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Inleiding 

Binnen de zorg is toenemende aandacht voor de behoeften van de patiënt en de impact van 

de behandeling op de kwaliteit van leven. Hiernaast is sprake van nieuwe technologische 

ontwikkelingen op het gebied van dialyse en transplantatiezorg, komen e-health 

toepassingen (zoals telemonitoring en e-consulten) beschikbaar, krijgt de patiënt digitaal 

toegang tot het eigen medisch dossier en wordt gewerkt aan een Persoonlijke 

GezondheidsOmgeving (PGO).  

Eén van de speerpunten van de Nierstichting is de verbetering van de kwaliteit van de zorg 

waarbij de behoefte van de patiënt centraal staat. Keuzevrijheid staat hierbij hoog in het 

vaandel. We geven hier invulling aan door in samenwerking met de Nierpatiënten Vereniging 

Nederland (NVN) en het veld good practices voor vernieuwende zorg- en 

dienstverleningsconcepten te ontwikkelen en door de landelijke uitrol hiervan te faciliteren. 

Dit om een impuls te geven aan de verdere innovatie van het zorg- en dienstverlenings-

aanbod voor nierpatiënten.  

 

De NierstichtingChallenge 

Mooie ideeën ontstaan vaak op de werkvloer. Daar ziet men het best waar patiënten 

behoefte aan hebben of wat beter kan. Helaas ontbreekt het vaak aan tijd om goede plannen 

uit de praktijk ook daadwerkelijk invulling te geven. Met de NierstichtingChallenge brengt de 

Nierstichting daar verandering in. 

Patiënten met nierfalen hebben behoefte aan flexibele, patiëntgerichte zorg. De Nierstichting 

heeft in het najaar van 2019 zorgprofessionals uitgedaagd om concrete en direct toepasbare 

ideeën voor verbetering van de zorg voor patiënten met nierfalen in te dienen. Het thema van 

deze nieuwe NierstichtingChallenge is Zorg dichtbij de patiënt. Projecten konden worden 

ingediend die bijdragen aan verdere verbetering van de zorg en ondersteuning in de eigen 

omgeving van de patiënt en projecten gericht op het behoud en versterken van de eigen 

regie van de patiënt.  

In totaal dienden 33 zorgprofessionals, waaronder verpleegkundigen, maatschappelijk 

werkers, diëtisten en nefrologen hun ideeën in. Van de 33 projectideeën zijn 25 ideeën 

gehonoreerd. Deze projecten zijn onderverdeeld in vijf subthema’s Informatievoorziening en 

voorlichting (5), leefstijl (7), Zelfmanagement en regie (4), Virtual Reality (4) en Zorg dichtbij 

(5).  

In deze brochure vindt u een korte beschrijving van de gehonoreerde projecten. Deze 

brochure zal ter zijner tijd met de resultaten en/of producten worden aangevuld. 

Voor algemene informatie over de NierstichtingChallenge kunt u contact opnemen via  

challenge@nierstichting.nl. 

 

 

 

 

 

mailto:challenge@nierstichting.nl
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1. Thema Informatievoorziening en voorlichting 
 
 

007 Handleiding voor donatie met gerichte altruïst 
 
Nierpatiënten hebben zowel positieve als negatieve ervaringen met donoren buiten hun 
eigen netwerk (gerichte altruïsten). Het is van belang om zowel de zoekende nierpatiënt als 
de gerichte altruïst vroeg in het traject voorlichting te geven zodat beide partijen een bewuste 
keuze kunnen maken om het donortraject in te gaan. Het project wil onderzoek doen naar de 
voor-en nadelen onder patiënten, donoren en professionals. Hieruit zal een handleiding 
volgen waarin de aandachtspunten bij donatie met gerichte altruïst duidelijk omschreven zijn 
en duidelijke handvaten worden gegeven om mogelijk toekomstige problemen te voorkomen, 
 

Projectleider 
Gerben van den Bosch, medisch maatschappelijk werker 
Radboudumc 
E: gerben.vandenbosch@radboudumc.nl  
 
 

016 Dialysewijzer fase 2 
 
Met de dialysewijzer kunnen patiënten die nog moeten gaan dialyseren en hun naasten zich 
in de thuissituatie laten informeren over (vormen van) dialyse. Dit project beoogt de 
dialysewijzer verder door te ontwikkelen en mogelijk ook voor andere type 
nierfunctievervangende therapieën dan dialyse in de wijzer op te nemen.Hierbij zal 
duidelijker en persoonlijker advies gegeven worden welke mogelijkheden patiënten hebben. 
Ook is het idee een toolkit voor zorgprofessionals te maken om beter voorlichting te kunnen 
geven aan nierpatiënten.  
 

Projectleider 
Stefanie Bokma, communicatieadviseur 
Dialyse Centrum Groningen 
E: s.bokma@dcg.nl  
 
 

021 Informatieve animatiefilmpjes over shunt en zelfmanagement 
 
Patiënten met lage gezondheidsvaardigheden hebben moeite om informatie over 
gezondheid/dialyse te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen. Het project wil twee 
informatieve animatiefilmpjes maken om nierpatiënten met lage gezondheidsvaardigheden 
op een eenvoudige manier vertrouwd te maken met informatie over de shunt en 
zelfmanagement. Het project hoopt dat daarmee patiënten zelf een actieve rol innemen en 
richtlijnen beter begrepen worden, beklijven en nageleefd kunnen worden.  
 
Projectleider 
Jacqueline Boon, dialyseverpleegkundige 
Ziekenhuis Gelderse Vallei 
E: boonj@zgv.nl 
 
 
 
  

mailto:gerben.vandenbosch@radboudumc.nl
mailto:s.bokma@dcg.nl
mailto:boonj@zgv.nl
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033 Ik wil u iets uitleggen 
 
De communicatie tussen zorgverleners en nierpatiënten die moeite hebben met lezen en 
schrijven moet worden verbeterd. Nierpatiënten hebben al verschillende filmpjes ter 
beschikking over onder andere dieet- en leefstijl gerelateerde problemen. Deze filmpjes zijn 
voornamelijk voor patiënten met hemodialyse. Het idee is om deze filmpjes geschikt te 
maken voor enerzijds nierpatiënten die laaggeletterd en van niet-Nederlandse komaf zijn en 
anderzijds voor patiënten met een chronische nierschade of patiënten met peritoneaal 
dialyse.  
 
Projectleider 
Inez Jans, diëtist 
Ziekenhuis Gelderse Vallei 
E: jansi@zgv.nl 
 
 

036 Prikpaspoort voor dialysepatiënten 
 
Patiënten die dialyseren dienen zuinig te zijn op hun vaattoegang zoals een shunt. Patiënten 
worden niet alleen aangeprikt tijdens dialyse, maar ook geprikt door de huisarts voor 
bijvoorbeeld vaccinatie en op andere afdelingen en plaatsen in het ziekenhuis. De gegevens 
over het prikken zijn niet altijd bekend of toegankelijk voor zorgverleners. Het project wil een 
prikpaspoort aanbieden aan (ouders van) kinderen met een nierziekte met ruimte voor 
persoonlijke gegevens en instructies rondom prikken van het betreffende kind. Zo zijn de 
belangrijke gegevens altijd dichtbij de patiënt en weten allebei de partijen wat er voor de 
betreffende patiënt nodig is.  
 
Projectleider 
Jacqueline Oosthoek, medisch maatschappelijk werker 
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 
E: J.A.Oosthoek@lumc,nl  
  

mailto:jansi@zgv.nl
mailto:J.A.Oosthoek@lumc,nl
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2. Thema Leefstijl 
 
 

002 Visuele dieetvoorlichting DIY 
 
Het project wil de patiënt op een speelse manier meer inzicht geven in het dieet, rekening 
houdend met de levensdoelen van de patiënt. Het doel is om voorlichtingsmaterialen te 
ontwikkelen in de vorm van kaartjes waarop voedingsmiddelen staan en op de andere zijde 
de hoeveelheid aan kalium/ eiwit/ fosfaat/ zout die in het desbetreffende product zit. Bij de 
uitwerking van het spel zal ook aandacht worden gegeven aan andere culturen met 
specifieke voedingsmiddelen.  
 
Projectleider 
Sylvia Overmeer- Haverkamp, diëtist 
Dianet 
E: s.overmeer@dianet.nl 
 
 

003 Thuis in beweging: ‘’Ab als app’’  
 
In beweging komen in je eigen vertrouwde omgeving heeft voor sommige nierpatiënten de 
voorkeur. Zonder steun in de rug is in beweging komen echter erg moeilijk. Het project wil 
een app ontwikkelen dat ‘’Ab’’ (een virtuele bewegingscoach) intrigeert. Nierpatiënten 
kunnen in hun eigen omgeving aan de slag gaan met hun eigen individuele beweegplan dat 
in samenspraak met fysiotherapeuten is opgesteld. ‘Ab’ kijkt mee met de uitvoering, 
stimuleert waar nodig de patiënten en geeft inzicht in de resultaten die de deelnemer heeft 
behaald. Bij toestemming kan de zorgverlener ook meekijken. 
 
Projectleider 
Charles André, dialyse verpleegkundige 
Laurentius Ziekenhuis Roermond 
E: Charles.andre@lzr.nl  
 
 

004 Ook kinderen eten met plezier! 
 
Het dieet bij kinderen met een nierziekte is erg lastig. Ze moeten voldoende voedingsstoffen 
binnen krijgen voor een goede groei, hebben strenge dieetbeperkingen voor goede 
bloedwaarden en tegelijkertijd hebben ouders te maken met aanleren van gezond eetgedrag 
bij het jonge kind wat op zichzelf al een uitdaging is. Het project wil ouders en kinderen met 
een nierziekte in de basisschoolleeftijd handvatten geven over het dieet. Het streven is om 
een kinderversie te maken van het boek ‘’Eten met plezier’’. Hierin staat onder andere 
aangepaste uitleg over het dieet, gezinsvriendelijke recepten, tips voor ouders, aandacht 
voor het aanleveren van gezond eetgedrag en het betrekken van de sociale omgeving. Het 
kinderboek zal zowel in boekvorm als digitaal beschikbaar komen. 
 
Projectleider 
Sylvia Overmeer-Haverkamp, diëtist 
Dianet 
E: s.overmeer@dianet.nl 
 
 

  

mailto:s.overmeer@dianet.nl
mailto:Charles.andre@lzr.nl
mailto:s.overmeer@dianet.nl
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019 Bewegen loont de moeite 
 
Bewegen tijdens de dialyse heeft een positieve invloed op de gezondheid van 
dialysepatiënten. In de praktijk blijkt dat na verloop van tijd de deelname van patiënten aan 
stoelgymnastiek en stoelfietsen stagneert. In dit project wordt via de methode van ‘design 
thinking’ in co-creatie met patiënten onderzocht waar behoefte aan is en wat nodig is om 
daadwerkelijk een gedragsverandering te realiseren. Deze methode leidt er toe dat de 
oplossingen die genoemd worden, gedragen oplossingen zijn en de implementatie en het 
gebruik voor de langere termijn waarborgen. 
 
Projectleider 
Peter van Baast, dialyseverpleegkundige 
Jeroen Bosch Ziekenhuis 
E: p.v.baast@jbz.nl 
 
 

020 Inzet GLI (gecombineerde leefstijl interventie) voor 
niertransplantatiepatiënten 
 
Een groot deel van de niertransplantatiepatiënten komt in het eerste jaar na 
niertransplantatie aan in gewicht. Deels kan dit worden verklaard door het continueren van 
de eetgewoontes van voor de transplantatie. Daarnaast blijft er ook vaak gebrek aan 
beweging. Overgewicht en lichamelijke inactiviteit verhogen de kan op cardiovasculaire 
aandoeningen. Het project wil voor niertransplantatiepatiënten met overgewicht de 
toegankelijkheid van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) verhogen door te helpen 
bij het vinden van een erkende en door de zorgverzekeraar gecontracteerde aanbieder in de 
eigen regio..   
 

Projectleider 
Marjo van Helden, verpleegkundig specialist 
Gerben van den Bosch, medisch maatschappelijk werker 
Radboudumc 
E: marjo.vanhelden@radboudumc.nl  
E: gerben.vandenbosch@radboudumc.nl  
 
 

028 Netwerk van eerstelijnsdiëtisten voor leefstijlbegeleiding na 
niertransplantatie 
 
Na niertransplantatie spelen leefstijl gerelateerde risicofactoren een belangrijke rol met 
betrekking tot een verminderde patiënt- en transplantaatoverleving. Het idee van het project 
is om een netwerk van eerstelijns diëtisten op te zetten voor gepersonaliseerde 
leefstijlbegeleiding na niertransplantatie. Het idee is om getransplanteerde patiënten door te 
verwijzen naar diëtisten uit het netwerk, waar zij face-to-face contact en/of online begeleiding 
kunnen krijgen. De begeleiding betreft niet alleen voeding maar ook andere leefstijlaspecten 
zoals beweging, stress, slapen, alcohol en roken. De eerstelijns diëtisten in het netwerk 
krijgen scholing en educatiemateriaal om patiënten te begeleiden.  
 
Projectleider 
Paul van der Boog, internist-nefroloog 
Leids Universitair medisch Centrum (LUMC) 
E: pjmvdboog@lumc.nl 
 
 

mailto:p.v.baast@jbz.nl
mailto:marjo.vanhelden@radboudumc.nl
mailto:gerben.vandenbosch@radboudumc.nl
mailto:pjmvdboog@lumc.nl


 
7 

032 Lekker en makkelijk: eiwitrijke repen passend binnen dieet bij 
nierfalen 
 
Het idee van het project is om repen te maken die extra energie en eiwit leveren zonder bij te 
dragen aan de vocht-, fosfaat- en kaliuminname. Ook zullen de repen vitamines en 
mineralen bevatten. Het project wil zowel eiwitrijke repen voor volwassenen als voor 
kinderen maken. Door meer variaties en smaken aan te bieden wil het project hiermee 
therapietrouw vergroten en de kwaliteit van leven van nierpatiënten verbeteren. 
 
Projectleider 
Lucie Venrooij, diëtist 
Erasmus MC 
E: l.venrooij@erasmusmc.nl 
  

mailto:l.venrooij@erasmusmc.nl
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3. Thema Zelfmanagement en regie 
 
 

011 Het versterken van STERK, het door ontwikkelen van STERK 
naar STERK 2.0 
 
De training STERK (STimuleren Eigen Regie en Kwaliteit van leven) richt zich op het 
verbeteren van zelfmanagement door mensen met een nierziekte. Het project wil de training 
door ontwikkelen naar STERK 2.0  waarin meer aandacht wordt besteed aan (blijvende) 
gedragsverandering. Daarbij wordt aangesloten bij de principes van motiverende 
gespreksvoering. In het project wordt samengewerkt met het UMCG en patiënt-
vertegenwoordigers. STERK 2.0 levert twee concrete producten op: een werkmap voor 
patiënten en een digitale omgeving waarin zorgverleners informatie over en hulpmiddelen 
voor de training kunnen vinden en delen. 
 
Projectleider 
Nienke Hesseling, verpleegkundig specialist i.o. 
Martini Ziekenhuis 
E: n.hesseling@mzh.nl   

 
 
027 Patiënt gecentreerde zorg door eigen regie en zelfmanagement 
in het dialysecentrum 

 
Het is van groot belang dat patiënten direct betrokken worden bij de zorg om hun 
zelfredzaamheid te verhogen. Hierdoor moeten dialyseverpleegkundigen hun werkwijze 
veranderen van ‘verzorgend zorgen’ naar ‘coachend zorgen’. Het project wil een educatie 
programma ontwikkelen gericht op zelfmanagement van nierpatiënten, zodat nierpatiënten 
een betere zelfregie over de hemodialysebehandeling kunnen krijgen. Ook is het idee om 
een protocol voor zorgverleners te ontwikkelen, gebaseerd op het ‘Luchtvaart model’, om 
zelfmanagementondersteuning te geven. 
 
Projectleider 
Diana van Duijvenbode, teamleider en Jerrel Pengel, Dialyseverpleegkundige 
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 
E: d.j.van_duijvenbode@lumc.nl en E: J.C.Pengel@lumc.nl  
 
 

031 Bespreekpuntenweb/Gesprekskaart dieetbegeleiding bij 
nierfalen 

 
Het project wil patiënten meer regie geven over de onderwerpen die tijdens het gesprek met 
de diëtist aan bod komen. Het idee is om consult-gesprekskaarten te maken die tijdens het 
gesprek met de diëtist gebruikt kunnen worden. Hierop staan verschillende hoofdaspecten 
van de dieetbegeleiding. De patiënten kunnen hun tevredenheid aangeven en kunnen 
middels de kaart direct zichtbaar maken welke onderwerpen zij graag willen bespreken. De 
diëtist kan de kaarten gebruiken als checklist.   
 
Projectleider 
Gerdien Koeling-van Doorn, diëtist 
Erasmus MC 
E: g.vandoorn@erasmusmc.nl 

mailto:n.hesseling@mzh.nl
mailto:d.j.van_duijvenbode@lumc.nl
mailto:J.C.Pengel@lumc.nl
mailto:g.vandoorn@erasmusmc.nl
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035 Grip op het begrip streefgewicht 
 
Nierpatiënten weten vaak niet wat het (begrip) streefgewicht inhoudt en welke klachten 
hiermee samenhangen. Het project wil een tool ontwikkelen om het eigen streefgewicht beter 
inzichtelijk te maken voor de patiënt. Deze tool zal bestaan uit alle relevante informatie die 
beschikbaar is voor het bepalen van het streefgewicht. Door het streefgewicht regelmatig te 
bespreken met de patiënt, kan de patiënt meer zelfregie nemen over zijn/haar streefgewicht 
en uiteindelijk de behandeling.  
 
Projectleider 
Inge Ertugrul – van der Graaf, verpleegkundige/verplegingswetenschapper 
Noordwest Ziekenhuisgroep 
E: i.ertugrul@nwz.nl  
  

mailto:i.ertugrul@nwz.nl
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4. Thema Virtual Reality 
 
 

024 De kwaliteit voor dialyse patiënten verbeteren met behulp van 
Virtual Reality 
 
Het is van essentieel belang om patiënten te stimuleren om meer te bewegen, hun 
lichamelijke mogelijkheden te laten leren kennen en daarmee hun sociale isolatie te 
verminderen. Het project wil een patiënt-bewegingsprogramma in Virtual Reality opzetten 
voor tijdens het dialyseren. Onderzoek heeft aangetoond dat VR effectief is voor het 
uitvoeren van specifieke revalidatie- en bewegingsoefeningen. Het idee is om gebruik te 
maken van een VR bril die op interactieve wijze de beweging van de patiënt herkent en 
beïnvloedt om meer te bewegen. 

  
Projectleider 
Anja van Giels, maatschappelijk werker 
Sonja Faber, maatschappelijk werker 
Albert Schweitzer ziekenhuis 
E: a.giels@asz.nl  
E: s.faber@asz.nl  
 
 

025 Virtual Reality en therapietrouw bij nierschade 
 
Het project wil nierpatiënten een instrument in handen geven om actief en op een leuke 
manier aan de slag te gaan met het naleven van de strenge leefregels. Het idee is om een 
serious therapietrouw game in Virtual Reality te maken die op een interactieve manier de 
patiënt voorlicht over het belang, de mogelijkheden en de uitdagingen van therapietrouw en 
het gebruik van medicijnen. De inhoud van de serious game zal overeenkomen met de folder  
‘Medicijnen voor nierpatiënten. Zo gebruikt u ze’. 
 
Projectleider 
Josine Kamerling, teamleider  
Catharina Ziekenhuis Eindhoven 
E: josine.kamerling@catharinaziekenhuis.nl  
 
 

030 Virtual Reality en patiënteneducatie 
 
Om patiënten meer regie te geven in het zorgproces, is de mogelijkheid om zelf aan te 
prikken een belangrijke stap. Het zelf leren aanprikken en aansluiten vergt veel tijd van  
verpleegkundigen. Het project wil een VR patiënteneducatiemodule ontwikkelen die de regie 
en het zelfmanagement van patiënten rondom het aanprikken vergroten. Het idee is dat 
patiënten hierdoor in hun eigen tempo kunnen oefenen en uiteindelijk zelf leren aanprikken. 
Uit onderzoek blijkt dat het aanbieden en trainen van zelf aanprikken en/of aansluiten 
succesvol was en patiënten meer controle en minder complicaties ondervonden. 
 
Projectleider 
Landa Arkema, unithoofd 
Martini Ziekenhuis 
E: l.arkema@mzh.nl 
 
 

mailto:a.giels@asz.nl
mailto:s.faber@asz.nl
mailto:josine.kamerling@catharinaziekenhuis.nl
mailto:l.arkema@mzh.nl
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037 Virtual Reality en trainen CAPD/APD patiënt 
 
Het project wil de instructie voor nierpatiënten met peritoneaal dialyse efficiënter voor de 
verpleegkundige en de patiënt maken en daarnaast zorgen voor meer gevoel van 
zelfmanagement bij de patiënt. Het idee is om met Virtual Reality patiënten te informeren 
over de praktische uitvoering van de CAPD wissel en bijkomende zaken. Deze training is 
een aanvulling op het materiaal dat al beschikbaar is. De voorlichting kan onder andere 
leiden tot beter uitgevoerde behandeling en sneller ingrijpen bij problemen. Ook kan hierdoor 
thuisdialyse gestimuleerd worden. 
 
Projectleider 
Bernard Henkes, dialyseverpleegkundige 
Spaarne Gasthuis 
E: henkes@spaarnegasthuis.nl  
  

mailto:henkes@spaarnegasthuis.nl
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5. Thema Zorg Dichtbij 
 
 

005 Training echogeleid aanprikken van de shunt door 
hemodialysepatiënt of mantelzorger in thuissituatie 
 
Regelmatig komt het voor dat thuishemodialysepatiënten tijdelijk in het ziekenhuis moeten 
gaan dialyseren wanneer er aanprikproblemen zijn. Om patiënten zelfstandig thuis te laten 
dialyseren en ondersteuning te bieden in hun eigen omgeving, is het van belang om 
patiënten te trainen om echogeleid aan te prikken van de shunt. Het idee van het project is 
dat het vaattoegangsteam en de thuishemodialyseverpleegkundigen worden geschoold om 
thuishemodialysepatiënten en/of hun mantelzorgers te instrueren in het echogeleid 
aanprikken. Hierbij gaat het voor nu alleen om de buttonhole techniek.  
 
Projectleider 
Myrthe Pondman, klinisch epidemioloog en (kinder-)dialyseverpleegkundige 
Anita Toonen, trainingsverpleegkudige thuishemodialyse, dialyseverpleegkundige 
Radboudumc 
E: myrthe.pondman@radboudumc.nl en anita.toonen@radboudumc.nl  
 
 

010 Gedeelde inzage in dialysebehandeling via Persoonlijke 
Gezondheidsomgeving 
 
Landelijk wordt er gewerkt aan Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO), waarbij 
patiënten inzage hebben in hun medische gegevens. Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht 
om per juli 2020 medische gegevens van patiënten beschikbaar te stellen ten behoeve van 
de PGO’s. Het project wil een dialyse specifieke module binnen een PGO ontwikkelen waar 
zorgverleners en patiënten de mogelijkheid hebben om gegevens met elkaar te delen. 
Hierdoor krijgen zowel hemo- als peritoneaaldialyse patiënten (alsmede eventueel 
mantelzorgers) beter inzicht in hun behandeling. 
 
Projectleider 
Paul van der Boog, internist-nefroloog 
LUMC 
E: pjmvdboog@lumc.nl  
 
 

015 Door inzetten eHealth, PD-patiënten meer inzicht geven in hun 
ziektebeeld 
 
Het project wil een koppeling maken met het elektronische patiëntenportaal waarin patiënten 
met peritoneaal dialyse dagelijks de gegevens in kunnen vullen. Door dagelijks inzicht in 
bloeddruk, gewicht en uitloop van de nierpatiënt krijgen zorgprofessionals meer inzicht in de 
gegevens en kunnen ze het behandelplan eerder bijstellen. Het idee is om patiënten ook 
inzicht te geven in de gegevens, zodat zij bij grensoverschrijdende waarden zelf stappen 
kunnen ondernemen. Dit kan de zelfregie bevorderen en over- en/of ondervulling en 
ziekenhuisopnames verminderen.   
 
Projectleider 
Kim Vedder, Specialistisch verpleegkundige dialyse 
Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) 
E: c.m.r.vedder@nwz.nl  

mailto:myrthe.pondman@radboudumc.nl
mailto:anita.toonen@radboudumc.nl
mailto:pjmvdboog@lumc.nl
mailto:c.m.r.vedder@nwz.nl
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026 Zorg dichtbij en sterke eigen regie met de Happi-Homedialysis 
app 

 
Het idee van het project is om de reeds bestaande Happi-app door te ontwikkelen voor 
hemodialyse en te implementeren, gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier. Hierin 
kunnen nierpatiënten bijvoorbeeld hun eigen gegevens inzien en invullen. Dit digitale 
hulpmiddel moet nierpatiënten meer zicht geven op hun behandeling en maakt het 
laagdrempelig om met zorgverleners te overleggen. De Happi-Homedialysis kan eigen regie 
van nierpatiënten en het gevoel van veiligheid binnen een thuisdialyse-behandeling 
bevorderen. 
 
Projectleider 
Lily Jakulj, internist-nefroloog 
Dianet Amsterdam en AUMC 
E: l.jakulj@dianet.nl  
 
 

039 PD zorg uit het ziekenhuis 
 
Het project wil de patiënt met peritoneaal dialyse in zijn thuissituatie optimaal ondersteunen 
zodat de patiënten zelf de regie neemt over zijn behandeling en inpast in zijn eigen leven. 
Het idee is om eHealth in te zetten om de training thuis te ondersteunen, de 
thuisbehandeling beter te monitoren en het contact tussen art en patiënt te verbeteren.  
 
Projectleider 
Anneke Hoogsteen, senior PD en THD verpleegkundige 
Medisch Centrum Leeuwarden 
E: antje.hoogsteen@znb.nl   

mailto:l.jakulj@dianet.nl
mailto:antje.hoogsteen@znb.nl

