
maar zeker weten doe je dat niet.’

Tijdens de periode van dialyse voelt de patiënt vaak weerzin, weerzin tegen 
het spoelen, weerzin tegen het dieet. Dingen die eigenlijk niet kunnen of 
mogen, maar die een nierpatiënt dan toch doet, kunnen soms juist aanleiding 
geven om weer te ‘vechten’ tegen de ziekte, maar ook om zich weer opnieuw 
te conformeren aan de behandeling. Belangrijk is dat een patiënt op sommige 
momenten ‘gehoord’ wil worden, of op zijn persoonlijke manier zijn frustra-
ties een plek wil geven. De werkelijkheid is dan ook complex voor nierpatiën-
ten: aan de ene kant wil men zich verzetten, aan de andere realiseert men zich 
dat dialyse het leven redt.
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Afbeelding 8 De kunstnier is de plastic cylinder. Door een paar honderd dunne 

rietjes stroomt het bloed. Het spoelwater stroomt er langs en 

vangt de afvalstoffen op. Daarna gaat het bloed via een aantal 

luchtvangers, om te vorkomen dat er luchtbelletjes in de bloedbaan 

komen, weer terug naar het lichaam.benodigdheden voor een 

buikvliesspoeling.

Overstap van buikvliesspoeling naar hemodialyse
Bij veel nierpatiënten die in eerste instantie voor buikvliesspoeling hebben 
gekozen, treedt een belangrijk kritiek moment op als men een overstap moet 
maken naar hemodialyse. Het buikvlies functioneert dan niet meer goed, 
of een patiënt heeft veel last van buikvliesontstekingen. Dit moment wordt 
gekenmerkt door verdriet of rouw om iets wat tot die tijd naar tevredenheid 
functioneerde, en door angst vanwege het moeten vertrouwen op een nieuwe 
behandeling. De patiënt moet nu een groot stuk van zijn zelfstandigheid gaan 
inleveren. Hemodialyse vormt in dat opzicht vaak een schrikbeeld. Patiënten 
doen er dan ook veel voor om zo lang mogelijk door te gaan met de buik-
vliesspoeling. Een citaat ter verduidelijking:

‘Ik had iets van “nou ik hoef die hemodialyse niet” en toen ik dus terug 
naar de buikspoeling moest, toen zei ik van “dat wil ik weer”. Ja, zei die 
arts toen, maar we blijven niet antibiotica geven, want als er dan eens 
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‘Twee weken terug zeiden ze, “Je mag die nieuwe dosering vier weken 
proberen en als het dan nog niet helpt, dan ligt de beslissing om te stop-
pen met die pillen of door te sukkelen bij jou”. Dat vind ik heel moeilijk. 
Ik schuif het eerlijk gezegd nu nog maar even iets weg, want het gaat 
ietsje beter.’

Dialysefase
De dialyseperiode wordt door velen als een zeer zware periode ervaren waarin 
moeheid, overleven, leven met beperkingen en afhankelijkheid van anderen 
centraal staan. Men probeert een zo normaal mogelijk en zo zelfstandig moge-
lijk leven te leiden, maar moet steeds meer ‘inleveren’. Dat geeft aanleiding tot 
gevoelens van frustratie en soms zelfs een depressie. Gevoelens van onzeker-
heid en angst spelen ook bij veel patiënten in deze periode. Het is een ‘kwestie 
van balanceren’ vertelt een nierpatiënte. De metafoor van de koorddanser is 
ook sprekend:

‘Onze dochter is als een koorddanser op een heel hoog touw. Tot nu toe is 
er steeds een vangnet geweest, en je hoopt dat dat er ook steeds zal zijn, 
maar zeker weten doe je dat niet.’
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het spoelen, weerzin tegen het dieet. Dingen die eigenlijk niet kunnen of 
mogen, maar die een nierpatiënt dan toch doet, kunnen soms juist aanleiding 
geven om weer te ‘vechten’ tegen de ziekte, maar ook om zich weer opnieuw 
te conformeren aan de behandeling. Belangrijk is dat een patiënt op sommige 
momenten ‘gehoord’ wil worden, of op zijn persoonlijke manier zijn frustra-
ties een plek wil geven. De werkelijkheid is dan ook complex voor nierpatiën-
ten: aan de ene kant wil men zich verzetten, aan de andere realiseert men zich 
dat dialyse het leven redt.
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een keer echt iets aan de hand is, dan zit je, dan gaat er iets mis. Ja, dat 
begrijp ik ook wel. Toen hebben we afgesproken, zolang ik het zonder 
antibiotica kon, mocht ik die buikspoeling blijven doen.’

Afbeelding 9 Nadat de spoelvloeistof in de buikholte de afvalstoffen heeft 

opgehaald, komt het via de zwaartekracht naar de afvalzak.

Voor enkele nierpatiënten geldt echter dat zij juist zweren bij hemodialyse. 
Het niet hebben van een lichaamsvreemde katheter, maar een shunt, gemaakt 
van een eigen ader, kan meespelen. Sommigen geven ook de voorkeur aan het 
dialyseren in een ziekenhuis vanwege de veiligheid en sociale contacten, in 
plaats van thuis alleen spoelen zonder iemand die erbij is of op dat moment 
voor wat afleiding zorgt.

Nachtelijke hemodialyse thuis
Over het algemeen wordt aangegeven dat nachtelijke hemodialyse thuis leidt 
tot een betere conditie, een minder streng dieet en meer controle over de eigen 
behandeling. Daarnaast geven patiënten aan die de keuze voor thuishemodia-
lyse gemaakt hebben, aan dat ze meer tijd hebben voor zaken in hun dagelijks 
leven. Ze hoeven immers niet meer naar het ziekenhuis en krijgen meer tijd 
en energie. Een respondent die zich aan het voorbereiden is op thuisdialyse 
verwacht weer te kunnen werken.
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Het kan echter ook, met name voor de partner, een keerzijde hebben indien 
de partner moet aansluiten. Deze krijgt dan een extra verantwoordelijkheid en 
dit kan invloed hebben op de gelijkwaardigheid binnen de relatie. Een alter-
natief vormt de verpleegkundig assistent. Dan kan echter sprake zijn van aan-
tasting van de privacy. Ook zijn vaak verbouwingen aan het huis nodig. En 
natuurlijk moeten de partners leren om om te gaan met onverwachte situaties 
zonder medische bijstand ter plekke.

Dieet en vochtbeperking
Het dieet en de vochtbeperkingen worden door velen als erg vervelend en 
beperkend ervaren. Dikwijls mag er maar een halve liter vocht per dag gedron-
ken worden.

Afbeelding 10 Als een hemodialyse patiënt geen urine meer aanmaakt, mag hij 

maar ongeveer een halve liter vocht per dag drinken en dat met 

30 tabletten die per dag moeten worden ingenomen.

De beperkingen hebben invloed op het onderhouden van sociale contacten, 
waarbij samen gezellig eten en wat drinken ineens een stuk minder gezellig 
is en waarbij een nierpatiënt zich continu geconfronteerd ziet met zijn beper-
kingen. Mensen bedenken creatieve oplossingen om hier zo goed mogelijk 
mee om te gaan: ‘En ik had zo’n heel klein kopje en nou een half kopje, dat ziet er 
nog gezellig uit.’

Niet iedereen houdt zich altijd strikt aan het dieet. Enkele respondenten geven 
aan dat zij kort voor het bezoek aan de arts weer gingen opletten om zo toch 
goede bloedwaarden te krijgen: ‘Ik had een dieet en vlak voor dat ik naar een 
dokter moet, hield ik me goed aan het dieet.’
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Wachten op een nier
Het wachten op een nier wordt door iedereen anders beleefd. De één wil con-
tinu bereikbaar zijn en zorgt ervoor dat alles geregeld is voor het geval het 
telefoontje komt, de ander is wat makkelijker en gaat op stap zonder telefoon.

Afbeelding 11 Wachten op een nier.

Mensen die wachten op een nieuwe nier nadat ze vroeger al eens getrans-
planteerd waren geweest, geven aan dat dit een extra belasting is: je weet nu 
immers wat je mist. Gevoelens van een gemis, onzekerheid en van machte-
loosheid spelen dan een belangrijke rol. Een treffend citaat:

‘Ik spoelde al negen jaar en het ging eigenlijk toch wel steeds slechter. 
Het werken ging steeds minder en je merkte ook bij elke operatie of elke 
keer als er wat was dat je terugviel in vergelijking met je oude niveau. Je 
leverde toch steeds wel stapjes in. Ik ben iemand die wel accepteert hoe 
het is. Nou ja niet accepteert maar wel met de mogelijkheden leeft. Dus 
als het iets minder ging, nou ja, dan moest je daar weer mee verder..En 
dat vond ik het moeilijkste, het niet weten waar het eindigt en niet weten 
hoe lang het nog gaat.’

Er zijn ook nierpatiënten die tijdens de periode van dialyse dat ze stabiel zijn, 
niet erg uitkijken naar een transplantatie bijvoorbeeld omdat een vorige trans-
plantatie is mislukt. Daarnaast zijn er mensen die niet transplantabel zijn.
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Het lang moeten wachten op een donornier leidt bij sommige patiënten en 
hun omgeving tot een zoektocht naar andere snellere oplossingen. Een res-
pondent vertelde dat een vriend van hen aanbood om zijn contacten te gebrui-
ken zodat er snel een transplantatie in Malta kon plaatsvinden. Sommigen 
mensen onderzoeken mogelijkheden in België, waar de wachttijden korter 
zijn.

Relatietransplantatie
De aanloop naar een relatietransplantatie wordt dikwijls ervaren als een 
kritiek moment. Het kan met allerlei spanningen in relaties gepaard gaan, 
bijvoorbeeld een opmerking van de nierpatiënt naar de potentiële donor die 
verkeerd wordt opgevat of strijd tussen potentiële donoren, zoals onderstaand 
citaat aangeeft:

‘Nou die hele aanloop naar die transplantatie is af en toe wel lastig 
geweest, dat zeker wel, omdat zowel mijn vader als mijn moeder wilden 
doneren. Het was onzeker wie het zou worden en dat vond ik lastig’

Afbeelding 12 Emoties en blijdschap na een relatietransplantatie als vader en 

zoon elkaar weer voor het eerst ontmoeten na de operatie.
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Veel nierpatiënten geven aan dat ze het moeilijk vinden om hun familie te 
benaderen, men wil dan de anderen daar niet mee belasten. Of men wil een 
aanbod niet afslaan maar heeft tegelijkertijd meer tijd nodig om tot een beslis-
sing te komen.

Het komt dikwijls voor dat een patiënt het aanbod van een nier afslaat. Ouders 
willen over het algemeen geen nier van hun kind ontvangen. Een respondent 
vertelt ons: ‘Mijn man en dochter hebben het aangeboden maar ik wilde dat niet, 
want ik zei zolang papa werkt wil ik dat gewoon niet. En mijn dochter was veel te 
jong [17].’ Er zijn ook patiënten die geen relatietransplantatie willen ondergaan 
uit angst, dat er iets mis gaat. Een respondent vertelt hierover: ‘Het risico dat 
er iets gebeurt zowel in de relatiesfeer of in de medische sfeer, dat wil ik niet op mijn 
geweten hebben.’

Een punt van aandacht is dat via relatietransplantatie relatief snel een nier 
beschikbaar kan zijn. In sommige gevallen wordt zelfs de dialysefase bewust 
overgeslagen. Het proces rond transplantatie kan dan zo snel gaan, dat een 
patiënt zich niet ‘klaar’ voelt voor de nieuwe situatie en de transplantatie uit-
eindelijk tegenvalt. Een nierpatiënte bij wie dit het geval was, kijkt hier met 
negatieve gevoelens op terug: ‘Achteraf, zeggen ze ook in het ziekenhuis, hadden 
ze me misschien eerst een tijdje moeten laten dialyseren. Gewoon, om te weten wat 
het is.’

De transplantatiedag
De dag dat het onverwachte telefoontje komt dat er een postmortale nier 
beschikbaar is, wordt door veel respondenten als heel dubbel ervaren. Ener-
zijds is er de blijdschap dat er eindelijk een nier is. Anderzijds is er echter 
het verdriet dat er iemand is overleden. Iemand over die gemengde gevoelens: 
‘Aan de ene kant ben je heel blij, en aan de andere kant is ook heel vreemd natuur-
lijk. Er is toch iemand ook overleden.’

Opvallend is dat vrijwel alle nierpatiënten zich dit moment haarscherp weten 
te herinneren. De dag is vol onderzoeken. Pas na afronding van alle onderzoe-
ken kan het groene licht voor transplantatie gegeven worden. Veel patiënten en 
hun partners ervaren die dag tegenstrijdige gevoelens:

‘Dat is dus eigenlijk het dubbele ervan, van die dag, aan de ene kant ben 
je heel erg opgetogen, van het gaat gebeuren. En tegelijkertijd moet je je 
inhouden omdat het eventueel niet door kan gaan.’
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Afbeelding 13 Een nier, wachtend op de operatie.

Na de transplantatie
De eerste periode na de transplantatie is een spannende tijd: doet de nier het 
wel of doet hij het niet? Het vertrouwen in de donornier is heel wisselend. 
Sommige patiënten geven aan een rotsvast vertrouwen te hebben in de nier. 
Andere patiënten geven aan meer met de toekomst bezig te zijn en tegelij-
kertijd te beseffen dat de nier wellicht niet eeuwig mee zal gaan. Sommige 
patiënten zijn na de transplantatie extra voorzichtig en willen precies weten 
hoe het met de bloedwaarden gaat. Dit neemt toe als er sprake is van dreigende 
afstoting. Een partner van een nierpatiënt en een nierpatiënt zelf vertellen 
hierover: ‘Hij was zo beschermend voor zijn buik, je moest ook niet te dichtbij hem 
komen.’ En: Ik was bang. Dacht dadelijk gebeurt er iets en dan is het een ramp.’

Sommige patiënten voelen zich na de transplantatie zowel door artsen als door 
hun omgeving genezen verklaard, terwijl ze nog altijd erg moe zijn. Dit kan tot 
onbegrip leiden. Ook hebben patiënten achteraf moeite met het ideale plaatje 
dat hen van een transplantatie is voorgesteld. Ze hadden alle hoop gevestigd op 
de transplantatie en soms blijkt het behoorlijk tegen te vallen. Het is de moe-
heid die hen parten blijft spelen, maar ook het feit dat ze voor de rest van hun 
leven afhankelijk blijven van medicijnen en de bijwerkingen. Iemand vertelt:

‘Ondanks het feit dat het zoveel beter gaat ben je toch nog altijd beperkt. 
En zeker als je in mijn geval ook nog vreselijk zware medicatie hebt’.
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Afbeelding 13 Een nier, wachtend op de operatie.
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Complicaties
Zodra er complicaties optreden, bijvoorbeeld na een transplantatie, speelt 
naast de angst voor afstoting, ook de angst voor ‘wat er nu weer op mijn bordje 
komt’. Bij ernstige complicaties kan de nier zelfs naar de achtergrond verdwij-
nen en voelt de patiënt zich werkelijk gehandicapt. Een citaat van een respon-
dent: ‘Ik ben daarna twee jaar bezig geweest om op te knappen.’

Ook shuntproblemen worden als belangrijke complicatie genoemd. Bij shunt-
problemen kan een nierpatiënt aangewezen zijn op een tesiokatheter (hals 
katheter) bijvoorbeeld, wat een extra risico met zich meebrengt bij een infec-
tie, aangezien deze katheter reikt tot het hart.

Afstoting nier en mislukken van de transplantatie
Als tijdens de interviews een afstoting van de nier ter sprake kwam, gaven 
de meeste geïnterviewden aan hoe belangrijk de communicatie van de art-
sen of verpleegkundigen op dat moment was. Men is positief als de artsen en 
verpleegkundigen hen als ‘persoon’ behandelen en steunen. Maar dat is niet 
altijd het geval. Soms voelt men zich niet alleen door de nier, maar ook door 
de personen waarvan zij afhankelijk waren in de steek gelaten:’ Ze [doktoren] 
kwamen met zijn vieren binnen, ze liepen met zijn vieren weg.’

Ook een mislukte transplantatie is voor sommige patiënten een traumatische 
ervaring. De getransplanteerde nier, waar alle hoop op is gevestigd, wordt 
dan weer binnen enkele dagen verwijderd. Ook hier blijkt de communicatie 
 cruciaal.

Het komt voor dat patiënten na de transplantatie zich meer zorgen maken over 
relatief onschuldige klachten uit angst voor afstoting. Een respondent vertelt 
daarover: ‘’s Ochtends voelde ik misselijkheid, en die hoofdpijn, ik denk nou daar 
gaan we weer. Het is weer prijs. Dus ik denk oh nee hè, dus ja dan is toch iets 
helemaal fout.’ Sommige nierpatiënten leven dan ook extra voorzichtig na de 
transplantatie om zo min mogelijk risico’s te nemen.

Bijwerkingen
Gezien de zware medicijnen waar nierpatiënten van afhankelijk zijn, hebben 
zij ook te maken met soms ernstige bijwerkingen, zoals
– dikker worden
– haargroei
– staar
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– het krijgen van een dunnere huid
– grotere kans op huidkanker
– snel blauwe plekken krijgen
– een grote kans op het ontstaan van suikerziekte
– botontkalking
– depressie
– vergeetachtigheid
– diarree

Nierpatiënten die te maken hadden met chronische afstoting en daardoor extra 
zware medicijnen moesten slikken, gaven soms ook aan dat dit zo’n stempel 
op het dagelijks leven drukte dat men zich af ging vragen hoe lang men hier 
nog mee door moest gaan. Een nierpatiënte vertelt hierover:

‘Die medicijnen kan ik niet zo goed verdragen dus ik ben eigenlijk vanaf 
december al aan de diarree. Nu gaat het wat beter, maar het is lastig 
want je kunt helemaal nergens heen. Laatst was een kennis overleden. 
Ik zou ’s avonds in de kerk gaan condoleren en dan loop ik drie, vier keer 
naar de wc.’

Afbeelding 14 Een nierpatiënt moet soms 30 tabletten per dag innemen.

Controles
De controles door de nefroloog worden door veel patiënten ook als kritieke 
momenten ervaren. Velen willen de precieze uitslagen van de testen weten, 
alleen een ‘uw nier functioneert prima’ volstaat dan niet. Nierpatiënten ken-
nen deze waarden vaak uit hun hoofd en weten precies wanneer het goed is 
en wanneer niet. Het lijkt er dan op dat men meer vertrouwen stelt in de 
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objectieve waarden dan in de eigen subjectieve gevoelens. Het hebben van 
zekerheid, van vertrouwen is op een dergelijk moment erg belangrijk. Soms 
zien patiënten in dat dit niet altijd gezond is, het letten op cijfers gaat dan hun 
leven beheersen.

‘Toen ik net uit het ziekenhuis kwam, ben ik vreselijk op cijfertjes gaan 
letten, tot op het zieke af. Dan moet je gewoon jezelf een halt toeroepen, 
want dat is gewoon niet goed. En het duurt gewoon een tijdje voordat je 
dan weer een beetje vertrouwen in je lichaam krijgt.’

Afbeelding 15 Regelmatig wordt het bloed van nierpatiënten op een groot aantal 

functies gecontroleerd.

Bejegening van en relatie met hulpverleners
Zoals hierboven ook al naar voren gekomen is, geven veel patiënten aan dat 
de relatie met de arts, maar ook met verpleegkundigen van grote invloed is. 
Het is belangrijk dat de zorgverlener betrokken is, de patiënt goed aanvoelt, 
aandacht voor je heeft, goede voorlichting geeft, eerlijk is en steun geeft. Het 
is ook erg van belang dat hulpverleners rekening houden met jouw wensen en 
behoeften. Dit is lang niet altijd het geval, zoals de volgende citaten laten zien:

– ‘Dan zegt de verpleging we zetten de airco lekker hoog, zodat het niet 
te warm is, dan geven we de patiënten wel een dekentje.’

– ‘Mensen werden opeens verschoven van de ene dialyse dag naar de 
andere dag.’

– ‘Ik wilde zo laat mogelijk maar dat gaf problemen op de dialyse afde-
ling hoor. De verpleegkundigen wilden allemaal op tijd naar huis.’
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Patiënten hebben dikwijls met meerdere artsen te maken en zij geven aan dat 
het vervelend is dat de artsen nog wel eens tegenstrijdige berichten geven of 
niet goed weten wat ze met je aan moeten. Dit is vooral het geval als patiënten 
in het ziekenhuis belanden voor een ingreep die niet gerelateerd is aan hun 
nierziekte. Soms blijken de overige artsen in het ziekenhuis niet op de hoogte 
te zijn van de wisselwerking van de medicijnen die zij voorschrijven met de 
afweeronderdrukkende medicijnen die patiënten van de nefroloog slikken. Dit 
kan leiden tot verwarring, onzekerheid en het gevoel dat men continu alert 
moet zijn. Patiënten geven dan aan dat ze niet altijd kunnen vertrouwen op 
de artsen. Bovendien hebben ze in de loop van de tijd behoorlijk wat geleerd:

– ‘Vroeger zou ik het niet durven zeggen, maar tegenwoordig vraag ik 
gewoon alles want ja, het is toch je eigen lichaam, dus daar heb ik 
recht op.’

– ‘Als je getransplanteerd bent, dan komen de huidproblemen vanzelf, 
maar de dermatoloog houdt er totaal geen rekening mee wat ik al 
aan medicatie slik.’

– ‘Als ik opgenomen word, zorg ik altijd dat ik zelf mijn eigen medicij-
nen bij me heb. Negen van de tien keer hebben ze de verkeerde me-
dicijnen en klopt het niet. Dan zeg ik, hou maar, ik doe het zelf wel. 
(…) Maar er zijn mensen die dat niet durven, die denken, dan slik ik 
mijn medicijnen later wel.’

Afbeelding 16 Gesprekken met de behandelend artsen zijn vaak emotioneel.

Een bijkomende complicerende factor is de ervaren afhankelijkheid van de 
arts. Patiënten geven aan wel mondig te willen zijn, maar steeds in het achter-
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hoofd te hebben dat zij niet te lastig mogen zijn omdat zij toch afhankelijk van 
de arts zijn. Enkele citaten ter illustratie:

– ‘Je past toch op met een grote mond opzetten, je bent wel afhankelijk 
van degenen die jou behandelen.’

– ‘Misschien doet hij dan wel iets minder goed zijn best als je op de OK 
ligt.’

– ‘Je bent zo afhankelijk, zo machteloos, je moet niet je kop boven het 
maaiveld uitsteken.’

Afbeelding 17 De wachtkamer, vaak is de wachttijd te lang.

Co-morbiditeit
Bij sommige patiënten is er sprake van bijkomende gezondheidsproblemen, 
ook wel co-morbiditeit genoemd. Als een patiënt een andere ziekte heeft, kan 
de medicatie die hij daarvoor gebruikt, voor extra bijwerkingen zorgen, of con-
sequenties hebben voor de behandelvorm. Een voorbeeld is als een patiënt een 
chemokuur moet ondergaan. Hierdoor kan, door een verminderde weerstand, 
sneller sprake zijn van buikvliesontsteking als een patiënt aan buikvlies-
spoeling doet, waardoor een patiënt gedwongen wordt voor een andere manier 
van dialyseren te kiezen.

Daarnaast moeten nierpatiënten die, vaak als gevolg van bijwerkingen, dia-
betes krijgen hun dieet opnieuw aanpassen. Naast zoutarm, moeten zij ook 
suikervrij gaan eten. Een patiënt verwoordt hoe zwaar dit kan zijn:

‘Die suiker komt puur van de medicijnen. Ik weet gewoon dat heel veel 
nierpatiënten op den duur suikerpatiënt worden. Maar op dat moment 
had ik er helemaal niet zo aan gedacht en ik had al zoveel narigheid 
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gehad. Nou, en dat is nu wel weer onder controle. Ik maakte altijd  al 
zoutarm eten vanwege de hoge bloeddruk. En nou ook nog suiker.’

Niet alleen medisch gezien wordt het dus ingewikkelder, maar ook psycholo-
gisch is het hebben van een andere bijkomende ziekte extra belastend.

4.3  Wisse lwerk ing  leven en  z iekte

Wij gaven al aan dat de kritieke momenten in het leven en de ziektegeschiede-
nis niet los van elkaar staan. Ze hangen op een ingewikkelde wijze samen. 
Ten eerste geldt dat zich op een bepaald tijdstip meerdere kritieke momenten 
kunnen voordoen. Daarbij komt dat de ziektecarrière geen rechtlijnig proces 
is, het is eerder cyclisch en grillig van karakter.

Bij vrijwel alle nierpatiënten staat het zelfstandig functioneren hoog in het 
vaandel. Het krijgen van een nierziekte betekent ‘inleveren’. Het leven is niet 
meer zoals vroeger. Echter de mate van zelfstandigheid is wisselend en wordt 
mede bepaald door de behandelingsvorm. Dit betekent dat er steeds weer aan-
passingen gemaakt moeten worden op allerlei gebieden als sociale contacten, 
werk, hobby’s, bij een verhuizing en in het op vakantie gaan. Een voorbeeld 
van de wisselwerking in de vorm van berichten op het discussieforum:

Door de bodem zakken

Er is eigenlijk maar één moment geweest dat ik echt door de bodem zakte. De 
timing weet ik niet meer precies, maar nog voor mijn transplantatie. Ik deed er 
alles aan om aan het werk te blijven, werkte echter nog maar 12 uur in de week, 
toen een bedrijfsarts het nodig vond mij te vertellen dat mijn werkgever mij 
mocht ontslaan voor de uren dat ik niet werkte. Dat veroorzaakte bij mij een 
paniekreactie. Het idee mijn werk te verliezen, dat kon ik er niet bij hebben.

Het is eigenlijk niet mogelijk om aan te geven wanneer de wisselwerking tus-
sen leven en ziekte het meest belastend is, omdat dit per individueel leven 
verschilt. Wel kan grofweg worden aangegeven dat vooral de hemodialyse in 
het ziekenhuis als erg belastend wordt ervaren. De dialysefase kenmerkt zich 
door een grote afhankelijkheid van de niervervangende behandeling en van 
anderen. Zaken die mensen graag zelf zouden willen doen, lukken niet meer 
door vermoeidheid of het zich niet lekker voelen.
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5 Specifieke doelgroepen

Eerder gaven wij al aan dat de behandelvorm maakt dat volwassen nier-
patiënten uiteenlopende ervaringen hebben. Vooral de nachtelijke hemodialy-
se thuis valt op als een behandelvorm die patiënten relatief veel zelfstandigheid 
biedt. Ook hebben wij impliciet aandacht besteed aan sekse als dimensie van 
diversiteit. Vrouwen ervaren meer en andere problemen ten aanzien van het 
uiterlijk en veranderingen daarin als gevolg van de ziekte en behandeling dan 
mannen. Dit hangt nauw samen met de uiteenlopende maatschappelijke ver-
wachtingen ten aanzien van mannen en vrouwen.
Andere relevante dimensies van diversiteit vormen leeftijd en etnische 
afkomst.

Wij gaan in dit hoofdstuk in op de ervaringen van jonge kinderen en hun 
ouders, tieners en ouderen. Daarnaast staan wij stil bij het leven met een 
nierziekte, zoals ervaren door mensen met een andere etnische afkomst. Wij 
schetsen hun dagelijks leven en geven aan welke specifieke kritieke momen-
ten spelen bij deze doelgroepen. Natuurlijk zijn er ook overeenkomsten met 
volwassen nierpatiënten. Denk bijvoorbeeld aan het verzet tegen de dialyse en 
het dieet of aan de lichaamsbeleving. Deze komen hier echter niet aan de orde.

In dit hoofdstuk worden de ervaringen van specifieke doelgroepen beschre-
ven. Op deze manier wordt meer recht gedaan aan de diversiteit binnen de 
groep van nierpatiënten.

5 . 1  Jonge  k inderen en  hun ouders

In deze paragraaf wordt allereerst een dag uit het leven van een kind met een 
nierziekte geschetst, daarna worden de specifieke kritieke momenten vanuit 
kindperspectief en het perspectief van hun ouders beschreven.
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5.1.1 Kinderen en nierziekte: een dag uit het leven van ….
Om je een voorstelling te kunnen maken van wat het betekent als je zoon of 
dochter een nierziekte heeft en wat het voor het kind zelf betekent om ziek te 
zijn, hieronder het verhaal van de achtjarige Max. Zijn moeder vertelt:

Een dag uit het leven van Max

Max is acht jaar. Hij gaat naar een school voor zieke kinderen. Vlak na zijn 
geboorte kwam aan het licht dat zijn nieren niet goed functioneerden. Op drieja-
rige leeftijd startte hij met buikvliesspoeling. Twee jaar later volgde een mislukte 
niertransplantatie. Max hervatte de buikvliesspoeling (PD). Hij heeft veel compli-
caties en een gedwongen overstap naar hemodialyse ligt in het verschiet. Ouders 
overwegen zelf een nier af te staan. Max heeft een oudere broer van tien jaar, en 
een jonger zusje van bijna vijf jaar.

6.30 uur. Max ligt te roepen in zijn bed. Hij hoort zijn zusje al lopen over 
de gang en wil ‘van de slang’ af. Ik ga naar hem toe en sluit hem af van de 
Home Choice. Even alle gegevens noteren, bloeddruk meten, en Max op de 
weegschaal zetten. Nog even zijn katheter goed vast plakken en dan kan Max 
zichzelf aankleden. Ondertussen wordt het ontbijt klaargemaakt en medicij-
nen en sondevoeding voor Max. We proberen hem altijd ook gewoon een 
klein beetje te laten eten en drinken, maar het blijft een drama. Wat dat betreft 
geeft de sondevoeding ook wel rust in huis. Iedereen leed er onder. Er was 
elke maaltijd strijd.

Het is elke ochtend een race tegen de klok. De taxi kan om 7.45 uur voor de 
deur staan, maar je weet het nooit. Soms staat Max klaar en blijkt ineens de 
route omgegooid. Dat betekent toch al gauw 20 minuten wachten. Gelukkig, 
vandaag loopt alles volgens plan.

Schooltijd. Wat een afweging was het destijds: Max wel of niet naar de school 
voor zieke kinderen? Hij heeft de groepen één en twee op de school hier om 
de hoek gedaan, maar er was telkens wel iets. We kregen steeds meer het 
gevoel, dat school het maar lastig vond ‘het gedoe’ rondom Max. Medicijnen 
geven vonden ze eng, werd ook wel eens vergeten als zijn vaste juf er niet was. 
Overblijven mocht niet, want ze wilden hem niet de sondevoeding geven. 
Noodgedwongen moest ik minder werken. Toen we hem op een tropische 
dag natgespoten en onder het zand op school ophaalden, was voor ons de 
maat vol. Ze wisten heel goed, dat dat niet handig was met zijn katheter. Ook 
al zit er een pleister overheen, het blijft een open verbinding, de kans dat er 
vies water of zand in komt, is altijd aanwezig.
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Kennelijk hadden we dit nodig om de overstap te durven maken. Het is prach-
tig om te zien hoe hij opgebloeid is op zijn huidige school. Alsof hij zelf ook 
onbewust gevoeld heeft dat hij eigenlijk niet geaccepteerd werd in zijn oude 
klas. Hij heeft het enorm naar zijn zin. Iedereen heeft wel iets en dat maakt 
weer dat je ‘gewoon’ bent. Er wordt op een natuurlijke manier met alle leefre-
gels omgesprongen en als Max in het ziekenhuis ligt, krijgt hij altijd bezoek 
van zijn juffen en veel post van zijn klas.

17.00 uur. Max wordt door de taxi weer thuisgebracht. Ik ben net terug van het 
zwembad, waar de jongste zwemles heeft. Dat steekt Max behoorlijk. Dat zij 
al wel leert zwemmen, terwijl hij niet mag. Voor je gevoel klopt het ook niet. 
Maar wij durven het niet aan. Het ziekenhuis adviseert ons ook het niet te 
doen. Max heeft al zo dikwijls een buikvliesontsteking gehad. Bij onze laatste 
controle kaartte de nefroloog zelfs aan dat het goed zou kunnen, dat Max 
binnen niet al te lange tijd over zou moeten stappen op de hemodialyse. Dat 
kwam hard aan. We hebben juist voor de PD gekozen om hem lekker thuis te 
kunnen houden.

Max is altijd erg moe aan het einde van een schooldag. Het zonnetje schijnt, 
hij gaat nog even naar buiten, maar is snel weer terug. Hij heeft eigenlijk geen 
echte vriendjes in de buurt. Dat is wel weer een nadeel van zijn school. Max 
moet het vooral hebben van zijn broer en zusje en van de kinderen die zij mee 
naar huis nemen.

18.00 uur, etenstijd. Max hangt in zijn stoel, klaagt over buikpijn. ‘’t Zal toch 
niet waar zijn? Niet weer een buikvliesontsteking?’ Het flitst door m’n hoofd. 
Nou ja, vanavond gelijk even naar de eerste uitloop kijken. Is die troebel, dan 
weten we hoe laat het is en kunnen we direct het ziekenhuis bellen. Deze zor-
gen blijven. We zijn zo vreselijk alert op zijn signalen.
Max krijgt zijn sondevoeding en zijn medicijnen. We zullen hem nu maar niet 
plagen met het kleine beetje wat hij eigenlijk moet eten.

Na het eten wordt onmiddellijk de Home Choice opgebouwd. Ondertussen 
zet ik Max even onder de douche, na eerst de pleisters van zijn buik verwij-
derd te hebben. Dat blijft een nare klus. Zijn huid wordt er niet beter van. Na 
het afdrogen bekijkt Max zichzelf in de spiegel. Dat doet hij vaak. Soms zegt 
hij niets, kijkt alleen maar. Dikwijls echter komen er de vragen: ‘Waar komen 
al die littekens van? Waarom moet ik die allemaal hebben? Waarom ben ik 
steeds ziek en niet eens een keer iemand anders?’ Vragen waar we geen ant-
woorden op hebben. Soms wordt het hem ook allemaal te veel. Dan is hij 
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verdrietig en boos en wil hij het slangetje niet meer. Wil dan alleen nog maar 
dat er een nier is, die het nu wel gaat doen en dat hij weer net als de andere 
kinderen is.
Nog even de huidpoort verzorgen, schone pleisters plakken, temperaturen, 
bloeddruk meten en dan aansluiten. Max is zo onder zeil. Nog even bij zijn 
zusje kijken, die er ook al in ligt.

’s Avonds wanneer ook de oudste in bed ligt, maken we vast de sonde voeding 
klaar voor de volgende dag. En zakken dan uitgeput saampjes op de bank. De 
zorg voor Max dwingt ons in een strak schema. Hij moet 11 uur spoelen en 
zeker door de week hebben we ’s ochtends geen uitloop, omdat de taxi anders 
moet wachten. Soms gaat het alarm zo vaak af ’s nachts, dat Max ’s ochtends 
veel later klaar is met spoelen. Zelf zijn we dikwijls uitgeput ’s avonds; om 
22.00 uur in bed liggen is heel gewoon. Regelmatig zijn er nachten dat het 
alarm gaat, soms omdat Max op de slang ligt; dat is snel verholpen. Dikwijls 
ook omdat er onvoldoende uitloop uitkomt. Daar ben je een stuk langer bezig.

Sinds kort hebben we een PGB. Tjonge, wat een klus voordat je al die papieren 
hebt ingevuld. Maar we weten nu, dat we al veel eerder recht hadden gehad op 
een PGB. Het is dat we hier toevallig via via achter kwamen. Hier zijn we erg 
boos over. Het gaat om enorme bedragen. Misschien is ons wel iets hierover 
verteld, toen duidelijk was dat Max ziek was, maar dan komt er zoveel infor-
matie op je af, dan is geld absoluut niet belangrijk.

Nu zijn we op zoek naar een oppas, die weet of wil leren hoe de Home Choice 
werkt. Dat blijkt ook geen eenvoudige klus te zijn. Het zou wel heel fijn zijn 
als we iemand vinden. Dan kunnen we, sinds lange tijd, weer eens met zijn 
tweetjes een avondje uit.

Nog even naar de uitloop kijken. Godzijdank, die ziet er goed uit. En gelijk 
groeihormoon prikken. Dat was een goede tip om dit te doen als Max al slaapt, 
want voor het naar bed gaan was het echt een drama. Hij weet wel dat hij het 
nodig heeft om groter te worden, maar naast alle dingen die hij al moet, was 
dit net ‘de druppel’, leek het wel. Nu maar hopen op een goede nachtrust voor 
ons allen.

Kijken wij naar de kritieke momenten in het leven van een jong kind met een 
nierziekte en diens ouders dan valt op dat deze allemaal liggen op het vlak van 
het dagelijks leven en minder te maken hebben met de ziektegeschiedenis 
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zelf. Wij maken een onderscheid tussen kritieke momenten die spelen in het 
leven van het kind en kritieke momenten die spelen in het leven van de ouders.

5 .1.2 Kritieke momenten vanuit kindperspectief
In het vorige hoofdstuk werden de kritieke momenten in het leven en de ziek-
tegeschiedenis beschreven. Er zijn, vanuit het kindperspectief twee specifieke 
kritieke momenten in het leven van een kind met een nierziekte, te weten:

Kritieke momenten vanuit kindperspectief
1. Beleving ziekte
2. Gepest worden

Deze worden hieronder nader toegelicht.

Beleving ziekte
Hoe een kind zijn of haar ziekte beleefd is moeilijk te bepalen als ze heel jong 
zijn. Kinderen die wat ouder zijn, hebben vaak een heel speciale manier om de 
ziekte een plaats te geven in hun leven. Een moeder over haar vijfjarige zoon 
die net een paar weken is getransplanteerd:

‘Hij komt voor een dagopname in het ziekenhuis. Zijn dialysekatheter 
wordt operatief verwijderd. Wanneer hij bij komt op de uitslaapkamer, 
is zijn eerste vraag: “Waar is mijn slangetje?” Hij reageert boos en ver-
ontwaardigd, als we hem vertellen dat ze die hebben weggegooid. “Dat 
was mijn slangetje.” We melden dit bij de nefroloog, die er voor zorgt dat 
hij een nieuw slangetje krijgt. Dit voorval is nu bijna vijf jaar geleden en 
zijn slangetje, zijn levenslijn, hangt als een relikwie aan een haakje naast 
zijn bed.’

Gepest worden
Kinderen kunnen er op een onaangename wijze meer geconfronteerd worden 
dat ze ‘anders’ zijn dan andere kinderen. Kinderen kunnen hard uit de hoek 
komen. Ouders ervaren dat ze hun kind veel leed kunnen besparen door de 
omgeving waarin het kind verkeert, zoals de buurt, de school, goed te infor-
meren over de ziekte en alles wat daarbij hoort. Kinderen blijken dan ook voor-
al kwetsbaar te zijn in nieuwe situaties.

‘Een tijd terug was er een nieuw jongetje op school en op vrijdagavond 
hebben ze een hobbyclubje en dat jongetje had op een gegeven moment 
ook gehoord dat Ilse spoelde en ja, die was haar aan het pesten’.
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Het pesten heeft vaak te maken met uiterlijke veranderingen zoals haargroei 
en een bol gezicht. Een moeder vertelt:

‘Een kind zegt: Wat ben jij lelijk, zeg. Jij lijkt de weerwolf wel. Dat is, ook 
als ouder, even slikken wanneer een wildvreemde dat tegen je kind [5 jr.] 
zegt, die als bijwerking van de medicatie last heeft van heftige beharing 
in zijn gezicht.’

‘Goh, jij hebt al haartjes als een volwassen man. Dat wil ik ook, aldus een 
jongetje van negen jaar, tegen vriendje, dat last heeft van overmatige 
haargroei op armen en benen.’

Ook een geringe lichaamslengte kan bij kinderen al een bron van frustratie 
zijn. Op het schoolplein: ‘He, jij hoort nog op het plein van de kleuters’, zegt een 
kind uit groep 5 tegen een jongen uit groep 4, die een nierziekte heeft.

5 .1.3 Kritieke momenten vanuit ouderperspectief
Er zijn ook kritieke momenten in het leven van een kind met een nierziekte 
vanuit het perspectief van de ouders. Wij sommen ze op en lichten de lijst 
daarna toe.

Kritieke momenten vanuit ouder perspectief
1 Alert zijn op signalen van je kind
2 .Eetproblemen
3. Invloed van de ziekte op de ontwikkeling van je kind
4. Overstap naar de middelbare school
5. Gewoon leven
6. Praktische ondersteuning en financiële regelingen

Alert zijn op signalen van je kind
Zeker als kinderen nog klein zijn, kunnen ze zelf niet aangeven waar ze last 
van hebben. Aan de ouders de taak om alert te zijn en te leren hoe signalen 
te interpreteren. Ouders moeten als het ware hun kind leren kennen op het 
gebied van de nierziekte. ‘Dus dat heeft dan een tijd geduurd, voordat ik echt 
dacht van, o, ja, zo werkt dat bij hem.’

Eetproblemen
Als gevolg van hun nierziekte hebben de meeste jonge kinderen geen eetlust. 
Het gegeven dat de kinderen toch datgene wat op hun dieetlijst staat,  moeten 
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binnen krijgen, kan binnen een gezin de nodige stress opleveren. Ouders 
geven aan dat het zoeken is hoe de kinderen toch aan het eten en drinken te 
krijgen. Het vereist behoorlijk wat inspanning en inventiviteit.
Blijft eten een probleem dan kan sondevoeding noodzakelijk zijn.

‘Het probleem met haar was alleen het eten, ze wilde gewoon niet eten. 
Toen zijn we met neussondes in de weer geweest, maar die trok ze er 
iedere twee, drie dagen uit. Ik heb toen gezegd: “Ik wil alles doen, maar 
ik ga haar niet prikken, en ik doe ook geen sondes.” Ik dacht: “Dat kind 
moet nog zoveel in je vertrouwen” (...) Ik ga het nu zelf doen, en dan eet 
ze maar minder.’

Ook wanneer kinderen wel willen eten, kan het dieet een behoorlijk probleem 
zijn. En dan niet alleen voor het kind, maar ook voor de ouders, die zoeken 
naar een manier hoe hier zo goed mogelijk mee om te gaan binnen een gezin.

Invloed van de ziekte op de ontwikkeling van je kind
Ouders geven aan dat er allerlei vragen zijn over de invloed van de nier-
ziekte op de ontwikkeling van hun nog jonge kind. Heeft het gevolgen voor 
zijn cognitieve ontwikkeling? Wat betekent het voor de sociaal-emotionele 
 ontwikkeling?

‘Die afvalstoffen die hij in de eerste weken gewoon heeft opgebouwd, ik 
weet niet wat dit heeft gedaan met zijn hersenen. Het zou me niks ver-
bazen als dat toch een beschadiging heeft gegeven.’

Het is vaak moeilijk te bepalen of bepaald gedrag te wijten is aan de ziekte of 
daar los van staat. Dit kan de opvoeding bemoeilijken. ‘Ik zou wel willen weten, 
is dit nu normaal wat ze doet of niet? Bijvoorbeeld niet willen slapen.’

De meeste kinderen slikken behoorlijk wat medicijnen. Over mogelijke bij-
werkingen hiervan op lichamelijk gebied is één en ander bekend, maar ouders 
tasten in het duister over wat de invloed van medicatie is op bijvoorbeeld de 
cognitieve ontwikkeling van hun kind of op zijn gedrag, zoals concentratie-
problemen en ‘explosief gedrag’ bij kinderen die prednison gebruiken.

Overstap naar de middelbare school
Sommige ouders geven aan dat ze zich zorgen maken over de toekomstige 
overstap van hun kind naar de middelbare school. De basisschool is een 
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 vertrouwde plek. Iedereen is ingelicht en het kind heeft zijn eigen plekje in de 
groep. Ouders vragen zich dan af of hun kind op de middelbare school ook zo 
gemakkelijk geaccepteerd zal worden. Ter illustratie:

‘En misschien is ze dan net getransplanteerd. En dat ze daardoor heel 
moeilijk begint en dat ze heel veel medicijnen heeft en het uiterlijk ook 
nog gaat veranderen in de puberteit, en dan denk ik hoe pikken andere 
kinderen dat dan weer op, op school.’

Gewoon leven
Ouders geven aan dat ze het belangrijk vinden dat hun kind, ondanks zijn 
ziekte, toch een zo gewoon mogelijk leven leidt. Een voorbeeld: ‘Dus ook 
gewoon naar het zwembad en zwemmen. Ik zeg, laat andere mensen maar denken 
van wat heeft zij nou onder haar badpak? Ik zeg, probeer je er maar overheen te 
zetten en dat lukt haar wel.’

Soms kan het ook lastiger zijn om een goede keuze te maken voor je kind en 
zet je je eigen emoties uiteindelijk aan de kant en kies je voor datgene wat voor 
je kind het beste is. Een moeder vertelt hierover toen zij moesten kiezen tus-
sen een gewone basisschool en een Medisch Kleuterdagverblijf:

‘Vanwege zijn ontwikkelingsachterstand had een psychologe in het zie-
kenhuis gezegd van “ik denk dat een gewone kleuterschool toch te hoog 
gegrepen is voor hem”. Wij hadden heel lang gehoopt dat dat juist wel 
zou gaan lukken, maar toen zijn wij toch bij het MKD gaan kijken. We 
hadden eerst wat weerstand. Je wilt eigenlijk liever zo gewoon mogelijk.’

Praktische ondersteuning en financiële regelingen
Ouders geven tijdens de interviews aan dat zij pas laat ontdekken dat er finan-
ciële regelingen zijn, waar zij mogelijk gebruik van kunnen maken, zoals een 
persoonsgebonden budget. Meestal horen zij dit dan, bij toeval, via een andere 
ouder. Ouders missen hierin de ondersteuning van het ziekenhuis. Zij maken 
zich hier boos over, want ze lopen geld mis. Bovendien lichten juist de mensen 
die op de hoogte zijn van al deze regelingen, hen hier niet tijdig over in.

‘Dus we hadden ineens een enorm PGB. We hadden zoiets van “jeetje”. 
Maar goed we hebben het ook wel een beetje gezien als compensatie. 
Ik wist eigenlijk niet dat je ook de dingen die je zelf doet, dat je je daar 
ook voor kunt laten uitbetalen, Dat wist ik voorheen niet. Daar kwam ik 
eigenlijk pas achter door andere ouders.
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Ook bij het uitzoeken van allerlei praktische zaken, zoals bijvoorbeeld het vin-
den van een oppas voor een kind dat ’s nachts aan de dialyse ligt, wordt onder-
steuning en informatie vanuit het ziekenhuis gemist.

Ouders geven aan dat het uitzoeken van al deze praktische zaken, en het 
invullen van formulieren voor financiële regelingen veel tijd en rust vraagt. 
Zij worden echter zo in beslag genomen door alle dingen die op hun afkomen 
als gevolg van de nierziekte van hun kind, dat die tijd en rust juist ontbreekt. 
Een ouder: ‘Kom op. Plan een afspraak zeggen ze dan, ik help je wel. Maar net voor 
die dingen,  daar heb je gewoon helemaal geen energie meer voor.’

5 .2  T ieners

Stel, je bent een tiener met een nierziekte. Wat betekent dat? In deze paragraaf 
vertelt Maaike daarover en daarna worden de specifieke kritieke momenten 
voor tieners besproken.

5 .2 .1 Tieners en nierziekte: een dag uit het leven van ….
De 16 jarige Maaike vertelt wat het betekent om op die leeftijd een nierziekte 
te hebben:

Een dag uit het leven van Maaike

Maaike is bijna 17 jaar. Zit in vijf VWO en weet sinds haar 13e dat ze een nier-
ziekte heeft. Had altijd hoofdpijn, moest vaak overgeven. Was ‘blij’ met de diag-
nose omdat ze zelf dacht aan kanker. Maaike moest op korte termijn starten met 
dialyse. Zelf had ze een keuze snel gemaakt: buikvliesspoeling. Ze wilde gewoon 
naar school en de omgeving moest vooral zo min mogelijk merken dat ze ziek was. 
Twee jaar geleden kreeg ze een nier van haar vader.

Maaike heeft nog een jonger broertje en zusje.

7.00 uur. De wekker gaat. Nog even lekker blijven liggen en dan snel dou-
chen. Het schijnt vandaag een mooie dag te worden, voor het eerst echt lekker 
warm. Maar goed, zo toch maar iets met lange mouwen aantrekken, want om 
nu nog mijn armen te scheren, dat red ik echt niet. Dat moet vanavond maar, 
dan kan ik gelijk mijn benen ook doen. Even brood smeren voor school en 
voor nu een crackertje met kaas. Meer krijg ik er ’s ochtends vroeg niet in. Een 
kop thee erbij en mijn medicijnen pakken. O, moet er aan denken dat er een 
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nieuw recept voor neoral moet komen, anders verwijt mijn moeder me straks 
weer dat ik er te nonchalant mee om ga.

Het eerste uur op school krijgen we de repetitie wiskunde terug. Dat vind ik 
heel spannend, heb hem, volgens mij, erg slecht gemaakt. Had de voorberei-
ding gemist, omdat ik in het ziekenhuis was voor een nierbiopsie. Shit, een 
onvoldoende! Maar nu hoor ik dat ik hem over mag doen. Fijn. Alleen hoor 
ik achter mijn rug al weer klasgenoten zeiken dat ik misbruik maak van mijn 
ziekte. Ik zou zo met ze willen ruilen.

Pauze. Ik ga met mijn twee beste vriendinnen even naar buiten. Zij snappen 
tenminste een beetje van wat ik meemaak. Ik kan altijd mijn verhaal doen en 
misschien snappen ze het niet allemaal, ze zullen me nooit uitlachen, maar 
me altijd steunen. Ach, eigenlijk praat ik niet zoveel over mijn ziekte. Ik ben 
veel te bang dat ze mij een zeurpiet vinden.

Het vijfde uur: we hebben gymnastiek. Moeten vandaag de Coopertest doen. 
Dat vind ik elke keer een enorme opgave. Ik weet dat ik mag stoppen als ik 
moe ben, maar dat doe je toch niet. Dan ben je gelijk weer een uitzondering. 
Wel merk ik dat het beter gaat dan een jaar geleden. Toen was ik sowieso nog 
heel erg moe, ook als ik niets gedaan had. Dat viel me wel tegen na de trans-
plantatie. Er werd altijd gezegd dat je, als je getransplanteerd was, weer alles 
kon doen. Maar mooi niet, hoor. Zeker het eerste jaar was ik vreselijk moe. 
Nu wisselt het heel erg.

Nog een uurtje les, even een halve liter water drinken. Dat vond ik in het begin 
ook erg wennen. Toen ik buikvliesspoeling deed, moest ik altijd een beetje 
opletten dat ik niet teveel dronk. En nu moet ik vooral heel veel drinken, zeker 
2 liter en bij warm weer nog meer. In het begin kreeg ik het niet voor elkaar. 
Maar ik weet dat mijn nier het dan beter doet en daar heb ik alles voor over. Ik 
zou het naar mijn vader toe niet kunnen maken, de nier die ik van hem gekre-
gen heb, te verwaarlozen.

We zijn vanmiddag lekker vroeg vrij. Ik ga even met mijn vriendinnen de stad 
in, kleren kijken en zomerjassen passen. Daar heb ik tegenwoordig weer lol 
in. Na mijn transplantatie wilde ik helemaal de stad niet meer in. Ik had zo’n 
enorme buik gekregen. Niets paste mij meer. Ik stuurde mijn moeder naar de 
stad om broeken te kopen. Heb echt een jaar lang alleen maar joggingbroeken 
en zwangerschapskleren gedragen. Afschuwelijk vond ik dat. Nu merk ik dat 
ik aan het afvallen ben. Vind dat aan de ene kant heerlijk, maar merk dat ik 
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nieuw recept voor neoral moet komen, anders verwijt mijn moeder me straks 
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me ook zorgen ga maken. ‘Er zal toch niets aan de hand zijn? Zal er iets met 
mijn nier zijn?’ Deze zorgen hou ik voor mij. Mijn moeder is zo snel bezorgd. 
Haar ga ik er echt niet mee lastigvallen. En mijn vader al helemaal niet. Ik wil 
gewoon dat het goed blijft gaan met mijn nier. Ik voel me al zo schuldig dat hij 
nooit meer de oude is geworden sinds hij zijn nier heeft afgestaan.

16.00 uur. Ik ben net terug uit de stad. O, daar belt een vriendin van mij, of ik 
zaterdag met haar meega naar Utrecht. Dan is er open dag van de Universiteit. 
Zou dat lukken studeren in een andere stad? Ik ben zo benieuwd hoe anderen 
dat dan doen. Het lukt me alleen niet om met lotgenoten van mijn leeftijd in 
contact te komen; of ze zijn veel jonger of ze zijn veel ouder. Bij mijn ouders 
kan ik niet zo goed terecht. Ze zijn zo snel ongerust.

19.00 uur. Tijd om aan tafel te gaan. Mmm, lekker we eten pizza met salade. 
Daar kan ik elke dag nog van genieten, dat ik gewoon alles weer mag eten. 
Dat was tijdens de dialyse wel anders. Wat een ramp vond ik dat. Zoetigheid, 
altijd maar zoetigheid om nog aan de calorieën te komen. En dan als je bij 
anderen at, steeds maar moeten uitleggen dat je dat en dat niet mocht heb-
ben. We bespreken even wie er morgen met mij meegaat naar de controle in 
het ziekenhuis. Mijn vader gaat mee, die kan wel wat later beginnen op zijn 
werk. Zal blij zijn als het weer achter de rug is. Loop altijd vreselijk te stressen 
in het ziekenhuis. Mijn bloeddruk schiet er van omhoog. Durf dan de rest van 
de dag thuis de telefoon niet meer op te nemen, bang dat het de nefroloog is 
met slecht nieuws.

Sowieso baal ik altijd wel bij de polibezoeken. We moeten een eind rijden en 
dan vaak ook nog lang wachten. Als we dan eindelijk aan de beurt zijn, heb ik 
het gevoel dat er meer tegen mijn ouders gepraat wordt, dan tegen mij. Terwijl 
ik degene ben die de medicijnen neemt en toch het beste weet hoe ik me voel.

’s Avonds. Nu dan echt mijn armen en benen scheren. Wat een gedoe, vind 
ik dit. Het kost hartstikke veel tijd en je moet het echt wel een keer per week 
doen, anders zie je er niet uit. En er is niets erger dan al die starende blikken, 
allemaal op jou gericht. Ik zou er heel wat voor over hebben om op een ander 
medicijn over te kunnen stappen, zoals prograft, maar daar zeggen ze dan 
weer van dat je haren kunnen gaan uitvallen.

21.30 uur. Nu moet ik echt mijn bed in duiken, want ik ben heel moe. Ben 
soms wel een beetje jaloers op vriendinnen die dan nog een hele lange film 
kijken op televisie tot 23.00 uur, ook door de week. Dat trek ik echt niet.
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5.2 .2 Kritieke momenten bij tieners
Hieronder bespreken wij de kritieke momenten die specifiek zijn voor tieners. 
Een opmerking die wel gemaakt moet worden is dat wij alleen gesproken heb-
ben met een kleine groep tienermeiden.
Wij hebben geen jongens gesproken. Het kan goed zijn dat bij hen andere 
kritieke momenten spelen. Het gaat om de volgende punten:

Kritieke momenten vanuit het perspectief van tieners
1. Anders zijn
2. Negatieve reacties vanuit de omgeving
3. Relatie met ouders
4. Schuldgevoel
5. Contact met de arts
6. Overstap naar andere school/opleiding
7. Steun

Anders zijn
Bij de tieners speelt mee dat je vooral hetzelfde moet zijn als je leeftijdgeno-
ten. Ze vinden het vreselijk op te vallen door de zichtbare bijwerkingen van de 
medicijnen. Als allerergste wordt de enorme haargroei ervaren, gevolgd door 
een dikke buik en een dik hoofd.
Maar ook de gevolgen van langdurige hemodialyse speelt een rol, zoals een 
lelijke arm hebben van de shunt.
De zomer is de moeilijkste periode. Armen en benen moeten wekelijks gescho-
ren worden. De lelijke arm blijft bedekt onder lange mouwen. Zwemmen is 
niet favoriet, want haren op de rug blijven zichtbaar.

‘Maar ik schaam me wel als ik in een bikini loop. Ik loop wel gewoon in 
een bikini en het kan me niet schelen of ze mijn littekens zien of niet. 
Maar ik schaam me wel voor die haren op mijn rug. Die wil ik niet graag 
laten zien.’

Ook het aangewezen zijn op zwangerschapskleren en joggingbroeken van-
wege een dikke buik is een nare ervaring. Alle starende blikken worden als 
afschuwelijk ervaren. Het liefst zouden ze binnen blijven. Er moet een enorme 
drempel genomen worden om zich over de schaamte heen te zetten. Een meid: 
‘Eerst durfde ik ook absoluut niet naar buiten. Ik wilde ook geen foto’s van mezelf 
zien.’
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Negatieve reacties vanuit de omgeving
Binnen de groep volwassen nierpatiënten wordt bejegening door collega’s 
als kritiek moment genoemd. Bij de tieners zien we dat dit vooral op school 
speelt. Er lijkt dan onder klasgenoten iets van jaloezie te ontstaan, wanneer 
zij bijvoorbeeld, als gevolg van omstandigheden die verband houden met hun 
ziekte, een repetitie over mogen doen.

‘Die dag had ik een heel zware dag, de dialyse was slecht gegaan. Ik 
voelde me niet lekker … Toen zei de leraar je mag de repetitie overdoen. 
Waarop een meisje zei: “Ze krijgt ook altijd alles voor elkaar.”‘

Dergelijke reacties worden als krenkend ervaren. Zij willen namelijk niets lie-
ver dan net zo zijn als de rest van de klas. Het is lastig om te gaan met dergelijk 
onbegrip. Hoewel ze ontdekt hebben dat de opmerking ‘Wil je soms met me 
ruilen?’ wel kan helpen.
Daarbij hebben zij zelf ambivalente gevoelens wanneer ze in de gelegenheid 
worden gesteld iets over te doen. Enerzijds is het aantrekkelijk, want zo kan je 
je cijfer ophalen, anderzijds willen ze ‘gewoon’ zijn en dus niet opvallen.

Relatie met ouders
Dit is sowieso een belangrijk thema voor alle tieners. Bij onze groep zien we 
dat zij zelf het idee hebben dat het voor hun ouders, vanwege hun nierziekte, 
extra moeilijk is hen de ruimte te geven die zij nodig hebben om zich te ont-
wikkelen tot zelfstandige volwassenen.
Zij willen de dingen doen die leeftijdgenoten ook doen, bijvoorbeeld studeren 
en op kamers gaan, of alleen op een talenvakantie.

‘Ik wil toch ook wel graag eens naar het buitenland. Ik wil misschien ook 
antropologie studeren, maar dan kan het zijn dat je naar een of ander 
eiland of naar Afrika gaat voor een stage. En dan zegt mijn moeder gelijk 
“Nee, dat gaat niet”.’

Iets anders wat speelt in deze relatie is dat de tienermeiden niet willen dat 
hun ouders zich zorgen gaan maken. Dit heeft tot gevolg dat ze hen niet alles 
vertellen. Zo kan het voorkomen dat ze lichamelijke klachten een hele tijd voor 
de rest van het gezin verborgen houden. Enerzijds omdat ze zelf eigenlijk niet 
willen weten dat er iets aan de hand is, anderzijds omdat ze niet willen dat 
ouders bezorgd raken. Een meisje zegt: ‘Mijn moeder is ook nogal gauw bezorgd, 
dus die ga je niet lastig vallen. Dan krop ik het heel vaak op.’
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Schuldgevoel
Schuldgevoel komt ook naar voren als een kritiek moment. We zien dit bij 
familietransplantaties  waar complicaties bij voorkwamen. Dit heeft op de mei-
den een enorme impact gehad. Niet alleen vlak na de transplantatie, maar ook 
nu hebben ze er, zij het in mindere mate, nog last van. Twee citaten: ‘Toen het 
zo slecht ging met mijn vader, dat was echt heel erg. Ik had echt zoiets van “als ik er 
niet was, dan had hij er niet zo bij gelegen”.’ En: ‘Mijn vader heeft ook wel compli-
caties gehad. Toen voelde ik me ook zo schuldig.’

Ook zien wij dat ze zich schuldig kunnen voelen over alles wat ouders in hun 
ziekte investeren. Bijvoorbeeld zich schuldig voelen over alle tijd die ouders 
moeten investeren om de thuishemodialyse onder de knie te krijgen.

Contact met de arts
Belangrijk vinden ze dat de arts hen serieus neemt. Zij ervaren dat de arts nog 
veel op hun ouders gericht is en weinig met hen praat, terwijl zij degenen zijn 
die zelfstandig de medicijnen innemen en bijhouden en weten hoe ze zich 
voelen. Ook moet de arts in begrijpelijke taal praten, ‘want ik moet het gewoon 
snappen’.

‘Nu ben je toch wel een beetje op de leeftijd dat je toch alles wel weet van 
de ziekte die je hebt. Want in principe kunnen ze met mij alles bespreken, 
en zijn mijn ouders erbij voor de steun. En als er echt beslissingen geno-
men moeten worden, dan moeten zij dat natuurlijk ook goedkeuren.’

De telefoontjes van de arts naar huis leveren de nodige stress op. De arts 
vraagt dan ook standaard naar één van de ouders. Dit wordt wisselend erva-
ren. De één is er blij mee, neemt in ieder geval uit voorzorg de telefoon niet 
op. De ander vindt dat de arts het ook aan haar kan vertellen. Het wordt erg 
gewaardeerd wanneer er gebeld wordt met goed nieuws.

Overstap naar andere school/opleiding
Dit wordt wisselend ervaren. Een overstap kan plezierig zijn, maar ook heel 
vervelend. Bij een nieuwe start op een andere opleiding kan het fijn zijn dat 
niet iedereen op de hoogte is van je ziekte. Vervelend is dan dat je er toch met 
een aantal mensen over zult moeten praten. Een meisje verwoordt het zo: ‘Ik 
vind het aan de ene kant wel fijn dat ik ga studeren en op kamers ga, niet iedereen 
weet het dan, maar de belangrijkste mensen moeten het toch weten. Daar zie ik 
wel tegenop.’
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De ervaring van de overstap van een gewone basisschool naar een school voor 
zieke kinderen kan heel plezierig zijn. Maar doordat de school voor zieke kin-
deren geen vervolgonderwijs kent, is de stap naar een ‘gewoon’ vmbo weer 
een enorme overgang. Zeker wanneer je dan ook nog bent aangewezen op 
drie dagen hemodialyse in de week, is het erg moeilijk om je plek te veroveren 
binnen de klas.

‘Als ik soms wat zeg in de klas, dan gaan ze gewoon met elkaar praten. 
Ik hoor er gewoon eigenlijk niet bij. Ik heb op dit moment geen vriendin-
nen, misschien één of zo, maar die komt ook niet als ik ziek ben. Dat is 
heel moeilijk.’

Steun
Ze zijn het met elkaar eens dat steun van familie en vrienden heel belangrijk 
is wanneer dingen tegen zitten. Praten is niet altijd noodzakelijk. Soms is het 
voldoende om samen met een vriendin muziek te luisteren: ‘Niemand hoeft iets 
te zeggen, ze moet er dan gewoon zijn.’

Ook geven ze aan dat het fijn kan zijn te praten met iemand die je vertrouwt. 
Dit kan een lerares van school zijn, of iemand in het ziekenhuis die je al langer 
kent, bijvoorbeeld een verpleegkundige, die weet hoe je reageert. Hierbij lijkt 
vooral het ‘informele’ karakter belangrijk te zijn. Een onbekende psycholoog, 
die aan je bed komt, werkt voor hen niet.

‘Maar ik was bang dat ik hem [mijn vader] kwijtraakte (...) Maar ik heb 
toch in die periode voor mijn moeder het helemaal opgekropt. Ik had erg 
stress en zo door wat er was gebeurd. En ja, met mijn vader kon ik ook 
niet veel praten. Naderhand heb ik met een lerares op school gepraat. En 
dan kom je er toch een beetje uit.’

Ze maken ook mee dat mensen de verkeerde dingen zeggen om hen op te 
beuren of te steunen. Dat roept irritaties op. ‘Ze moeten niet zeggen “Het komt 
wel goed”, terwijl het niet goed komt.’

We spraken een tiener die voor haarzelf een oplossing had gevonden in lotge-
notencontact: ‘Daar kan ik alles vertellen. Iedereen heeft ongeveer hetzelfde meege-
maakt. Ze snappen het allemaal. Dat voelt goed.’
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Kortom, bij tieners is veel samen te vatten onder de noemer ‘anders zijn dan 
anderen’, terwijl ze juist niets liever willen dan net zo te zijn als hun leeftijd-
genoten. Ze willen geen uitzonderingspositie in de klas hebben. Ook in het 
contact met ouders speelt dit. Ze willen de extra zorgen van hun ouders niet, 
ze willen net als hun leeftijdgenoten behandeld worden. Tegelijkertijd besef-
fen ze dat ze anders zijn en dat het onder ogen zien daarvan hen helpt in het 
omgaan met de ziekte.

5 .3  Ouderen

Onder nierpatiënten zijn nogal wat ouderen. Soms zijn dit patiënten die oud 
zijn geworden met de ziekte, soms betreft het mensen die op oudere leeftijd 
de ziekte hebben gekregen. Wat het hebben van een nierziekte voor hen bete-
kent illustreren wij aan de hand van het verhaal van de 74-jarige mijnheer 
Molenaars. Daarna worden de specifieke kritieke momenten voor ouderen 
beschreven.

5 .3 .1 Ouderen en nierziekte: een dag uit het leven van ….

Een dag uit het leven van mijnheer Molenaars

De heer Molenaars is 74 jaar en is 25 jaar nierpatiënt. Hij gaat driemaal per week 
naar het AMC voor hemodialyse. Hij woont samen met zijn vrouw en heeft vier 
kinderen en zeven kleinkinderen.

4.30. Ik word wakker. Hoewel ik normaal redelijk slaap, maak ik me toch soms 
zorgen over onze situatie. Ik dialyseer al 15 jaar en hoewel dat allemaal redelijk 
gaat, worden we toch ouder. Mijn vrouw, Antje, wordt over een maand 72. Ze 
is nog fit en ze doet veel werk in en om het huis. Maar ze krijgt last van haar 
linkerheup en haar knie. Gelukkig komt onze dochter regelmatig om de zware 
taken in huis voor ons te doen zoals ramen lappen, stofzuigen en dat soort 
werk. Maar die heeft ook kleine kinderen thuis, daar kunnen we ook niet altijd 
alles van verwachten.

8.00. Antje is al beneden om het ontbijt te maken. Ze doet veel om mij te 
ontlasten. We hebben altijd wel een bepaalde taakverdeling gehad. Ik werkte 
op de zaak en zij deed het huishouden en de kinderen. Alles was altijd piekfijn 
in orde, dat kan ik wel zeggen.
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8.30. Ik kan alles niet meer zo snel dus ik doe langer over het wassen en het 
aankleden. Het valt niet mee. Ik ben altijd heel sterk geweest: ik mankeerde 
nooit iets. Volgens de maatschappelijk werkster is het goed om het te accep-
teren. Ze heeft hierover ook gesprekken met mijn vrouw.

9.00. We ontbijten samen. Dan ga ik naar mijn zoon. Hij heeft een garage-
bedrijf en ik blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen. Vroeger was het mijn 
bedrijf, maar ik word nog steeds overal bij betrokken. Dat vind ik fijn.

11.30. We eten tussen de middag warm want ik moet naar het ziekenhuis. Daar 
krijg ik een broodje. Daarna rust ik wat. Zonder te slapen overdag red ik het 
allemaal niet meer.

14.15. De taxi komt voorrijden en we rijden naar het ziekenhuis. Ik kan gelukkig 
zelf goed naar de afdeling lopen. Het vaste personeel is er. Ik heb er een goed 
contact mee. Ze maken vaak een praatje en ze houden me goed in de gaten. 
De shunt wordt aangesloten en daar gaan we weer. Ik kijk televisie.

15.30. Ik kijk vaak naar de klok, dan reken ik uit hoe lang ik nog moet. Het 
duurt altijd zo lang. Het is echt aftellen. Het apparaat piept. Ze zijn meteen 
bij me omdat ze hun zitje middenin de ruimte hebben waar de patiënten alle-
maal liggen. Dat is fijn. Ook de bloeddruk wordt steeds gecontroleerd. Hij is 
een beetje te hoog. De verpleegster vraagt hoe het komt. Wind ik me ergens 
over op soms?

16.30. Vandaag hebben we gebonden broccolisoep. Ik krijg altijd drie boter-
hammen. Het is al speciaal op naam klaargemaakt in de keuken. Ik moet 
soms goed opletten dat ik het goede bordje krijg. Soms zijn er invallers die de 
patiënten niet goed kennen.

17.30. Hopelijk komt vanavond onze kleinzoon langs. Ik vind de betrokkenheid 
en het contact met de kinderen en de kleinkinderen heel belangrijk. Als ik dat 
niet had, dan weet ik niet waar ik het allemaal nog voor moest doen. Drie keer 
per week naar het ziekenhuis.

18.50. Ik word afgekoppeld en mag naar huis. De taxi staat er nog niet. He, dat 
is nou zo vervelend. Ik zie nog meer mensen wachten. Ik ben zo moe, ik wil 
naar huis. Het dialyseren sloopt je. Op de vrije dagen gaan we erop uit maar 
deze dagen zijn zo slopend!
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19.30. Eindelijk, ik ben thuis. Ik zak moe op de bank. We praten hoe de dag is 
geweest en kijken wat televisie. Ik hoop wat leuke programma’s. Veel anders 
kan ik niet doen. Ik ben erg moe. Gelukkig morgen een vrije dag. Dan gaan 
we iets leuks doen.

5 .3 .2 Kritieke momenten bij ouderen
Ouderen zijn extra kwetsbaar, fysiek maar ook in sociaal opzicht. Kritieke 
momenten hangen hiermee samen.

Kritieke momenten vanuit het perspectief van ouderen
1. Dialyse als eindstation
2. Vervoer en wachten
3. Eenzaamheid

Dialyse als eindstation
De kwaliteit van leven ten opzichte van de zin van het leven speelt juist bij 
ouderen een rol. Zij zijn minder fit en gezond en vragen zich meer dan ande-
ren af wat de zin van het leven nog is als je moet dialyseren. Temeer daar 
sommige ouderen (zeventig plus) niet meer in aanmerking komen voor een 
donornier. De dialyse is dan een eindstation.

Het wachten op een donornier voor ouderen onder de zeventig jaar is extra 
belastend. Ze hebben nog hoop maar die vervaagt bij het ouder worden. Na de 
zeventig kom je niet meer in aanmerking. Dit brengt veel spanning met zich 
mee. Voordat een oudere zeventig is, maar ook erna. Voor de periode is er de 
spanning van ‘komt de nier nog op tijd’ en erna is er het gevoel van ‘ik kom 
hier nooit meer van af’.

Vervoer en wachten
Ook het vervoer naar en van het ziekenhuis valt niet mee. Net als anderen 
zijn ouderen afhankelijk van het brengen en halen naar het ziekenhuis. Soms 
moeten zij wachten in de hal op de taxi die hen naar huis brengt terwijl zij al 
zo moe zijn. Voor ouderen is de reis heen en terug het ziekenhuis nog meer 
belastend dan voor jongeren. Ze zijn moe, dialyseren is al erg belastend.

Eenzaamheid
Oudere mensen hebben dikwijls nog maar een klein netwerk. Leeftijdgenoten, 
patiënten met wie ze vaak een zekere band opbouwen, vallen weg. Een respon-
dent zegt: ‘Ik ben de enige patiënt nog. Iedereen is dood.’ Een  verpleegkundige 
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vertelt:  ‘Een oudere mevrouw wilde niet worden getransplanteerd omdat zij dan de 
“gezelligheid” van het dialyseren zou gaan missen. Ze had niet veel anders meer in 
haar leven.’ Een oudere zelf zegt: ‘Als je ziek wordt dan raak je heel veel vrienden 
kwijt.’

5 .4  Nierpat iënten met  een andere  e tn ische  achtergrond

De laatste specifieke doelgroep die beschreven wordt, is die van nierpatiënten 
met een andere etnische achtergrond. Wederom zal eerst een indruk worden 
gegeven van het leven van een nierpatiënt met een andere ethische achter-
grond. Daarna zullen de kritieke momenten beschreven worden.

5 .4 .1 Nierpatiënten met een andere etnische achtergrond: 
een dag uit het leven van ….

Om een indruk te krijgen van het dagelijks leven zoals beleefd door aan nier-
patiënt met een andere etnische achtergrond volgt het verhaal van een Turkse 
mijnheer. Ofschoon niet iedereen zo actief is als mijnheer Affan, spelen de 
kritieke momenten die hij ervaart ook in de levens van andere nierpatiënten 
met een andere etnische achtergrond.

Een dag uit het leven van mijnheer Affan

De heer Affan is rond de 45 jaar. Hij is in Turkije geboren en woont sinds jonge 
leeftijd in Nederland. Toen hij tiener was, werd duidelijk dat hij aan een nierziekte 
lijdt. Toen 10 jaar later zijn nierfuncties erg achteruit gingen, moest hij gaan dia-
lyseren (hemodialyse). Binnen een jaar was er een nier beschikbaar en werd de 
heer Affan geopereerd. Helaas is de nier binnen een paar maanden afgestoten 
en moest hij opnieuw aan de dialyse. Na een paar jaar dialyse volgde een tweede 
transplantatie. Deze nier hield het een aantal jaren langer uit. Intussen heeft 
de heer Affan een derde nier. Mijnheer heeft drie kinderen. Hij heeft een WAO-
uitkering.

5.00 uur. Ik sta op om te bidden en ga erna weer naar bed. Voor ons is het 
belangrijk om vijf maal per dag te bidden en daarvoor ruim ik altijd plaats in. 
Een paar uur later maakt mijn vrouw mij wakker. We ontbijten in de open keu-
ken samen met de drie kinderen die nog thuis wonen. Tegenwoordig voel ik 
mij lichamelijk best redelijk hoewel ik wel met enige onzekerheden te kampen 
heb. Hierover praat ik eigenlijk pas sinds kort met mijn vrouw.

Leven met een nierziekte_2.indd   101 23-2-2010   14:11:11

Leven met een nierziekte

102

9.30 uur. Telefoon. De stedelijke omroep belt voor een interview. Ik zeg toe. 
Het wordt wel druk, vanmiddag heb ik proefopnamen voor een voorlichtings-
film voor allochtonen die aan een nierziekte lijden.

10.30 uur. Ik maak aanstalten om naar mijn afspraak met de nefroloog te gaan. 
Eenmaal op het spreekuur begint de arts het gesprek met de mededeling dat 
de bloedwaarden goed zijn. Ik zeg hem dat ik mij zorgen maak. Daarop zegt 
hij dat ik mij geen zorgen hoef te maken. Ik ga met een recept voor nieuwe 
medicijnen de deur uit. Ik voel mij teleurgesteld. Eigenlijk zou de arts mij 
moeten behandelen als een vriend die meedenkt en meevoelt en ingaat op 
mijn zorgen.

12.00 uur. Eenmaal thuis vraagt mijn vrouw hoe het is geweest in het zieken-
huis. Ik vertel dat het allemaal goed was. Ik weet dat ze mijn opstelling moei-
lijk vindt. Ze wil meeleven en weten wat er aan de hand is maar ik kan dat niet 
zo goed uiten. Zo ben ik niet opgevoed. Zij wist ook niet dat ik een nierziekte 
had toen we trouwden. Nu praten wij wat meer.

14.30 uur. Ik heb een afspraak met mensen van de nierpatiëntenvereniging. 
Ze willen een voorlichtingsfilm maken voor allochtone nierpatiënten. Ik vertel 
de aanwezigen dat in ons geloof niertransplantatie zeker mag. Allah wil dat 
je gezond bent zodat je kunt leven en zodat je kunt bidden en vasten. Ook je 
nier afstaan mag best. Er zijn mensen die een andere mening zijn toegedaan. 
Beide opvattingen moeten een plaats krijgen in de voorlichtingsfilm.

17.00 uur. Eenmaal thuis gekomen ben ik toe aan een sigaretje. Mijn vrouw 
heeft allemaal lekkere hapjes klaargemaakt voor mij en de kinderen. Wel lek-
ker. Ik vind het moeilijk om mij aan het dieet te houden, daar neem ik het niet 
zo nauw mee. Het is heel belangrijk om met elkaar het eten te delen en daar 
wil ik aan meedoen. Ik eet net zoveel zout als de anderen.

19.00 uur. We kijken naar de buitenlandse televisie en ik zak lekker weg op de 
bank. Ik bereid mij voor op het interview morgen, met het plaatselijke radio-
station. Later op de avond gaan wij naar bed. Morgen weer een intensieve 
maar interessante dag.

5 .4 .2 Kritieke momenten bij nierpatiënten met een andere 
etnische achtergrond

Natuurlijk zijn er veel overeenkomsten in het leven van een nierpatiënt, of 
deze nu van Nederlandse of andere afkomst is, zoals de dialyse en het wachten 

Leven met een nierziekte_2.indd   102 23-2-2010   14:11:11



101

5  Specifieke doelgroepen

vertelt:  ‘Een oudere mevrouw wilde niet worden getransplanteerd omdat zij dan de 
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op een nier. Specifieke kritieke momenten in het leven van mensen met een 
andere etnische afkomst staan hieronder opgesomd:

Kritieke momenten vanuit het perspectief van allochtone nierpatiënten
1. Inschatting ernst van de situatie
2. Verwachtingen ten aanzien van artsen
3. Therapieontrouw
4. Acceptatie donornier

Deze punten worden hieronder nader toegelicht en geïllustreerd. Een beper-
king hierbij is dat wij ons hierbij baseren op slechts twee interviews.

Inschatting ernst van de situatie
Het vermoeden bestaat dat de beleving bij deze groep op een aantal pun-
ten verschilt van autochtone nierpatiënten. Verschillen hebben onder meer 
betrekking op het inschatten van de ernst van de situatie. Ter illustratie een 
citaat van een nierpatiënt die spreekt over medepatiënten:

‘Als een nierpatiënt bijvoorbeeld niet meer plast, dan zien ze de ernst 
ervan in. Ze zien de dikke enkels, krijgen last van misselijkheid en van 
braken. Pas dan beseffen ze dat ze ziek zijn. In dat stadium laten ze alles 
over aan de arts, want die zal het wel weten, die kan het oplossen en dan 
komt alles goed.’

Allochtone nierpatiënten komen niet of weinig naar voorlichtingsbijeenkom-
sten. Wij spraken een nierpatiënt die actief probeert om andere nierpatiënten 
te stimuleren om naar voorlichtingsbijeenkomsten te gaan. Hij belt hen dan 
op, maar zijn ervaring is dat de meerwaarde niet altijd duidelijk is. Iets meer te 
weten komen over de ziekte interesseert hen weinig. En, zo redeneren patiën-
ten, als het echt belangrijk is dan zal de arts het wel vertellen. Het is dus niet 
de taal of de schaamte die een obstakel vormen.

Verwachtingen ten aanzien van artsen
Het contact met de arts is erg belangrijk. Allochtone nierpatiënten verwachten 
morele steun van de arts. Ook verwachten ze een geruststellende houding van 
de arts naar de patiënt. Terwijl juist autochtone mensen verwachten dat de arts 
hen vertelt wat er aan de hand is.

‘Hij noemde me altijd bij de voornaam, die man is zo goed ik bedoel hij 
leek meer een broer zeg maar, een soort vader, hij zei altijd we gaan er 
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weer wat aan doen, het komt wel goed, maak je niet druk. We gaan deze 
behandeling uitvoeren. Hierdoor kreeg ik het gevoel dat het wel goed zou 
komen. Terwijl ik best wist dat mijn nier aan het afstoten was. Maar ik 
kwam met goede hoop thuis.’

Therapieontrouw
De patiënt die wij spraken geeft aan moeite te hebben om zich aan het dieet en 
de vochtbeperkingen te houden. Hij verwacht dat de arts wel een oplossing zal 
aandragen, mocht het fout gaan. De arts wordt gezien als een expert die weet 
wat goed is voor de patiënt.

‘Wat het dieet betreft. Ik probeer de laatste tijd een beetje minder zout te 
gebruiken. Niet zonder maar minder. Ik moet het zonder doen, dat weet 
ik. Ik heb me er nooit aan gehouden, in mijn hele ziek zijn heb ik mij nooit 
aan het dieet gehouden.’

Hij ging niet actief op onderzoek uit. Wat betekent dat, een nierziekte, en waar 
moet ik mij aan houden, wat is mijn voorland? Hij nam een berustende hou-
ding aan en vertrouwde op de arts.

‘Ik wist niet goed wat ik na de transplantatie moest doen. Moet je veel 
drinken? Hoe gaat het met de medicijnen en het dieet. Daar dacht ik niet 
aan. Ik heb de nier, ik ben gezond, er is niks aan de hand.’

Acceptatie donornier
Sommige allochtone nierpatiënten hebben moeite met het krijgen van een 
donornier omdat zij er niet zeker van zijn van wie deze nier is geweest. Is 
het wel een nier van een gelovige? En: moet je ‘heel’ blijven tot de wederop-
standing? Met een donornier kan dat niet. Mensen met een andere mening 
zeggen dat het er niet toe doet van wie de nier is. Dat de nier mogelijk van een 
ongelovige komt, doet niet ter zake. Belangrijk is dat je gezond bent. Hierdoor 
kun je goed leven en je houden aan de vijf zuilen van de islam zoals vijf maal 
per dag bidden, offeren, deelnemen aan het offerfeest en vasten. Dat kun je 
niet als je ziek bent.

‘Men zei ook eens een keertje tegen mij van jij hebt misschien wel een 
nier van een ongelovige. Was dat wel een Islamitische? Ik zeg dan altijd: 
het is maar vlees wat je van een ander hebt. Het is nu van jou, maar het 
is toch maar vlees. Of dat vlees gelovig is of niet gelovig is dat maakt niet 
uit. Je kijkt ook niet bij een koe of hij gelovig is. Het gaat er om hoe het 
geslacht is.’
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6 Tips voor professionals, patiënten en 
naasten

In de voorgaande hoofdstukken hebben wij gezien hoe het dagelijkse leven 
van nierpatiënten eruitziet en met welke kritieke momenten zij in hun leven 
en in de ziektegeschiedenis te maken kunnen krijgen. In dit hoofdstuk wordt 
stilgestaan bij wat nierpatiënten nodig hebben en hoe de mensen om hen 
heen, zoals professionals en naasten, hen kunnen helpen in het omgaan met 
de nierziekte. In het algemeen lijkt het zo te zijn dat nierpatiënten niet gemak-
kelijk met hun arts praten over hun ziekte en alles wat daarbij komt kijken. Als 
redenen hiervoor geven zij aan dat de drempel om hulp te vragen of proble-
men aan te geven, hoog is. Dit komt enerzijds door de korte tijd die zij hebben 
tijdens een consult en anderzijds speelt het gebrek aan continuïteit een rol. 
Veel patiënten hebben niet een vaste arts, maar steeds een andere, wat het 
bespreken van zaken lastiger maakt.

Het zelf signaleren en bespreekbaar maken van zaken door hulpverleners lijkt 
van belang, zeker omdat patiënten niet ‘willen zeuren en klagen’. Het bespre-
ken van thema’s, normaliseren (aangeven: daar hebben meer mensen last van) 
en luisteren en begrip, zijn kernbegrippen in de ondersteuning!

Patiënten geven aan dat meerdere zaken van belang zijn bij het omgaan met 
de nierziekte. Bovenaan staat de behoefte aan het behoud van zelfstandig-
heid. Andere behoeften liggen op het terrein van het omgaan met de ziekte, 
mondigheid, voorlichting, het leren kennen van je lijf, het medische circuit 
en tenslotte op het gebied van het hebben van een leven naast de nierziekte. 
In dit hoofdstuk wordt per thema besproken wat van belang is voor patiënten 
zelf, hun naasten en professionals. De punten worden steeds onderverdeeld 
in adviezen voor de patiënten en naasten enerzijds en voor de professionals 
anderzijds. Dit is gedaan ten behoeve van de leesbaarheid en de duidelijkheid. 
In de praktijk is het onderscheid uiteraard niet altijd zo zwart wit en zult u 
merken dat er overlap bestaat.
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6.1  Op het  geb ied  van ze l fs tandighe id

Zoals in de eerdere hoofdstukken al is beschreven, is zelfstandigheid en het zo 
veel mogelijk behouden hiervan van groot belang naar zeggen van nierpatiën-
ten. Het leven met een nierziekte betekent het opgeven van veel vrijheid. Nier-
patiënten zijn afhankelijk van een machine die hen in leven houdt tot zich een 
geschikte donornier aandient. Dit is wederom een situatie waar nierpatiënten 
zelf weinig invloed op kunnen uitoefenen. Zij vinden het dan ook van belang 
om daar waar zij nog wel regie kunnen hebben, deze ook te kunnen nemen. 
Zelfstandigheid heeft volgens nierpatiënten dan ook te maken met enerzijds 
datgene doen wat je nog zelf kunt: zelfstandigheid als zelfredzaamheid. Maar 
het heeft anderzijds ook te maken met zelf, al dan niet met ondersteuning van 
anderen, keuzes kunnen maken en richting aan je leven kunnen geven.

Zelfstandigheid enerzijds en grenzen kennen en hulp vragen anderzijds
Nierpatiënten geven aan dat zij het lastig vinden om in het dagelijks leven 
een balans te vinden tussen zelfstandig willen zijn en hulp moeten vragen 
anderzijds. Zij lopen tegen beperkingen aan, weten dat zij soms hulp moeten 
vragen, maar vinden dat lastig. De omgeving kan hen hierbij helpen door reke-
ning te houden met het onderstaande:

Professional Patiënt en naasten

– Stimuleer de zelfredzaamheid van 
patiënten.

– Wijs patiënten op het bewaken van 
de eigen grenzen en signaleer als de 
patiënt grenzen lijkt te overschrijden.

– Besef dat zelfstandigheid niet per se 
betekent alles zelf doen. Het heeft meer 
te maken met zelf keuzes maken en zelf 
richting geven aan het leven.

– Erken eigen grenzen.
– Hulp vragen en accepteren is van 

belang. Alleen op die manier is het 
mogelijk om autonoom te blijven en 
regie te blijven voeren over het eigen 
leven.

Verwachtingen voor de transplantatie en werkelijke situatie na de 
transplantatie
Patiënten en naasten hebben dikwijls hoge verwachtingen van het leven na 
de transplantatie. Na de transplantatie vinden patiënten en naasten het soms 
lastig om toe te geven dat dingen soms tegenvallen, zoals de bijwerkingen van 
de medicatie. De verwachtingen waren soms erg hooggespannen. Het toege-
ven en erkennen dat het wat tegenvalt, wordt als lastig ervaren. Dit komt voort 
uit een schuldgevoel en een gevoel dankbaar te moeten zijn en daarom niet te 
mogen klagen.
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6.1  Op het  geb ied  van ze l fs tandighe id

Zoals in de eerdere hoofdstukken al is beschreven, is zelfstandigheid en het zo 
veel mogelijk behouden hiervan van groot belang naar zeggen van nierpatiën-
ten. Het leven met een nierziekte betekent het opgeven van veel vrijheid. Nier-
patiënten zijn afhankelijk van een machine die hen in leven houdt tot zich een 
geschikte donornier aandient. Dit is wederom een situatie waar nierpatiënten 
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om daar waar zij nog wel regie kunnen hebben, deze ook te kunnen nemen. 
Zelfstandigheid heeft volgens nierpatiënten dan ook te maken met enerzijds 
datgene doen wat je nog zelf kunt: zelfstandigheid als zelfredzaamheid. Maar 
het heeft anderzijds ook te maken met zelf, al dan niet met ondersteuning van 
anderen, keuzes kunnen maken en richting aan je leven kunnen geven.
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Nierpatiënten geven aan dat zij het lastig vinden om in het dagelijks leven 
een balans te vinden tussen zelfstandig willen zijn en hulp moeten vragen 
anderzijds. Zij lopen tegen beperkingen aan, weten dat zij soms hulp moeten 
vragen, maar vinden dat lastig. De omgeving kan hen hierbij helpen door reke-
ning te houden met het onderstaande:

Professional Patiënt en naasten

– Stimuleer de zelfredzaamheid van 
patiënten.

– Wijs patiënten op het bewaken van 
de eigen grenzen en signaleer als de 
patiënt grenzen lijkt te overschrijden.
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te maken met zelf keuzes maken en zelf 
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belang. Alleen op die manier is het 
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transplantatie
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de medicatie. De verwachtingen waren soms erg hooggespannen. Het toege-
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6  Tips voor professionals, patiënten en naasten

Professional Patiënt en naasten

– Bespreek in de voorlichting en 
gesprekken vooraf de wederzijdse 
verwachtingen met patiënt en 
naasten.

– Bespreek na de transplantatie 
eventuele tegenvallende zaken, 
zorgen en emoties. Het bespreken en 
normaliseren (benoemen dat er meer 
mensen zijn die hier last van hebben 
en dat het normaal is en geen schande) 
van deze gevoelens voorkomt dat de 
patiënt zich schuldig voelt.

– Bespreek de verwachtingen ten 
aanzien van de situatie na de 
transplantatie vooraf en bespreek 
ook eventuele teleurstellingen na de 
transplantatie. Niet bespreken maakt 
deze gevoelens alleen maar groter en 
lastiger.

– Alle gevoelens er mogen zijn!

Het maken van keuzes
Zelf keuzes maken is volgens patiënten van belang, maar kan ook lastig zijn. 
Patiënten mogen van hun arts verwachten dat deze hen ondersteunt bij het 
maken van keuzes. Het gaat niet alleen om informeren en meedenken, maar 
ook om het samen nadenken over welke waarden voor de patiënt van belang 
zijn.

Professional Patiënt en naasten

– Patiënten willen graag zelf keuzes 
maken maar de  verantwoordelijkheid 
van de consequenties van de keuzes 
alleen dragen is zwaar.

– Kijk samen naar de mogelijkheden 
en consequenties, en deel de 
verantwoordelijkheid voor de keuzes.

– Neem een actieve houding richting de 
arts aan. Het bevragen van de arts is 
lastig maar zeker mogelijk.

– Vraag ondersteuning bij het afwegen 
en maken van keuzes.

– Deel de verantwoordelijkheid 
voor bepaalde keuzes. Dit werkt 
verlichtend.

6.2  Op het  geb ied  van omgang met  de  z iekte

Zoals in voorgaande hoofdstukken uit de verhalen van patiënten is gebleken, is 
het omgaan met een nierziekte geen gemakkelijke opgave. De ziekte verloopt 
dikwijls grillig en vraagt continu aanpassing van de patiënt en zijn naasten. 
De gevonden balans kan zo maar weer in disbalans raken als er iets gebeurt 
op medisch of persoonlijk vlak.

Leven met een nierziekte_2.indd   107 23-2-2010   14:11:11

Leven met een nierziekte

108

Patiënten vragen dan ook aandacht voor dit thema. Zij hebben ondersteuning 
nodig om goed met de ziekte om te gaan en deze niet te veel hun leven en gezin 
te laten beheersen. Niet alleen zijzelf hebben ondersteuning nodig, zo geven zij 
aan, ook hun familieleden en naasten. De ziekte beïnvloedt het gehele systeem, 
ook naasten worden geconfronteerd met de nierziekte en moeten omgaan met 
veranderingen in hun dagelijks leven. Zowel bij de patiënt als bij de gezinsle-
den speelt de vraag hoe zij, ondanks de ziekte en alles wat daarbij komt kijken, 
een goede partner, ouder of kind kunnen zijn. Daarbij moet er bijvoorbeeld 
binnen het gezin een balans gevonden worden tussen het afhankelijk zijn van 
elkaar en het leiden van een eigen leven. De relatie met een eventuele partner 
kan veranderen of onder druk komen te staan door de ziekte en verschil in bele-
ving hiervan. Ook de manier waarop beide partners met de ziekte omgaan, kan 
verschillen en tot spanningen en emoties zoals angst, eenzaamheid, verdriet of 
boosheid leiden. 

Het grillige karakter van de ziekte vraagt om continue aanpassing van alle 
betrokkenen. Het gevonden evenwicht is wankel en kan door de vele kritieke 
momenten uit balans gebracht worden. Patiënt, partner en professionals moe-
ten met elkaar aandacht hebben voor de volgende thema’s en bijbehorende 
vragen. Allen dienen hierin een actieve rol te hebben en dingen bespreekbaar 
te maken waarbij patiënt en naasten zonodig zelf om ondersteuning vragen:

Thema

Algemene functioneren en welbevinden van zowel patiënt als de eventuele partner en 
kinderen.

Partnerrelatie.
Deze kan door de ziekte onder druk komen te staan door verschillen in de beleving van 
de ziekte en verschillen in hoe hiermee omgegaan wordt. Dit kan leiden tot spanningen 
en emoties als angst, eenzaamheid, verdriet of boosheid.

Mantelzorger en partner zijn.
Hoe houd je de relatie gezond als de partner ook mantelzorger is?
Hoe houd je de relatie gelijkwaardig?

Seksuele relatie.

Rollen naast de patiëntrol.
Patiënten zijn meer dan alleen nierpatiënt.
Wie ben je en wat kan en wil je?

Communicatie.
Hoe kun je als patiënt het beste met de omgeving communiceren over je beperkte moge-
lijkheden?
Hoe kun je je eigen grenzen accepteren en aangeven zonder anderen persoonlijk af te 
wijzen?
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6  Tips voor professionals, patiënten en naasten

Pesten en omgaan met negatieve reacties.
Hoe kun je erbij horen en meedoen ondanks dat je anders bent?
Hoe kun je omgaan met leeftijdsgenoten (bij kinderen en jongeren)?

Relatie ouders en jongere nierpatiënt in de puberteit.
Het willen afzetten tegen je ouders enerzijds, maar door de ziekte afhankelijk zijn van je 
ouders anderzijds.

Relatie ouders, broers en zussen en jongere nierpatiënt: schuldgevoelens
Schuldgevoelens die kunnen ontstaan doordat er soms meer aandacht naar het zieke 
kind gaat dan naar de broertjes en zusjes of omdat de vader ziek wordt nadat hij zijn nier 
aan zijn kind heeft afgestaan.

Relatie ouders en jongere nierpatiënten
Loslaten en loskomen, maar angst om dat te doen.

6.3  Op het  geb ied  van mondighe id

Een ander belangrijk terugkerend thema dat patiënten naar voren brengen, is 
mondigheid. Nierpatiënten willen weten hoe artsen tot beslissingen komen, 
hoe uitslagen geïnterpreteerd worden, welke alternatieven er zijn et cetera. 
Immers, al die keuzes en beslissingen raken hun leven. Zij willen daar zoveel 
mogelijk in betrokken worden en hebben behoefte aan uitwisseling en gesprek 
met professionals, in het bijzonder de arts.

Patiënten omschrijven mondigheid verschillend. Voor de één is dit hetzelfde 
als assertiviteit, voor de ander heeft het meer te maken met weerbaarheid, 
incasseringsvermogen of draagkracht. Patiënten geven aan dat de één van 
nature mondiger is dan de ander, maar dat het te leren is. Mondig worden 
leert men door de ervaringsdeskundigheid die men door de jaren heen als 
nierpatiënt opdoet. Nierpatiënten geven ook aan dat mondigheid toeneemt 
door voorlichting, therapie en trainingen en lotgenotencontact, bijvoorbeeld 
binnen de (lokale) patiëntenvereniging.

Mondigheid is vooral van belang, zo geven patiënten aan, rondom de commu-
nicatie met artsen en hulpverleners. Enerzijds kunnen en willen nierpatiënten 
niet zomaar alles wat de arts zegt voor lief nemen, anderzijds geeft een mondi-
ge houding ook veel angst en frustratie. Vanuit de ervaren afhankelijke positie 
van de hulpverlener ontstaat de angst dat de arts de mondige houding mis-
schien niet kan waarderen (bijvoorbeeld opvat als wantrouwen of kritiek) en 
misschien de patiënt minder goed medisch en professioneel zal behandelen. 
Mondigheid kan dan betekenen dat in de relatie met de arts de wederzijdse 
verwachtingen opnieuw op elkaar afgestemd moeten worden.
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Mondigheid is ook van belang in het contact met de omgeving. Patiënten wil-
len open zijn over hun ziekte en mensen hierover informeren. Hierdoor heb-
ben zij het gevoel dat zij zelf weer wat richting kunnen geven aan het leven, 
en erkenning en begrip van hun omgeving kunnen krijgen. Het is echter niet 
altijd gemakkelijk om open te zijn, want het is onduidelijk hoe anderen zullen 
reageren op je kwetsbaarheden, frustraties en angsten. Een open, geïnteres-
seerde en respectvolle houding van de omgeving kan hierbij helpen.

Mondigheid heeft echter ook een keerzijde: de verantwoordelijkheid die dit 
mee zich meebrengt. De volgende zaken zijn van belang:

Professional Patiënt en naasten

– Patiënten zijn vooral cliënten. Zij hebben hun 
ziekte al jaren en weten hoe hun lichaam reageert. 
Onervaren hulpverleners kunnen daar moeite 
mee hebben. De patiënt vraagt om uitslagen, vaak 
gedetailleerd. De patiënt weet hoe sommige zaken 
in ziekenhuizen verkeerd kunnen lopen.

– Luister naar de patiënt en gebruik zijn aanwijzingen. 
Dat betekent niet dat de patiënt altijd gelijk heeft, 
maar het is van belang om in dat soort situaties de 
tijd te nemen en de patiënt uit te leggen waarom 
het anders is dan hij denkt.

– Stel vragen.
– Deel je kennis met de 

arts.

– Besteed aandacht aan de arts-patiënt relatie. 
Enerzijds kunnen en willen nierpatiënten niet 
zomaar alles wat de arts zegt voor lief nemen, 
anderzijds geeft een mondige houding ook veel 
angst en frustratie. Vanuit de ervaren afhankelijke 
positie van de hulpverlener ontstaat de angst dat de 
arts mondigheid niet zal waarderen. 

– Bespreek wederzijdse verwachtingen binnen de 
hulpverlenerrelatie is zeer belangrijk

– Het is van belang dat professionals zich ervan 
bewust zijn dat sommige groepen, zoals oudere 
en allochtone patiënten, andere verwachtingen 
kunnen hebben ten aanzien van de arts en andere 
professionals.

– Bespreek de verwachtingen.
– Houdt er rekening mee dat allochtone patiënten 

(mn 1e generatie) mogelijk verwachten dat 
de arts beslissingen voor hen neemt en zich 
vriendschappelijk opstelt.

– Ga na wat je van je arts 
verwacht en bespreek dit.
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– Overweeg een tolk indien patiënten onvoldoende 
Nederlands spreken.

– Dring bij chronische patiënten die de Nederlandse 
taal onvoldoende beheersen, aan op taallessen, 
zodat zij op den duur zelf beter kunnen 
communiceren. Dialysebehandelingen zijn redelijk 
passief maar een patiënt die een niertransplantatie 
ondergaat, zal nauwkeurig op zijn lichaam moeten 
letten en soms snel naar een arts moeten gaan. 
Indien de patiënt geen Nederlands begrijpt en 
spreekt en er ook geen Nederlandssprekend 
gezinslid is dat mee kan gaan naar het ziekenhuis, 
is een transplantatie niet mogelijk. 

– Zorg ervoor dat de 
patiënt en zijn naasten 
of jij zelf als patiënt 
begrijpt wat de arts 
vertelt. Wanneer je zelf 
geen Nederlands spreekt 
of begrijpt, neem dan 
iemand mee die kan 
helpen met vertalen. 
Zorg desnoods voor een 
officiële tolk. 

6.4  Op het  geb ied  van voor l i cht ing

Zoals bij elke aandoening of ziekte, is voorlichting van groot belang. Voorlich-
ting door ervaringsdeskundigen en professionals is van belang om keuzes te 
kunnen maken, te weten waar men aan toe is en de ziekte een plek in het 
leven te kunnen geven. Nierpatiënten geven aan dat de timing van voorlichting 
van cruciaal belang is. Het is belangrijk dat de juiste informatie op het juis-
te moment door de juiste persoon gegeven wordt. Het gebeurt nu te vaak dat 
informatie te vroeg, te laat, eenmalig of helemaal niet gegeven wordt, hetgeen 
allerlei psychosociale gevolgen kan hebben. Het moment waarop informatie 
wordt gegeven, bepaalt of de informatie overkomt. Goede informatie op een 
verkeerd tijdstip is even inefficiënt als verkeerde informatie op een goed tijdstip 
(Zwaard et al., 1997; Vrancken, 2001). De volgende adviezen zijn van belang:

Professional Patiënt en naasten

– Deel informatie en geef uitleg. 
Aangezien nierziekten chronische 
ziekten zijn met diverse behandel-
keuzes is informatie nodig: zowel 
individueel, tijdens groepsvoorlichting 
als schriftelijk. Patiënten zoeken ook 
hun eigen weg en komen met andere 
protocollen van andere ziekenhuizen. 
Soms is dat erg verwarrend voor de 
patiënt en zijn omgeving. In zulke 
gevallen zou er moeten worden 
uitgelegd waarom dit ziekenhuis voor 
dit protocol gekozen heeft.

– Blijf vragen stellen bij 
onduidelijkheden of twijfels. 
Afwachten tot de hulpverlener 
informatie geeft, brengt patiënten en 
naasten in een afhankelijke positie.

– Zoek eventueel andere wegen 
(bijvoorbeeld de patiëntenvereniging) 
om antwoorden te krijgen. Het teveel 
zelf gaan dokteren door oneindig 
veel op internet te surfen kan echter 
averechts werken!
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– Blijf in contact. Patiënten en hun 
naasten willen eerlijke voorlichting 
waarbij de timing van informatie 
cruciaal belang is. De juiste informatie 
moet op het juiste moment door de 
juiste persoon gegeven worden.

– Stem steeds af waar liggen de 
vragen en informatiebehoeften? 
Protocollen kunnen helpen, maar 
vooral het in contact blijven en volgen 
van de patiënt in zijn proces, zijn 
kernwoorden.

– Vraag om eerlijke informatie. 

– Geef eerlijke voorlichting, ook over 
bijwerkingen. Patiënten en hun 
naasten geven aan dat zij reële 
voorlichting willen hebben over de 
bijwerkingen van de medicatie. Nu 
krijgen zij dit naar eigen zeggen niet 
altijd, omdat de artsen hen willen 
beschermen en motiveren tot inname 
van medicatie. Patiënten hebben 
echter liever eerlijke voorlichting 
zodat zij eventuele bijwerkingen beter 
kunnen plaatsen.

– Stel vragen over bijwerkingen van 
medicatie.

6.5  Op het  geb ied  van je  e igen l i j f  l e ren  kennen

Het hebben van een nierziekte heeft veel impact op allerlei gebieden. Ook op 
het gebied van het eigen lijf treden veranderingen op zoals vermoeidheid en 
een veranderend uiterlijk. Maar nierpatiënten moeten en willen ook de signa-
len van het lijf leren kennen en hier op reageren. Zij moeten zich de nieuwe 
strenge leefregels eigen maken en deze gedisciplineerd opvolgen en tevens 
hun gezondheid en fysieke conditie bewaken en bevorderen. Daarnaast is het 
van belang vertrouwen te houden in het eigen lichaam, de grenzen van het 
lichaam te accepteren en soms te verleggen en om te leren gaan met het verlies 
aan mogelijkheden. Kortom, flink wat taken die aanpassing vragen en daar-
door ook ondersteuning vragen:
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Professional Patiënt en naasten

– Help patiënten bewust te worden 
van hun lijf. Leven met een nierziekte 
vraagt aanpassing en leren luisteren 
naar je lijf. Dit is voor veel patiënten 
lastig. Welke signalen zijn belangrijk 
en wat zeggen die signalen over mijn 
lijf? En nog belangrijker: wat moet 
ik met die signalen? Hulpverleners 
kunnen mensen helpen bij het bewust 
worden van hun lijf, zodat zij zich beter 
bewust worden van aspecten waar zij 
als nierpatiënten rekening mee moeten 
houden in het dagelijks leven.

– Bespreek de signalen en vraag om 
uitleg zodat het mogelijk wordt 
om adequaat te kunnen reageren 
en anticiperen op signalen van het 
lichaam.

– Leer patiënten te communiceren over 
hun lichaam.

– Blijf communiceren over wat je voelt 
en vraag zo nodig ondersteuning.

– Geef zo nodig ondersteuning bij 
het ontwikkelen van discipline en 
een aangepaste leefstijl die de eigen 
gezondheid en fysieke conditie 
bevordert.

– Een aangepaste leefstijl is dikwijls 
noodzakelijk. Vraag indien nodig 
ondersteuning bij het opvolgen van de 
aangepaste leefstijl.

– De ziekte vraagt veel van het lijf en 
vermoeidheid is een bekend gegeven 
bij nierziekten. Patiënten neigen naar 
het overschrijden van hun grenzen.

– Geef ondersteuning nodig bij het 
herkennen en interpreteren van 
signalen en symptomen van dreigende 
oververmoeidheid en het herkennen, 
aangeven en hanteren van hun 
grenzen.

– Werk aan en blijf de eigen gezondheid 
en fysieke conditie bewaken.

– Vraag zo nodig hulp aan bijvoorbeeld 
een fysiotherapeut.

– Geef tips en biedt ondersteuning bij 
het voorkomen van vermoeidheid. 
Bijvoorbeeld door samen na te gaan 
waar iemand energie van krijgt, en wat 
juist veel energie kost.

– Leer de signalen en symptomen 
van dreigende oververmoeidheid 
herkennen. Dit geldt ook voor het 
hanteren en aangeven van de eigen 
grenzen.

– Vraag zo nodig ondersteuning.
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– Een nierziekte kan betekenen dat er 
steeds weer sprake is van het verlies 
van mogelijkheden. Dit vraagt steeds 
aanpassing en flexibiliteit.

– Ondersteun de patiënt bij het 
leren leven met een verlies aan 
mogelijkheden.

– Ga na, al dan niet met hulp, waarvan 
je energie krijgt en wat juist veel 
energie kost om een goede balans te 
vinden en de juiste keuzes te maken.

– Biedt ondersteuning bij het 
omgaan met en opvolgen van de 
vochtbeperking. Het dorstgevoel, 
behoefte aan erbij horen of sociale 
druk maken dat het soms lastig 
is om de discipline te hebben om 
de vochtbeperking op te volgen. 
Praktische tips en coaching zijn soms 
wenselijk.

– Vraag zo nodig hulp bij omgaan met 
vochtbeperking, bijvoorbeeld door een 
diëtiste.

– Nierpatiënten willen graag bewegen, 
maar weten onvoldoende wat 
wel en niet kan en mag. Over- of 
onderbelasting ligt op de loer.

– Geef praktische tips, voorlichting 
maar ook gerichte fysiotherapeutische 
begeleiding. Dit geldt ook voor het 
inpassen van beweging in het leven: 
hoe kan je dit doen zonder te veel of te 
weinig te doen?

– Vraag indien nodig om ondersteuning 
van een fysiotherapeut om 
oefenprogramma op te stellen.

6.6  Rondom het  thema ‘ in  het  medische  c i rcu i t  be landen’

‘In het medische circuit belanden’ betekent dat nierpatiënten wegwijs moeten 
worden in een nieuwe wereld met een eigen taal, codes en symbolen en veel 
verschillende professionals. Het betekent dat je de weg moeten leren kennen 
in een wereld die je aan de ene kant helemaal niet zou willen kennen, maar 
aan de andere kant moet leren kennen om je staande te houden. Patiënten en 
naasten krijgen, zoals ook al bleek uit de eerdere hoofdstukken, gedurende het 
ziekteproces met veel verschillende professionals te maken, Enkele tips op dit 
gebied zijn:
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Professional Patiënt en naasten

– Communiceer op het niveau van de 
patiënt en leg alles geduldig uit. Sluit 
aan bij de patiënt en waar hij is.

– Houdt een lijstje bij met daarop 
de artsen, verpleegkundigen, 
maatschappelijk werkenden en 
anderen die op een bepaald moment 
belangrijk zijn. Je kunt dit lijstje altijd 
aan betrokken hulpverleners laten zien.

– Zorg ervoor dat een of twee personen 
de spin in het web zijn, die alle 
touwtjes in handen houden aangaande 
de behandeling en zorg.

– Blijf overleggen en communiceren 
bij  belangrijke beslissingen met 
andere artsen/verpleegkundigen, 
maatschappelijk werkenden. Ook het 
op de hoogte houden van de eerste 
lijn is belangrijk.

– Neem altijd de medicatielijst mee, 
en een korte samenvatting van 
de medische voorgeschiedenis. 
Patiënten kunnen hun arts hierom 
vragen en zouden deze altijd mee 
moeten nemen naar alle bezoeken aan 
professionals.

– Het hebben van een nierziekte leidt 
onherroepelijk tot aangewezen zijn op 
medische zorg. Het binnentreden van 
de medische wereld van de nierziekten 
betekent voor patiënt en naasten het 
binnentreden van een geheel nieuwe 
wereld met eigen woorden, begrippen, 
getallen, codes en symbolen.

– Geef uitleg en ondersteuning, 
vooral in het begin. – Houdt 
communicatielijnen tussen de 
patiënten en deskundige hulpverleners 
kort. Telefonische spreekuren 
en e-mailcontacten kunnen dit 
eenvoudiger maken.

– Bespreek eventuele bijwerkingen met 
arts en apotheker. Het steeds tonen 
van de medicatielijst is hierbij van 
belang.

– Leven met een nierziekte betekent 
om kunnen gaan met testuitslagen. 
Veel patiënten geven aan dat zij deze 
willen horen van de arts en vervolgens 
willen begrijpen zonder in de stress te 
schieten bij een lichte verhoging van 
de bloedwaarden.

– Licht patiënten voor over de diverse 
bepalingen: wat meten wij en waarom 
en wat zijn gewenste waarden? Door 
samen met de patiënt de waarden te 
bespreken, wordt angst voorkomen en 
het gevoel grip te hebben vergroot.

– Besef dat ieder ziekenhuis andere 
protocollen gebruikt, bijvoorbeeld 
rondom het gebruik van bepaalde anti-
afstotingsmedicatie na transplantatie. 
Ook artsen onderling hebben 
verschillende inzichten waardoor het 
kan dat voor de ene patiënt een ander 
behandelbeleid wordt gehanteerd dan 
voor de andere. Dit zegt niets over de 
kwaliteit van de arts, het ziekenhuis of 
de behandeling!
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– Patiënten willen persoonlijk contact 
met de arts. Zij willen graag gezien 
worden als persoon, maar voelen zich 
nu vaak ‘een wandelende nier’. 

– We zagen al dat het leven en de 
ziektegeschiedenis elkaar beïnvloeden.

 Heb oog voor die wisselwerking om 
‘door de bodem zakken’ te voorkomen. 
Open contact, interesse in het 
persoonlijke leven, afstemming, een 
meedenkende houding en nabijheid 
helpen daarbij en vinden patiënten 
prettig in het contact met hun arts.

– Het is voor patiënt en professional 
fijner als de patiënt in zo min mogelijk 
ziekenhuizen tegelijkertijd onder 
behandeling is.

– Probeer zoveel mogelijk in hetzelfde 
ziekenhuis te blijven!

– Rondom eventuele afstoting kunnen 
patiënten zich erg onzeker voelen. 
Zo ook over de medicatie. Landelijk 
zijn er verschillende beleidsrichtingen 
waardoor in de verschillende 
ziekenhuizen andere medicatie en 
dosering worden gebruikt. Patiënten 
treffen elkaar onderling echter, 
delen hun ervaringen en kunnen 
onzeker worden als de ene tegen de 
ander zegt: ‘nee hoor, bij mij doen 
ze absoluut niet aan afbouw van 
de prednison omdat de risico’s te 
groot zijn’, terwijl hijzelf net in een 
afbouwfase zit.

– Geef uitleg en ondersteuning bij de 
angsten.

– Blijf kritisch maar laat je niet te veel 
beïnvloeden door wat er in andere 
ziekenhuizen gebeurt. Overal is een 
ander beleid.

– Wees alert op de transitie van kind 
naar volwassene. Bij het proces 
van volwassen worden, hoort de 
verantwoordelijkheid voor het lichaam. 
In dit stadium komt het trouw 
innemen van de medicatie in de knel.

– Begeleid de jeugdige patiënt die 
vanuit het kinderziekenhuis wordt 
overgedragen aan de internist/
nefroloog in het reguliere ziekenhuis. 
De sfeer in een ziekenhuis is volslagen 
anders dan in een kinderziekenhuis 
en vraagt om aanpassing en 
ondersteuning.

– Ondersteun als ouder je kind bij 
proces van volwassen worden door 
mee te denken en te ondersteunen 
waar mogelijk zonder te veroordelen.

Leven met een nierziekte_2.indd   116 23-2-2010   14:11:11



115

6  Tips voor professionals, patiënten en naasten

Professional Patiënt en naasten

– Communiceer op het niveau van de 
patiënt en leg alles geduldig uit. Sluit 
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– Blijf kritisch maar laat je niet te veel 
beïnvloeden door wat er in andere 
ziekenhuizen gebeurt. Overal is een 
ander beleid.

– Wees alert op de transitie van kind 
naar volwassene. Bij het proces 
van volwassen worden, hoort de 
verantwoordelijkheid voor het lichaam. 
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– Ondersteun als ouder je kind bij 
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6.7  Rondom het  thema ‘een leven naast  de  n ierz iekte 
hebben’

Hoewel de kritieke momenten in de nierziekte en in het leven met elkaar 
verweven zijn en elkaar beïnvloeden, geven nierpatiënten aan dat zij het erg 
belangrijk vinden om niet alleen maar ‘patiënt’ te zijn. Hoewel zij soms dage-
lijks met de ziekte en gevolgen geconfronteerd worden, willen zij vooral ook 
nog een leven naast de nierziekte hebben. Een leven waarbij ruimte is voor 
andere zaken en waarin de ziekte even op de achtergrond kan staan.

Professional Patiënt en naasten

– Het behouden van werk wordt 
als belangrijk ervaren, echter 
nierpatiënten neigen al snel naar te 
hard en te veel werken om te laten 
zien dat zij het allemaal kunnen. Er is 
sprake van overcompensatie.

–  Begeleid patiënten in het vinden van 
de juiste balans: wat kan wel en wat 
niet? Waar liggen de grenzen? Is dat 
duidelijk, dan is begeleiding gewenst 
in het omgaan en onderhandelen met 
werkgevers en collega’s.

– Zoek al dan niet met ondersteuning 
naar de juiste balans als het gaat om 
werk. Waar liggen de grenzen?

– Bespreek je ambities en grenzen met 
werkgevers en collega’s.

– Het effect van het hebben van een 
nierziekte op de arbeidsmogelijkheden 
en het volgen van een opleiding is nog 
vrij onduidelijk voor patiënten.

– Biedt ondersteuning bij vragen 
rondom werk en opleiding. Denk aan: 
op welke fronten van het werk en de 
opleiding heeft een nierpatiënt meer 
tijd nodig? Wat is passend werk en zien 
patiënt en werkgever dat hetzelfde? 
Wat is een goede manier om te 
onderhandelen en te communiceren 
met een werkgever of studiebegeleider 
over beperkte mogelijkheden in 
verband met de nierziekte? Wat is 
een realistische verwachting voor 
nierpatiënten om na een transplantatie 
weer te gaan werken of de studie weer 
op te pakken?

– Vraag ondersteuning bij vragen 
rondom werk en opleiding, 
bijvoorbeeld aan de bedrijfsarts of 
maatschappelijk werk.
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– Het sociale leven kan door de 
nierziekte onder druk komen te staan. 
Vriendschappen kunnen veranderen of 
zelfs verloren gaan.

– Biedt ondersteuning bij het aangaan, 
onderhouden en behouden of 
verliezen van vriendschappen.

– Vraag zo nodig hulp bij het aangaan, 
onderhouden en behouden of 
verliezen van vriendschappen, 
bijvoorbeeld via een doorverwijzing 
naar een psycholoog.

In zijn algemeenheid geldt dat artsen en verpleegkundigen patiënten kun-
nen verwijzen naar maatschappelijk werk, re-integratiedeskundigen, diëtis-
ten, fysiotherapeuten of psychologen voor begeleiding en ondersteuning die 
buiten het medische circuit vallen. Ook kan verwijzing naar NVN van belang 
zijn. Mensen kunnen zich herkennen in verhalen van anderen via lotgenoten-
contacten. Er zijn enkele ervaringsboeken en ook enkele relevante websites 
waar patiënten elkaar kunnen treffen. Deze staan achteraan in dit boek onder 
het kopje ‘Ervaringsverhalen’.
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7 Blik op de toekomst

In de voorgaande hoofdstukken is al gebleken dat de wereld van nierziek-
ten in beweging is. Op medisch gebied, technologisch gebied, maar ook op 
 sociaal, maatschappelijk en wetenschappelijk gebied is beweging en vooruit-
gang. Allemaal met het doel het leven van nierpatiënten te verbeteren, dan 
wel te voorkomen dat mensen een nierziekte krijgen. Slechts enkele van deze 
ontwikkelingen zullen in dit afsluitende hoofdstuk besproken worden. Wij 
durven te stellen dat vrijwel iedere nierziekte ergens in de wereld wordt onder-
zocht, en dat de bevindingen op den duur de toekomst van patiënten kunnen 
verbeteren (www.nature.com/isn/education/subject.html, 2009).

7 .1  Ontwikke l ingen op medisch en  technolog isch geb ied

Medische diagnostiek
Het ontsluiten van het menselijk DNA heeft ertoe bijgedragen dat de medi-
sche wetenschap op dit moment al veel meer weet over de oorzaak van erfelijke 
factoren bij nierziekten. Uiteraard is hierdoor ook de diagnostiek van familiare 
nierziekten tijdens de zwangerschap en gedurende het leven sterk verbeterd. 
Daarnaast worden betere röntgentechnieken ontwikkeld om de nieren en hun 
functie zichtbaarder te maken.

Genezing en het voorkomen van progressie van nierziekten
Een voorbeeld van ontwikkelingen bij de genezing en het voorkomen van pro-
gressie is een nu lopend onderzoek rondom medicatie die de vorming van 
cysten bij cystenieren moet tegengaan. Tot op heden is er geen behandeling 
voor deze erfelijke nierziekte en de ziekte leidt dan ook bijna onherroepelijk tot 
dialyse of transplantatie. Maar ook bij de behandeling van veel andere ziekten, 
zoals een aantal vormen van glomerulonefritis, worden studies verricht met 
medicamenten waarvan men de hoop heeft dat ze nierinsufficiëntie kunnen 
voorkomen.
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Het voorkómen van nierschade wordt steeds belangrijker nu de vergrijzing 
toeneemt en mensen er een steeds ongezondere leefstijl op na houden. 
Momenteel wordt er al veel geïnvesteerd in preventie, de komende jaren zal dit 
een aandachtspunt blijven.

De kunstnier
Zoals al besproken in de eerdere hoofdstukken, moeten nierpatiënten met 
een nierfunctie onder de 10 tot 15 procent dialyseren. Hoewel het in principe 
een levensreddende behandeling is, is het een behandeling die zeer belas-
tend en ingrijpend is. Wetenschappers, artsen en andere professionals pro-
beren dan ook om de dialysebehandelingen steeds te verbeteren. De droom 
van veel betrokkenen is het ontwikkelen van een implanteerbare kunstnier. 
Deze kunstnier zou in het lichaam van patiënten gebracht moeten worden en 
24 uur per dag de functie van de nieren over moeten nemen. Het ontwikke-
len hiervan is een langdurig en zeer kostbaar proces. Er wordt daarom tevens 
gewerkt aan de ontwikkeling van een draagbare kunstnier. Deze zorgt er, net 
als de implanteerbare kunstnier, voor dat het bloed van nierpatiënten doorlo-
pend kan worden gezuiverd in plaats van enkele keren per week of per dag. Dit 
betekent een enorme verbetering van de kwaliteit van leven van nierpatiënten.

Ontwikkelingen bij niertransplantatie
De medicatie tegen de afstoting wordt steeds beter en heeft steeds minder 
bijwerkingen. De ontwikkelingen op dit gebied gaan door en zullen wellicht 
in de toekomst leiden tot betere en minder nare medicatie. De hoop is dat 
er tolerantie kan worden geïnduceerd zodat het gebruik van de schadelijke 
immuunsuppressieve medicijnen kan worden vermeden.

7 .2  Ontwikke l ingen op het  geb ied  van orgaandonat ie  en 
het  donorreg is t ra t iesysteem

De ontwikkelingen op het gebied van het donorregistratiesysteem staan niet 
stil en zullen voortduren. De Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging 
Nederland zijn er nog steeds van overtuigd dat een systeemwijziging van geen-
bezwaarsysteem naar Actief Donorregistratiesysteem de belangrijkste door-
braak kan betekenen in het tekort aan orgaandonoren. Met het Masterplan 
Orgaandonatie kwam een samenhangend pakket voorstellen tot stand met als 
doel het tekort aan donororganen terug te dringen; door andere wetgeving, 
betere procedures in ziekenhuizen, positieve en meer op de inhoud gerichte 
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voorlichting en het wegnemen van barrières bij levende donatie. De Nierstich-
ting en de Nierpatiënten Vereniging vinden nog steeds dat een systeem van 
Actieve Donorregistratie de beste voorwaarden schept voor het welslagen van 
alle andere maatregelen die binnen het Masterplan Orgaandonatie zijn voor-
gesteld. De samenhang hierin is het belangrijkst. Zij zullen zich hier dan ook 
voor blijven hard maken.

Tegelijkertijd gelooft de Nierstichting dat een goede campagne een waardevol-
le bijdrage kan leveren aan het vergroten en benutten van het aantal potentiële 
donoren (www.nierstichting.nl, 2009). Op dat gebied is in oktober 2009 een 
nieuwe campagne gestart. Uniek aan deze campagne ‘Nederland zegt ja’ is het 
feit dat de diverse gezondheidsfondsen samen met de overheid campagne voe-
ren. Tevens is het de eerste nationale campagne voor orgaandonatie. Het idee 
achter de campagne is dat de gezamenlijke initiatiefnemers ervan uitgaan dat 
goede en positieve communicatie van wezenlijk belang is om zo te stimuleren 
dat meer mensen besluiten zich als donor te registreren (www.niernieuws.nl, 
2009 &  www.nierstichting.nl, 2009).

7 .3  Ontwikke l ingen op het  geb ied  van ze l fmanagement

Zoals in het vorige hoofdstuk al bleek, geven nierpatiënten aan dat zij zo veel 
mogelijk invloed willen uitoefenen op hun behandeling. Zelfstandigheid en 
het behoud hiervan worden als erg belangrijk ervaren. De Nierstichting wil 
via het redelijk recente programma ‘Zelfmanagement’ nierpatiënten zo goed 
mogelijk wapenen met kennis en instrumenten om zelf een regierol te kun-
nen nemen bij het beschermen van de resterende nierfunctie en het leren 
omgaan met de ziekte. Deze regierol kan leiden tot kwaliteitswinst, mits deze 
is ingebed in het zorgtraject en in goede interactie tussen patiënt en profes-
sional vorm krijgt.

De ambitie van de Nierstichting om zelfmanagement te bevorderen, komt 
voort uit de wetenschap dat zelfmanagement nierpatiënten mogelijkheden 
biedt om de regie te houden met betrekking tot hun eigen gezondheid, ziek-
te en behandeling. Dit komt het ziekteverloop en de kwaliteit van leven ten 
goede. Want juist voor mensen met een chronische nieraandoening is het ver-
lies van zelfstandigheid en autonomie een van de meest ingrijpende gevolgen 
van hun ziekte (www.nierstichting.nl, 2009). Teneinde dit te bereiken zul-
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len er de komende jaren op dit gebied projecten door de Nierstichting worden 
 gefinancierd.

7 .4  Opkomst  van soc iaa lwetenschappel i jk  onderzoek  naar 
de  gevo lgen van n ierz iekten

De Nierstichting financiert veel wetenschappelijk onderzoek. Tot voor kort 
betrof het vooral medisch-technologisch onderzoek, maar de laatste tijd is er, 
mede door de wensen van patiënten en de Nierpatiënten Vereniging meer aan-
dacht en daarmee budget voor sociaalwetenschappelijk onderzoek.

Er wordt steeds meer sociaalwetenschappelijk onderzoek gedaan op het gebied 
van nierziekten en onlangs hebben diverse onderzoeksgroepen die zich rich-
ten op de psychologische, sociaalmaatschappelijke aspecten van nierziekten, 
een werkgroep opgericht om zo de krachten te bundelen en van elkaar te weten 
waar men mee bezig is. Actuele thema’s waar nu en in de toekomst aandacht 
voor zal zijn, betreffen bijvoorbeeld:
– De ethische aspecten van relatie transplantatie.
– Het ontwikkelen van interventies voor nierpatiënten om hun kwaliteit van 

leven te verbeteren tijdens de dialyse en na transplantatie.
– Het in kaart brengen van het keuzeproces van oudere nierpatiënten.
– Transplantatie bij allochtone nierpatiënten.
– Sociaalmaatschappelijke participatie van nierpatiënten.
– Zelfmanagement.

Wij hopen dat dit boek bijdraagt aan dergelijk onderzoek. Het samenwerken 
met patiënten, zoals in het project waarop dit boek is gebaseerd, in sociaal-
wetenschappelijk, maar ook klinisch en zelfs fundamenteel onderzoek kan 
daarbij een grote meerwaarde hebben.

Nierpatiënten, zo laten hun ervaringen en verhalen zien, hebben een eigen 
kijk op wat het betekent om een nierziekte te hebben. Centraal in hun ver-
halen staat de wisselwerking tussen de ziekte en het leven, en de veelheid 
van kritieke momenten. Thema’s die nierpatiënten aandragen, omvatten het 
pesten van kinderen, de uiterlijke lichamelijke veranderingen door medicatie 
of buikvliesspoeling en de vermoeidheid. In de professionele literatuur is daar 
soms weinig over te vinden. Dat geeft aan dat de kennis van patiënten comple-
mentair is aan die van professionals en niet zomaar buiten beschouwing kan 
blijven. De benutting ervan kan leiden tot bredere en nieuwe inzichten in de 
ziekte, de omgang met de ziekte en behandeling ervan.
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 Aanbevolen literatuur en 
nuttige websites

In dit boek heeft u kennisgemaakt met het leven van mensen met een nier-
ziekte en alles wat daarbij komt kijken. Graag geven wij u nog enkele leestips 
voor het geval u over een bepaald thema meer wilt weten. Hierbij hebben wij 
niet de illusie dat wij een volledig overzicht geven, het betreft slechts enkele bij 
ons bekende artikelen, boeken en websites die ons geholpen hebben.

Nieren & nierziekten
De site www.niernieuws.nl omschrijft zichzelf als een onafhankelijke website 
met het laatste nieuws over nieren en nierziekten. Op de site wordt het laatste 
nieuws besproken.

De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) is een vereniging voor en door 
mensen met een gestoorde nierfunctie of mensen die een niertransplantatie 
hebben ondergaan. De vereniging werkt voor patiënten, voor hun ouders en 
voor hun partners. Daarnaast geeft de Nierpatiënten Vereniging Nederland 
ondersteuning aan zelfstandige, regionale dialyseverenigingen. Op de website 
van de NVN is naast alles wat mensen willen weten over de vereniging, heel 
veel informatie te vinden over wat de vereniging voor een ieder kan betekenen: 
www.nvn.nl

De Nierstichting zet zich al meer dan veertig jaar in voor een toekomst met 
zo min mogelijk nierziekten en een betere toekomst voor nierpatiënten. Op 
de website van de Nierstichting is voor patiënten, naasten, professionals en 
alle andere geïnteresseerden een breed scala aan informatie te vinden over 
nierziekten, de behandelmogelijkheden, lopende onderzoeken et cetera: 
www.nierstichting.nl

Op de website www.nierpatient.nl is praktische informatie te vinden voor 
nierpatiënten. De website is een gezamenlijk product van de Nierstichting 
Nederland, de Nierpatiënten Vereniging Nederland en de Vereniging Maat-
schappelijk Werk Nefrologie.

Leven met een nierziekte_2.indd   123 23-2-2010   14:11:11

Leven met een nierziekte

124

De website www.kidneeds.nl is een initiatief van de Nierstichting en de Nier-
patiënten Vereniging binnen het programma ‘kinderen met een  nierziekte’. 
De site is bedoeld voor kinderen en jongeren met een nierziekte, maar is ook 
informatief voor ouders en professionals.

De website www.nefro.nl is de website van de Nederlandse Federatie voor 
Nefrologie. Op de site zijn onder andere klinische richtlijnen betreffende de 
behandeling van patiënten met chronische nierinsufficiëntie of specifieke 
nierziekten te downloaden.

De website www.isn-online.org is van de internationale variant hiervan. De 
website is van de internationale nefrologievereniging en biedt de professional 
onder andere een overzicht van relevante literatuur en ontwikkelingen.

De website www.transplantatievereniging.nl van de Nederlandse Transplan-
tatie Vereniging is primair gericht op degenen die zich beroepsmatig bezig-
houden met transplantatiegeneeskunde. De site geeft een overzicht van 
congressen, literatuur, proefschriften, et cetera op het gebied van de trans-
plantatiegeneeskunde.

De website www.transplantation-soc.org van de internationale transplantatie-
vereniging,  omschrijft zichzelf als een internationaal forum gericht op de 
wereldwijde verbetering van orgaantransplantatie.

Dit geldt ook voor de website van de Europese transplantatie vereniging: www.
esot.org.
Deze vereniging heeft als doel een overkoepelende organisatie te worden op 
het gebied van orgaantransplantatie. Op de website is veel informatie te vinden 
voor en door professionals.

Ook de site van de Europese nefrologievereniging biedt professionals een keur 
aan informatie: www.era-edta.org

Dieet en voeding
In het boek Eten met plezier adviseren twee diëtisten nierpatiënten over het 
omgaan met de beperkingen en richtlijnen die hun dieet met zich meebrengt. 
Het bevat naast veel informatie over voedingsstoffen die belangrijk zijn voor 
nierpatiënten ook lekkere recepten.
Spijker, A. (2006) Eten met plezier. ISBN 978-90-66-116-337.
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Orgaandonatie
Het Masterplan orgaan Donatie. De vrijblijvendheid voorbij van de Coördinatie 
Groep Orgaandonatie (CGOD, 2008) beschrijft het onderzoek naar de huidige 
Wet op de Orgaandonatie en geeft aanbevelingen voor de toekomst wat betreft 
aanpak rondom werving van donoren en orgaandonatie.
Zie: www.ceg.nl/data/file/Masterplan%20orgaandonatie.pdf

In het onderzoek Leven door geven wordt ingegaan op de standpunten over 
weefsel- en orgaandonatie binnen de rooms-katholieke, protestantse en isla-
mitische godsdiensten en binnen de bredere new-agebeweging. Tevens wordt 
beknopt aandacht besteed aan standpunten binnen het jodendom, hindoe-
isme, boeddhisme en humanisme. Niet alleen de officiële standpunten van 
de verschillende religies en levensbeschouwingen komen naar voren, maar 
ook de persoonlijke overwegingen en ervaringen van mensen voor en tegen 
orgaandonatie. De resultaten worden aangevuld met een aantal interviews 
met betrokken deskundigen vanuit verschillende religies/levensbeschouwin-
gen en vanuit de wetenschap (www.stnu.nu, 2009):
José Sanders (2003) Leven door geven : religieuze en levensbeschouwelijke stand-
punten over orgaan- en weefseldonatie. Uitgeverij Meinema, Zoetermeer
ISBN 90-211-3924-3.

De Stichting Transplantatie Nu! (STNu!) is een overkoepelende organisatie 
op het gebied van de transplantatieproblematiek in Nederland. Het bestuur 
van STNu!  bestaat uit vertegenwoordigers van  vier belanghebbende patiën-
tenverenigingen. Dit zijn de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging, de 
Vereniging Harten Twee, de Nierpatiënten Vereniging Nederland en de Belan-
genvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. De stichting pleit voor meer 
transplantaties en het veranderen van de huidige wet in een Actief Donorre-
gistratiesysteem (ADR) (www.stnu.nl , 2009)_ Op haar website www.stnu.nl 
geeft zij voorlichting en informatie over orgaandonatie.

Het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie 
(NIGZ) heeft in opdracht van de overheid de taak om de Nederlandse bevol-
king te informeren over orgaan- en weefseldonatie en de daarmee samen-
hangende aspecten zoals het donorschap en registratie in het Donorregister. 
Aan de voorlichting ligt een positieve houding ten opzichte van donatie ten 
grondslag. Op de site www.donorvoorlichting.nl wordt objectieve informatie 
omtrent dit onderwerp gegeven.
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De site www.donorregister.nl is de officiële site van het ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport. Via deze site kunnen mensen zich als donor 
laten registreren of een andere keuze kenbaar maken.

De website www.jaofnee.nl is gericht op de werving van nieuwe donoren en 
voorlichting aan potentiële donoren.

Ook de site www.transplantatiestichting.nl geeft informatie over  transplantatie.

Ervaringsverhalen
Door en voor patiënten en professionals zijn veel ervaringsverhalen geschre-
ven welke waardevol inzicht geven in het leven van nierpatiënten. Wij noemen 
enkele voorbeelden:

De site www.patientervaringsverhalen.nl geeft per aandoening een overzicht 
van beschikbare ervaringsverhalen.

In het boek Uit het leven van... worden portretten geschetst van nierpatiënten. 
Hun ervaringen worden op inzichtgevende wijze weergegeven:
Jan Lemmen (red.) (1999) Uit het leven van  Ervaringsverhalen van nierpatiën-
ten. Bussum: Nierpatiëntenvereniging LVD. ISBN 9090131787.

André Bek was marinier en beschrijft zijn leven met een nierziekte waarbij hij 
vier maal een niertransplantatie heeft ondergaan en tussendoor steeds zich-
zelf staande moest houden:
André Bek (2007) Dansen in het zand. Een leven in geschonken tijd.  Baarn: 
André Bek en LezersPoort. ISBN 9088230004.

In het boek Een nieuwe nier vertellen jongeren die een niertransplantatie heb-
ben meegemaakt, hun verhaal. In eerste instantie is dit boek bedoeld voor 
jongeren die zelf een niertransplantatie moeten ondergaan. Maar ook voor 
mensen die meer informatie willen over niertransplantatie en het leven met 
een nieuwe nier is dit boek zeer nuttig:
Wilma Eras et al. (red.) (2004) Een nieuwe nier. Verhalen van jongeren. Nijmegen: 
UMC St Radboud. ISBN 973460425.

In het boek We hebben een nier voor je beschrijft Eddy zijn leven met een 
nierziekte nadat hij voor de tweede maal een nier heeft gekregen. Door het 
 schrijven, schreef Eddy de ziekte van zich af en kon hij tegelijkertijd een 
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van beschikbare ervaringsverhalen.

In het boek Uit het leven van... worden portretten geschetst van nierpatiënten. 
Hun ervaringen worden op inzichtgevende wijze weergegeven:
Jan Lemmen (red.) (1999) Uit het leven van  Ervaringsverhalen van nierpatiën-
ten. Bussum: Nierpatiëntenvereniging LVD. ISBN 9090131787.

André Bek was marinier en beschrijft zijn leven met een nierziekte waarbij hij 
vier maal een niertransplantatie heeft ondergaan en tussendoor steeds zich-
zelf staande moest houden:
André Bek (2007) Dansen in het zand. Een leven in geschonken tijd.  Baarn: 
André Bek en LezersPoort. ISBN 9088230004.

In het boek Een nieuwe nier vertellen jongeren die een niertransplantatie heb-
ben meegemaakt, hun verhaal. In eerste instantie is dit boek bedoeld voor 
jongeren die zelf een niertransplantatie moeten ondergaan. Maar ook voor 
mensen die meer informatie willen over niertransplantatie en het leven met 
een nieuwe nier is dit boek zeer nuttig:
Wilma Eras et al. (red.) (2004) Een nieuwe nier. Verhalen van jongeren. Nijmegen: 
UMC St Radboud. ISBN 973460425.

In het boek We hebben een nier voor je beschrijft Eddy zijn leven met een 
nierziekte nadat hij voor de tweede maal een nier heeft gekregen. Door het 
 schrijven, schreef Eddy de ziekte van zich af en kon hij tegelijkertijd een 
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 informatief en prettig leesbaar boek schrijven voor professionals, patiënten 
en naasten:
Eddy van der Schouw (2008) We hebben een nier voor je. Zoetermeer: Free 
Musketeers.  ISBN 978-90-484-0398-1.

In haar boek Ziekenhuis survivalgids. Wegwijs in de wereld van de witte jassen 
schrijft Yvonne Prins over haar vele ziekenhuiservaringen als patiënt met een 
chronische (taaislijm)ziekte. Het boek bevat vele tips om als patiënt een zie-
kenhuisperiode te ‘overleven’ en haar doel is zorgen dat patiënten niet gek 
worden tijdens een ziekenhuisopname:
Yvonne Prins Uitgeverij Scriptum 2008. ISBN 90 5594 581 8’)”

In het boek De hele waarheid, verhalen uit de praktijk van orgaantransplantatie 
vertellen verschillende (ervarings)deskundigen over hun twijfels, overtuigin-
gen, persoonlijke belevingen rondom orgaantransplantatie. Het boek geeft 
geen uitsluitsel over wat ieders persoonlijke keuze zou moeten zijn. Het helpt 
de lezer wel een mening te vormen over hoe hij of zij zelf tegenover orgaan-
transplantatie staat:
Pamela Stark (2005). Breda : Papieren Tijger. ISBN 90-6728-189-1)

In haar artikel beschrijft Karen Schipper over haar leven met een beginnende 
erfelijke nierziekte (cystenieren). Zij beschrijft waar zij tegenaan is gelopen en 
wat haar geholpen heeft om de nierziekte een plekje in haar leven te geven:
Schipper, K., T.A. Abma, R.J. Hené, G.A.M. Widdershoven (2009) A patient’s 
journey with polycystic kidney disease, British Medical Journal,338:b1595.

Het onderzoeksverslag Leren over lijf en leven geeft een beeld van het leven met 
een nierziekte vanuit het perspectief van patiënten. Tevens worden in het ver-
slag de onderzoeksthema’s benoemd die volgens patiënten van belang zijn op 
het gebied van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Er is tevens een verkorte, 
vereenvoudigde brochure beschikbaar (Leren over lijf en leven: onderzoekswen-
sen van nierpatiënten):
Abma, T. & C. Nierse, J. van de Griendt, K. Schipper, E. van Zadelhoff (2007) 
Leren over lijf en leven. Een agenda voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek door 
nierpatiënten.
Eindrapportage ten behoeve van de Nierstichting en Nierpatiënten Vereniging 
Nederland.
Het rapport en de brochure zijn te downloaden via www.nierpatient.nl/werk/
lerenlijfenleven.
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Sociale participatie na transplantatie
Sijrike van der Mei beschrijft in haar proefschrift hoe het gesteld is met de 
maatschappelijke participatie van nierpatiënten na een niertransplantatie. 
Haar onderzoek laat zien dat patiënten na een niertransplantatie actiever deel-
nemen aan het maatschappelijk leven dan voor de transplantatie. Maar hun 
maatschappelijke deelname blijft wel achter bij mensen zonder nierfalen:
Van der Mei, S. (2006) Social participation after kidney transplantation. 
Groningen: Stichting Drukkerij C. Regenboog.

World Transplant Games
De Stichting Sport en Transplantatie heeft als doel het genereren van zoveel 
mogelijk aandacht voor het tekort aan donororganen en daarmee de donor-
registraties te stimuleren. Tevens streeft zij naar actieve sportbeoefening 
door orgaangetransplanteerden op zowel recreatief als competitief, nationaal 
en internationaal niveau.
Meer informatief over de stichting en de World Transplant Games is te vinden 
op www.sportentransplantatie.nl

Wetenschappelijk onderzoek met patiënt onderzoekspartners en 
patiëntenparticipatie
Het boek Zeggenschap in wetenschap biedt een gedegen overzicht van de ach-
tergronden, theorie, methodologie en opbrengsten van patiëntenparticipatie 
in medisch en gezondheidswetenschappelijk onderzoek. Aan de hand van 
een stappenplan wordt verduidelijkt hoe onderzoekers de ervaringskennis 
van patiënten kunnen benutten in onderzoek. Dialoog en interactie vormen 
de sleutel voor succesvolle samenwerking tussen partijen. Het boek met vele 
praktische handvatten is geschikt voor onderzoekers, beleidsmakers, patiën-
ten en andere belangstellenden. Het boek wil bijdragen aan de bloeiende prak-
tijk van patiëntenparticipatie in onderzoek (www.boomuitgeversdenhaag.nl, 
2009):
Abma, Tineke & Jacqueline Broerse (2007) Zeggenschap in wetenschap. 
Patiëntenparticipatie in theorie en praktijk. Den Haag: Lemma.

Het Handboek patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek is ontstaan 
als project van ZonMw, in samenwerking met de VSOP en de Reumapatiën-
tenbond. Het handboek is ontwikkeld om patiënten en patiëntenorganisaties 
extra ondersteuning te geven om als volwaardige partij binnen onderzoek te 
kunnen fungeren. Het boek geeft onder meer uitleg over wetenschappelijk 
onderzoek, de wijze waarop patiënten(organisaties) hierbij betrokken kunnen 
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worden en waarop moet worden gelet bij participatie. Daarnaast worden prak-
tijkvoorbeelden gegeven van patiënten die meedoen in verschillende fasen van 
onderzoek. Het handboek is via onderstaande website te downloaden of aan te 
vragen: www.zonmw.nl/nl/onderwerpen/alle-programma-s/kiezen-in-zorg/
sturing-door-zorggebruikers/handboek-patientenparticipatie-in-wetenschap-
pelijk-onderzoek
ZonMw (2006) Handboek patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek.

In het artikel van Tineke Abma en collega’s wordt beschreven hoe de samen-
werking binnen een onderzoeksteam bestaande uit patiënt onderzoekpartners 
en onderzoekers vorm kan krijgen:
Abma, T.A, C. Nierse & Guy A.M. Widdershoven (2009) Patients as partners 
in responsive research: Methodological notions for collaborations in mixed 
research teams, Qualitative Health Research, 19: 401.

In het artikel van Karen Schipper en collega’s wordt beschreven welke twijfels 
een patiënt onderzoekspartner kan ervaren in de samenwerking met professi-
onele onderzoekers. Tevens wordt antwoord gegeven hoe deze te overwinnen:
Schipper, K., T.A. Abma, E. van Zadelhoff, J. van de Griendt, C. Nierse and 
G.A.M. Widdershoven (2009) What does it mean to be a patient research part-
ner? An ethnoddrama. Geaccepteerd: Qualitative inquiry.

In het artikel van Christi Nierse en collega’s wordt vanuit een professioneel 
perspectief ingegaan op de dynamiek in een onderzoeksteam bestaande uit 
nierpatiënten en sociale wetenschappers.
Nierse, C., T.A. Abma, K. Schipper, E. van Zadelhoff, J. van de Griendt & 
G.A.M. Widdershoven (2009) Collaboration and co-ownership in research. 
Dynamics and dialogues between patient research partners and professional 
researchers in a research team, ingediend: Health Expectations.
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Verklarende woordenlijst en afkortingen

Voor het verklaren van enkele begrippen is gedeeltelijk gebruik gemaakt van de 
begrippenlijst zoals weergegeven op de site van de Nierstichting

ADR Actief Donorregistratiesysteem. Bij het ADR-systeem ont-

vangen alle Nederlanders die zich nog niet in het huidige 

Donorregister hebben laten inschrijven en van wie dus nog 

geen keuze bekend is nogmaals een brief met vier keuze-

mogelijkheden: ‘ja ik word donor’, ‘nee ik word geen donor’, 

‘ik laat het over aan mijn nabestaanden’, ‘ik laat het over aan 

iemand die ik met naam noem’. Mensen die na een aantal 

weken niet gereageerd hebben worden opgenomen in het 

Donorregister met de keuze ‘ja, ik word donor’. Hiervan 

ontvangen zij een bevestiging waarna ze nog enkele weken 

bedenktijd hebben. Veranderen is daarna altijd mogelijk.

Aneurysma Uitstulping van de wand van een slagader die als deze in 

de hersenen gelokaliseerd is, kan leiden tot een hersenbloe-

ding.

Anemie Bloedarmoede, bij nierinsufficiëntie meestal het gevolg van 

te weinig erytropoëtineproductie (EPO) door de nier. EPO 

stimuleert de aanmaak van rode bloedcellen. Als het bloed 

te weinig rode bloedcellen bevat, krijgt het lichaam niet vol-

doende zuurstof en ontstaan er vermoeidheidsklachten.

APD Automatische Peritoneaal Dialyse: een vorm van dialyse-

ren. Via een katheter wordt er spoelvloeistof in de buikholte 

gebracht. Deze spoelvloeistof verblijft enige tijd in de buik-

holte en komt in contact met het buikvlies. Het buikvlies 

wordt als filter gebruikt: het geeft de afvalstoffen die in het 

bloed zitten af aan de vloeistof in de buik. Na een aantal uur 

laat de patiënt de vloeistof in een uitloopzak lopen, en kop-
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pelt weer een schone zak met vloeistof aan. Bij APD gebeurt 

dit ’s nachts automatisch door een machine.

Auto-immuunziekten Ziekten zoals SLE en de ziekte van Wegener. Hierbij valt 

het immuunsysteem (afweersysteem) van het lichaam ten 

onrechte het lichaam zelf aan.

Bloedgroepencompatibiliteit Het niet bij elkaar passen van de bloedgroep (de factoren A, 

B en 0 zijn van belang, de rhesusfactor speelt geen rol) van 

de potentiële donor en ontvanger.

Buikvliesspoeling Ook wel peritoneaaldialyse genoemd. Is een vorm van dia-

lyse waarbij het buikvlies als filter wordt gebruikt. Ongeveer 

2,5 liter spoelvloeistof wordt via een katheter in de buikholte 

gebracht. De spoelvloeistof trekt overtollig vocht, zouten en 

afvalstoffen aan. Er zijn twee vormen buikvliesspoeling: 

CAPD en APD.

Calcium Calcium is een stof die in het lichaam voorkomt, het is o.a. 

van belang voor botopbouw. Bij nierpatiënten kan het gehal-

te te hoog of te laag worden omdat de nieren van belang zijn 

voor de calciumhuishouding. Stoornissen in de calcium-

huishouding kunnen aanleiding geven tot botafwijkingen 

en tot afzettingen van calcium buiten de botten zoals de 

bloedvaten en de gewrichtskapsels.

CAPD Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse. Een vorm van 

dialyseren. Via een katheter wordt er spoelvloeistof in de 

buikholte gebracht. Deze spoelvloeistof verblijft enige tijd in 

de buikholte en komt in contact met het buikvlies. Het buik-

vlies wordt als filter gebruikt: het geeft de afvalstoffen die in 

het bloed zitten af aan de vloeistof in de buik. Na een aantal 

uur laat de patiënt de vloeistof in een uitloopzak lopen, en 

koppelt weer een schone zak met vloeistof aan.

 Deze behandeling wordt door de patiënt zelf handmatig 

uitgevoerd. Over de dag verspreid vinden vier wisselingen 

plaats.

CGOD Coördinatie Groep Orgaandonatie.

Chronische  Voortschrijdende afname van nierwerking die uiteindelijk 

een

nierinsufficiëntie nierfunctievervangende behandeling noodzakelijk maakt.

Creatinine In de volksmond ook ‘creat’ genoemd. Crea tinine is een 

restproduct. Het blijft over als het lichaam eiwit verteert. De 

nieren filteren de creatinine uit het bloed en zorgen ervoor 
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dat het wordt uitgeplast. Als de nieren niet werken dan zal 

de concentratie creatinine in het bloed te hoog worden. 

Bloedonderzoek om de waarde te bepalen, is dan ook een 

van de meest gebruikte manieren om te zien of de nieren 

goed werken. Als de concentratie te hoog is, betekent dit dat 

de nieren onvoldoende functioneren.

Cross-over transplantatie Vorm van transplanteren, ook wel gepaarde donorruil of 

ruiltransplantatie genoemd. Hiervoor kan gekozen worden 

als de bloedgroepen of andere weefselfactoren van de donor 

niet passen bij de ontvanger. Er wordt dan gezocht naar een 

ander koppel dat in dezelfde situatie zit zodat de donoren 

aan de partner van het andere stel kunnen donoren.

Cystenieren Dikwijls een erfelijke nierziekte waarbij er langzaam steeds 

meer cysten in de nieren ontstaan. Cysten zijn holtes gevuld 

met vocht. De cysten komen in de plaats van het nierweefsel 

waardoor de nierfunctie geleidelijk slechter wordt.

Dialyse  Een van de niervervangende behandelingen. Wordt in het 

dagelijkse taalgebruik ook wel spoelen genoemd. Dialyse 

betekent letterlijk ‘scheiding van stoffen’. Tijdens de dialyse 

worden kunstmatige wijze afvalstoffen en vocht verwijderd 

terwijl nuttige stoffen achterblijven.

Dialysekater Klachten na een hemodialyse behandeling: vermoeidheid, 

hoofdpijn en misselijkheid. Deze kunnen tot wel 24 uur na 

de behandeling aanhouden.

Divertikels Darmuitstulpingen.

Donornier  Een nier die door een donor ‘bij leven’ of na overlijden wordt 

afgestaan voor een niertransplantatie.

Droogspoelen Met dialyse worden niet alleen afvalstoffen maar ook vocht 

verwijderd. Dit heet ultrafiltreren. Wanneer tijdens een nor-

male dialysesessie onvoldoende vocht verwijderd is, moet 

de patiënt de dag erna soms een extra keer komen spoelen. 

Er wordt dan tijdens die behandeling alleen vocht uit het 

lichaam onttrokken en geen afvalstoffen.

Elektrolyten  Zouten zoals natrium en kalium.

Erytropoëtine (EPO) Hormoon dat de bloedproductie reguleert en door de nie-

ren gemaakt wordt. Bij nierpatiënten wordt dit te weinig 

aangemaakt waardoor er te weinig rode bloedcellen worden 

aangemaakt. Rode bloedcellen vervoeren zuurstof door het 

lichaam. Als het bloed te weinig rode bloedcellen bevat, 
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krijgt het lichaam onvoldoende zuurstof. De patiënt krijgt 

bloedarmoede met als gevolg vermoeidheidsklachten. Veel 

nierpatiënten krijgen daarom via injecties EPO toegediend.

Eurotransplant International Ook wel ETI genoemd. ETI verzorgt de internationale uit-

wisseling van organen tussen en binnen Nederland, België, 

Duitsland, Luxemburg, Kroatië, Oostenrijk en Slovenië.

Fosfaat  Een mineraal dat nodig is voor de stevigheid van onze bot-

ten en er voor zorgt dat het bloed de goede zuurgraad heeft. 

Ons lichaam komt aan fosfaat door het eten van (eiwitrijke) 

voeding. Het eventuele teveel aan fosfaat wordt door de nie-

ren uit het bloed gehaald en uitgeplast. Bij nierpatiënten 

blijft er teveel fosfaat in het bloed zitten en dit kan botpro-

blemen en aderverkalking geven. Nierpatiënten krijgen dan 

ook dikwijls medicatie in de vorm van fosfaatbinders om dit 

te voorkomen. Dit geneesmiddel zorgt ervoor dat het fosfaat 

uit de voeding niet in het bloed wordt opgenomen.

GFR Afkorting van Glomerular Filtration Rate. Dit is een maat 

voor de snelheid waarmee de nieren het bloed zuiveren. De 

GFR waarde geeft aan hoe goed de nieren (nog) functione-

ren. Oftewel, in welk stadium de nierziekte zich bevindt.

Glomerulonefritis Ontstoken zeeforgaantjes in de nieren.

Glomerulus Nierfilter: haarvat dat voor filtratie zorgt.

Hemodialyse Een van de nierfunctie vervangende behandelingen. 

Middels een kunstnier buiten het lichaam wordt het bloed 

gezuiverd. Een kunstnier is een filter dat ongeveer hetzelfde 

doet als de nieren. Wanneer de werking van de nieren nog 

maar 10 procent is, is dialyse of transplantatie noodzakelijk. 

Hemodialyse kan plaatsvinden op de dialyseafdeling van het 

ziekenhuis, een zelfstandig dialysecentrum of soms thuis.

Hypertensie Bloeddruk is de druk die door het bloed wordt uitgeoefend 

op de vaatwanden direct na het hart, wanneer het net door 

het hart is uitgepompt. De bloeddruk gaat bij elke hartslag 

op en neer. Daardoor zijn er twee maten: de bovendruk (sys-

tolische) en de onderdruk (diastolische). Hoge bloeddruk of 

hypertensie komt vaak voor bij nierpatiënten, maar ook bij 

veel patiënten zonder nierziekte. Een hoge bloeddruk is niet 

alleen het gevolg van nierziekten, maar kan ook bij som-

mige patiënten tot nierschade leiden. Een hoge bloeddruk 

geeft verder schade aan hart en bloedvaten. De streefwaarde 
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van een goede bloeddruk voor nierpatiënten is voor alle leef-

tijden 120/80, hoewel dat vaak niet gehaald wordt.

Immuunsysteem Dit systeem kan aangetast zijn bij ziekten zoals SLE. Het 

immuunsysteem beschermt het lichaam tegen virussen, 

schadelijke bacteriën en parasieten. Het immuunsysteem 

werkt ook als opruimer van gifstoffen en zieke lichaams-

cellen. Het immuunsysteem herkent ook een donornier 

als lichaamsvreemd. Als daar niets aan gedaan wordt met 

medicijnen zal het lichaam een donornier afstoten.

Immunosuppressiva Afweeronderdrukkers. Een immunosuppres sivum is een 

medicijn dat de natuurlijke reacties van het immuunsy-

steem onderdrukt. Immunosuppressiva worden toegediend 

aan mensen met een donororgaan. Ze dienen te voorkomen 

dat het lichaam de donornier herkent als lichaamsvreemde 

indringer en een afstoting veroorzaakt.

 Bekende voorbeelden zijn: prednison, tacrolimus, cyclospo-

rine, azathioprine, mycophenolzuur, rapamicine en everoli-

mus. De medicijnen hebben vervelende bijwerkingen.

Interstitiële nefritis Aangetaste nierbuisjes of omgevend weefsel.

Kalium Een mineraal dat het lichaam nodig heeft om zenuwprik-

kels over te kunnen brengen. Ook speelt het een rol in de 

waterhuishouding van ons lichaam. De nieren halen het 

teveel aan kalium uit het bloed en zorgen dat het wordt uit-

geplast. Bij nierpatiënten blijft er te veel kalium in het bloed 

zitten en dit kan tot dodelijke hartritmestoornissen leiden. 

Om die reden hebben veel nierpatiënten een kaliumbeperkt 

dieet. Als het kaliumgehalte ondanks een dieet niet laag 

genoeg blijft of wordt, kan de arts (tijdelijk) kaliumbindende 

medicijnen voorschrijven.

Katheter De toegang tot de buikholte die nodig is bij buikvliesspoe-

ling. De katheter (een slangetje) wordt met een kleine ope-

ratie door de buikwand in de buikholte aangebracht. Het 

uiteinde dat uit de huid komt, wordt aangesloten op een 

tussenstuk van metaal waaraan de verbindingsslang wordt 

bevestigd. De verbindingsslang wordt gekoppeld aan de zak 

spoelvloeistof.

Kolff, Willem Slaagde er in 1938 in om de eerste kunstnier te maken waar-

door in 1943 eerste dialyse met dit apparaat mogelijk werd.
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Kruisproef Een proef die voor een mogelijke transplantatie wordt uit-

gevoerd. Hierbij worden wat  bloedcellen van een potentiële 

nierdonor vermengd met wat bloedplasma van de potentiële 

ontvanger. Zo kan gekeken worden of de nierpatiënt een 

nier van deze donor kan ontvangen.

Levende donatie Donatie met de nier van een levende donor.

LTA De Landelijke Transmurale Afspraak Preventie Nierfalen’. 

Deze geeft huisartsen richtlijnen hoe te handelen bij patiën-

ten met nierschade.

Murray, Joseph Slaagde er in 1954 in om de eerste succesvolle niertransplan-

tatie uit te voeren.

Natrium Mineraal dat wij binnen krijgen met keukenzout. Het regelt 

het bloedvolume en heeft invloed op de bloeddruk. Hoe 

hoger de concentratie in het bloed, hoe hoger de bloeddruk. 

Als de bloeddruk van een patiënt te hoog is of dreigt te wor-

den is een natriumbeperkt (of zelfs natriumvrij) dieet nodig, 

ook wel zoutloos dieet genoemd.

Nefrectomie Operatieve verwijdering van een nier.

Nefroloog Internist gespecialiseerd in nierziekten. Hij werkt op de 

afdeling inwendige geneeskunde. De nefroloog is verant-

woordelijk voor de medische zorg van de nierpatiënt en de 

behandeling op de lange termijn.

NHG Nederlands Huisartsen Genootschap.

Nierarteriestenose Verstopping van de aanvoerende nierslagaders.

Nierfunctie vervangende  Behandeling die de functie van de slecht of niet meer wer-

kende nieren

behandeling overneemt. Er zijn drie soorten behandelingen: hemodia-

lyse, buikdialyse en transplantatie.

Nierinsufficiëntie  Onvoldoende functioneren van de nier.

Nierstenen Als de urine in de nieren te veel afvalstoffen bevat, kunnen 

er kleine kristallen ontstaan. Deze kristallen worden bij de 

meeste mensen gewoon uitgeplast en vormen geen pro-

bleem. Als de kristallen

 achterblijven, kunnen er nierstenen ontstaan. Dit komt 

meestal door stofwisselingsziekten. Een niersteenaanval 

ontstaat wanneer een niersteen vanuit de nier de urinelei-

der inschiet en daar blijft steken. Doordat de steen vastzit 

in de urineleider, kan de urine niet goed worden afgevoerd. 
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De nieren raken hierdoor steeds verder gevuld met urine 

(stuwing). Dit kan veel pijn geven.

NTS Nederlandse Transplantatie Stichting. Orgaancentrum, 

aangewezen door de minister van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport. De NTS bemiddelt bij het ontvangen, typeren en 

vervoeren van organen van donoren. Ook wijst de NTS de 

organen toe aan geschikte ontvangers.

Oedeem Vochtophoping.

Peritoneum Buikvlies.

Peritoneaaldialyse Buikvliesspoeling. Dit is een vorm van dialyse waarbij het 

buikvlies als filter wordt gebruikt. Ongeveer 2,5 liter spoel-

vloeistof wordt via een katheter in de buikholte gebracht. De 

spoelvloeistof trekt overtollig vocht, zouten en afvalstoffen 

aan. Er zijn twee vormen buikvliesspoeling: CAPD en APD.

Positieve kruisproef Als het bloed van potentiële donor en ontvanger samenge-

voegd worden en de ontvanger heeft antistoffen in het bloed 

tegen de weefselkenmerken van de beoogde donor, dan 

treedt klontering op bij het samenvoegen van het bloed. Er 

is dan een positieve kruisproef en een transplantatie is in 

dat geval niet mogelijk.

Postmortale donatie Donatie van nieren die beschikbaar komen na het overlijden 

van een donor.

Predialysefase Fase waarin patiënt terecht komt zodra de nierfunctie onder 

de 20 procent van het normale functioneren is gekomen. 

Het zal dan niet lang meer duren voordat een patiënt moet 

beginnen met een nierfunctievervangende behandeling.

Pre-emptieve transplantatie  Transplantatie met de nier van een levende donor, die plaats-

vindt voordat de patiënt moet gaan dialyseren. Het is de bes-

te therapie bij terminaal nierfalen.

Relatietransplantatie Bij deze transplantatie wordt gebruik gemaakt van een 

orgaan van een levende donor. Een relatie van de ontvanger, 

een familielid of een ander met wie een langdurige goede 

relatie bestaat, staat ‘bij leven’ een nier af.

Renine Hormoon dat door de nieren geproduceerd wordt. Het helpt 

bij het regelen van de bloeddruk en de hoeveelheid vocht in 

het lichaam.

Samaritaanse donatie  Bij leven, dikwijls anoniem en zonder daar iets terug voor te 

verlangen, een nier doneren aan een onbekende.
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Shunt Noodzakelijk voor een hemodialyse behandeling. Het is 

een verbinding tussen een slagader en een ader, meestal 

in de arm. Door de verbinding stroomt het bloed van de 

slagader in de ader, waardoor er in de ader een hogere druk 

dan normaal ontstaat. Hierdoor zet de ader uit en gaat het 

bloed  sneller  stromen. Zo kan er door een shunt meer bloed 

stromen en kan met een snelheid van meer dan 1 liter per 5 

minuten bloed worden afgenomen om door het dialyseap-

paraat te stromen en hierdoor het bloed te zuiveren.

Slagader  Bloedvat dat zuurstofrijk bloed van het hart naar de organen 

en weefsels voert.

SLE Systemische Lupus Erythematodes (SLE) is een aandoening 

waarbij het afweersysteem (immuunsysteem) zich tegen de 

eigen cellen keert. Dit kan leiden tot onder andere nierscha-

de.

Spoelen Ander woord voor dialyse.

Terminaal nierfalen Ook wel terminale nierinsufficiëntie genoemd. De nier-

functie is blijvend zodanig verslechterd en onder de 10 tot 15 

procent (creatinine 500 - 800 (µmol/l) , waardoor dialyse of 

transplantatie noodzakelijk is.

Tesiokatheter  Katheter in de hals. Is nodig voor hemodialyse als een shunt 

nog niet is aangelegd of niet goed functioneert.

Transplantaat Dat wat getransplanteerd is, in het geval van niertransplan-

tatie de donornier.

Transplantatie  Letterlijk betekent dit het overplaatsen van weefsel of orga-

nen.

Transplantatiecentrum Ziekenhuis waar transplantaties worden uitgevoerd. In 

Nederland zijn dat voor niertransplantaties het UMCG, 

het AMC, UMC Utrecht, LUMC, Erasmus MC, UMC St 

Radboud, VUmc en het azM

Transplantatiecoördinator  Werkt in een transplantatiecentrum en coördineert en orga-

niseert de donorwerving in de regio, begeleidt de orgaan-

donatieprocedure op de intensive care en operatiekamer, 

assisteert bij de orgaanuitname, geeft voorlichting en onder-

wijs over orgaandonatie en -transplantatie in de ziekenhui-

zen en bij verpleegkundige vervolgopleidingen en adviseert/

ondersteunt bij het donatiebeleid van de regionale zieken-

huizen.
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Tubulus Nierbuisje: een met cellen bekleed buisje dat begint bij de 

nierfilter en het vocht uit de filter omzet in (voor) urine.

Ureter Urineleider: afvoerbuis die urine van de nier naar de blaas 

voert.

Urethra  Plasbuis. afvoerbuis die de urine vanuit de blaas uit het 

lichaam voert.

Ureum Een afbraakproduct van de eiwithuishouding. Elk eiwitmo-

lecuul bevat stikstofatomen. Als het lichaam eiwit verteert, 

zet de lever de overblijvende stikstof om in ureum. De nie-

ren halen het ureum weer uit het bloed en zorgen dat het 

uitgeplast wordt. Bij nierziekten gebeurt dit niet of onvol-

doende. Daardoor blijft het ureum onbedoeld in het bloed 

zitten. Dat kan leiden tot vergiftigingsverschijnselen.

Verborgen nierschade  Slechter werkende nieren zonder dat er klachten zijn. 

Vroege opsporing van verborgen nierschade is nodig om 

ernstig nierfunctieverlies te voorkomen.

Vitamine D Dit is een in vet oplosbare vitamine die belangrijk is voor 

sterke botten en tanden en de opname van de mineralen cal-

cium en    fosfor in het lichaam bevordert. Vitamine D zit 

in voedsel, maar dient voordat het werkzaam is in de huid 

(onder invloed van zonlicht), in de lever en tenslotte in de 

nier worden omgezet in de werkzame vitamine. Patiënten 

met een nierziekte moeten daarom vaak de werkzame vita-

mine D (bijvoorbeeld alphacalcidol) innemen. Een tekort 

aan werkzaam vitamine D leidt tot verstoringen van de cal-

cium-fosfaathuishouding.

Wachtlijst Internationale wachtlijst waar patiënten opstaan die gedia-

lyseerd worden en in aanmerking willen en kunnen komen 

voor een nier van een overleden donor (postmortaal). De 

wachtlijst is alleen toegankelijk voor nierpatiënten die al 

dialyseren of binnen een half jaar moeten gaan dialyseren.

Weefseltypering Weefseltypering (HLA-typering) is nodig om te bepalen of 

een potentiële donor geschikt is. HLA staat voor Humaan 

Leukocyten Antigeen. Als de HLA-typering van bepaalde 

cellen niet overeenkomen, ontstaan er afweerreacties.

Wet op de Orgaandonatie Ook wel WOD genoemd. De Wet op de Orgaandonatie regelt 

sinds 1998 de orgaandonatie voor transplantatiedoeleinden. 

Het doel van de wet is vooral om de rechtszekerheid te garan-

deren van iedereen die bij donatie betrokken is. Daarnaast 
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heeft de wet tot doel het vergroten van het aantal donaties 

door wilsbeschikkingen centraal te laten registreren , het 

rechtmatig verdelen van het aanbod van donororganen en 

-weefsels en het verbieden van de handel in organen (www.

minvws.nl, 2009).

Wisseling Het wisselen van verzadigde spoelvloeistof voor schone 

vloeistof bij buikvliespoeling. Eerst laat de patiënt of, bij 

APD, het apparaat de verzadigde spoelvloeistof uit de buik 

lopen. De opvangzak kan nadien geleegd worden in een toi-

let of andere waterafvoer. Als de ‘vuile’ spoelvloeistof uit de 

buikholte is gelopen, laat de patiënt schone spoelvloeistof 

inlopen. Voor APD geldt dat de machine de schone spoel-

vloeistof laat inlopen.

World Transplant Games Sportevenement voor mensen die een donororgaan hebben 

ontvangen. Het doel van de stichting die de spelen organi-

seert, is het stimuleren van donorwerving door te demon-

streren dat mensen na een orgaantransplantatie weer op 

niveau kunnen sporten en volwaardig in de maatschappij 

kunnen functioneren. Daarnaast worden tijdens de spelen 

ook de vreugde van deelnemers en de dankbaarheid naar 

hun (on)bekende donoren belicht.

Ziekte van Alport Een erfelijke ziekte. Het tast onder meer de kleine bloed-

vaatjes in de nier aan, die het bloed filteren (de glomeruli).

Ziekte van Wegener Auto-immuunziekte die zich kenmerkt door  ontstekingen 

van van de wanden van de kleine bloedvaten. Deze ontste-

kingen kunnen zich in meerdere organen manifesteren. De 

bloedvatontstekingen leiden tot afsterven van weefsels in 

organen.
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brengen van het patiëntenperspectief met als doel het verbeteren van zorg, 
onderzoek en beleid.
Daarnaast werkt zij als gedragskundige bij Reinaerde in Utrecht en als junior 
onderzoeker bij het UMCG, waar zij betrokken is bij het ontwikkelen van een 
psychologische interventie voor mensen die een niertransplantatie hebben 
ondergaan.
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Christi Nierse is als promovenda verbonden aan de afdeling Metamedica en 
onderzoeksinstituut EMGO van het VUmc. Zij studeerde Gezondheidsweten-
schappen in Maastricht en werd daarna aangesteld als junior onderzoeker bij 
de vakgroep Metamedica van de Universiteit Maastricht.
Zij was als onderzoeker betrokken bij verschillende projecten rond patiënten-
participatie in onderzoek.
Momenteel werkt zij aan haar proefschrift dat zal gaan over enerzijds het 
actief betrekken van mensen met een chronische ziekte of een beperking in 
het formuleren van een eigen agenda voor wetenschappelijk onderzoek, en 
anderzijds op het initiëren van een dialoog over onderzoek tussen onderzoe-
kers en patiënten. Tevens werkt zij momenteel aan een onderzoek, gefinan-
cierd door de Nierstichting Nederland, dat als doel heeft het keuzeproces van 
oudere nierpatiënten voor een bepaalde behandelvorm te evalueren.
Christi Nierse was als junior onderzoeker vanuit de Universiteit Maastricht 
betrokken bij het onderzoek ‘Leren over lijf en leven. Een agenda voor sociaal-
wetenschappelijk onderzoek door nierpatiënten’.
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Over de auteurs

Ronald Hené
Ronald Hené was tot 1 januari 2010 als nefroloog verbonden aan het UMC 
Utrecht en als universitair hoofddocent bij de Universiteit Utrecht. Vanaf 1987 
was hij hoofd van het niertransplantatieprogramma. Dit betrof zowel onder-
zoek, organisatie en patiëntenzorg. Daarnaast was hij chef de clinique en chef 
de policlinique van de nierafdeling. Tot maart 2010 is hij nog secretaris van de 
Nederlandse Transplantatie Vereniging. Hij is adviseur van enkele patiënten-
verenigingen waaronder de Wegenerstichting. Met ingang van januari 2010 is 
hij met de VUT en vanaf 1 april 2010 is hij in dienst bij DIANET dialysecentra.
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Ezra van Zadelhoff is onderzoeker aan de Maastricht University binnen de 
vakgroep Health, Ethics & Society. Na de Sociale Academie studeerde zij rech-
ten en juridische bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht. In het verleden 
werkte zij binnen de ouderenzorg als beleidsmedewerker, bestuurssecretaris 
en projectmanager. Na het geven van onderwijs aan de Utrechtse School voor 
Bestuurs- en Organisatiewetenschap en het coachen van studenten, is zij zich 
volledig gaan richten op het onderwerp kwaliteit van leven van ouderen. Naast 
haar werk als onderzoeker heeft zij een eigen coachingpraktijk gericht op de 
gezondheidszorg en andere vlakken waar zij mensen kan helpen optimaal te 
functioneren. Ezra van Zadelhoff was als onderzoeker vanuit de Universiteit 
Utrecht betrokken bij het onderzoek? Leren over lijf en leven. Een agenda voor 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek door nierpatiënten?

Ezra van Zadelhoff

Leven met een nierziekte_2.indd   146 23-2-2010   14:11:13



145

Over de auteurs

Ronald Hené
Ronald Hené was tot 1 januari 2010 als nefroloog verbonden aan het UMC 
Utrecht en als universitair hoofddocent bij de Universiteit Utrecht. Vanaf 1987 
was hij hoofd van het niertransplantatieprogramma. Dit betrof zowel onder-
zoek, organisatie en patiëntenzorg. Daarnaast was hij chef de clinique en chef 
de policlinique van de nierafdeling. Tot maart 2010 is hij nog secretaris van de 
Nederlandse Transplantatie Vereniging. Hij is adviseur van enkele patiënten-
verenigingen waaronder de Wegenerstichting. Met ingang van januari 2010 is 
hij met de VUT en vanaf 1 april 2010 is hij in dienst bij DIANET dialysecentra.

Ronald Hené

Leven met een nierziekte_2.indd   145 23-2-2010   14:11:13

Ezra van Zadelhoff is onderzoeker aan de Maastricht University binnen de 
vakgroep Health, Ethics & Society. Na de Sociale Academie studeerde zij rech-
ten en juridische bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht. In het verleden 
werkte zij binnen de ouderenzorg als beleidsmedewerker, bestuurssecretaris 
en projectmanager. Na het geven van onderwijs aan de Utrechtse School voor 
Bestuurs- en Organisatiewetenschap en het coachen van studenten, is zij zich 
volledig gaan richten op het onderwerp kwaliteit van leven van ouderen. Naast 
haar werk als onderzoeker heeft zij een eigen coachingpraktijk gericht op de 
gezondheidszorg en andere vlakken waar zij mensen kan helpen optimaal te 
functioneren. Ezra van Zadelhoff was als onderzoeker vanuit de Universiteit 
Utrecht betrokken bij het onderzoek? Leren over lijf en leven. Een agenda voor 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek door nierpatiënten?

Ezra van Zadelhoff

Leven met een nierziekte_2.indd   146 23-2-2010   14:11:13



147

Over de auteurs

Joos van de Griendt studeerde orthopedagogiek en is gezondheidszorgpsycho-
loog. Momenteel werkt zij als schoolmaatschappelijk werkster bij Portes in 
Utrecht.
Joos van de Griendt is moeder van twee kinderen. Haar zoon Thomas werd 
geboren met een nierafwijking en moest als jong kind aan de dialyse. Na een 
intensieve periode van nierdialyse kreeg hij een donornier. Joos was als patiënt 
onderzoekspartner betrokken bij het onderzoek ‘Leren over lijf en leven. Een 
agenda voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek door nierpatiënten’.
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Tineke Abma is als universitair hoofddocent en onderzoekscoördinator ver-
bonden aan de afdeling Metamedica van het VUmc. Zij is verpleegkundige, 
beleids- en organisatie wetenschapper en ethica. Ze werkte eerder als univer-
sitair docent bij het instituut voor Beleid en Management Gezondheidszorg 
op de Erasmus Universiteit en de vakgroep Metamedica van de Universiteit 
van Maastricht. Ze heeft ruime ervaring met kwalitatief, interactief onderzoek 
binnen de gezondheidszorg. Zij leidde diverse projecten binnen de chronische 
zorg waaronder projecten voor mensen met MS, dwarslaesie, spierziekten, 
hersenletsel, hart- en vaatproblemen, verstandelijke en psychiatrische beper-
kingen. In de ouderenzorg coördineert zij onderzoek naar de participatie en 
empowerment van ouderen. Zij schreef het boek Zeggenschap in wetenschap 
over patiëntparticipatie in onderzoek waarvoor zij de Crebolder Award won 
voor de maatschappelijke relevantie van onderzoekswerk. Verder publiceerde 
zij over dwang en drang in de psychiatrie, dialogische ethiek en moreel beraad.
Tineke Abma was als projectleider verbonden aan het onderzoek ‘Leren over 
lijf en leven. Een agenda voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek door nier-
patiënten’.
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