Nierziekte de baas
“Hoe kunnen chronische

“Hoe bevorderen we

gezondheid en voor
komen we ziekte via
een gezonde(re) leefstijl
en gedrag?”
“Hoe ontstaan
chronische nierziekten
en hoe kunnen deze
eerder opgespoord
worden?”
“Wat kan ik zelf doen?”

nierziekten op indivi
duele basis worden
behandeld?”
“Wat is de beste combi
natie van (anti-afstotings)
medicatie?”
“Hoe gaat kennis van
genetica een rol spelen
in het begrijpen van,
screenen op en behan
delen van ziekten?”
“Wat zijn de effecten
van medicijnen op lange
termijn?”

“Wat zijn de psychische
en lichamelijke gevolgen
van chronische aandoe
ningen voor de kwaliteit
van leven en maatschap
pelijke participatie?”
“Hoe kan ik beter
omgaan met beper
kingen zoals vermoeid
heid?”

“Hoe kunnen we met

behulp van (stam)cellen
en biomaterialen de
vorming en het herstel
van weefsels en organen
bevorderen?”
“Wat zijn innovatieve
mogelijkheden voor het
kweken van organen ten
behoeve van transplan
tatie?”

THEMA:

THEMA:

THEMA:

THEMA:

Nierschade in een vroeg
stadium beter opsporen
en aanpakken.
Uiteindelijk geheel
voorkomen van nier
schade.

Betere, op de individuele
nierpatiënt toegesneden,
behandeling ontwik
kelen.

Betere ondersteuning
ontwikkelen voor de
patiënt bij het omgaan
met de praktische,
psychische en maat
schappelijke effecten
van een nierziekte.

Nierschade en nier
functie herstellen door
het inzetten van biolo
gische herstelmecha
nismen. Uiteindelijk
nierziekte genezen.

Preventie
van (verdere)
nierschade

Personalised
medicine

Leven met
een nier
aandoening

Regeneratieve
geneeskunde

Deze uitgangspunten zijn nodig voor een optimale impact van onderzoek en innovatie
en zijn leidend bij de verdere uitwerking:

Patiëntenperspectief

impact vanuit patiëntenperspectief in onderzoek en innovatie

Economisch perspectief

impact vanuit economisch perspectief in onderzoek en innovatie

Kennis benutten

van fundamenteel onderzoek tot concrete innovatie voor de patiënt

Samenwerking

tussen alle belanghebbende partijen en groepen

Infrastructuur en middelen

een sterke infrastructuur, stimulerende omgeving en voldoende middelen
De voorbeeldvragen zijn afkomstig uit de Nationale Wetenschapsagenda en de Onderzoeksagenda van de NVN.

Strategische
onderzoeksagenda
nieren
De Nierpatiënten Vereniging Nederland, de Nederlandse Federatie voor Nefrologie en de Nierstichting hebben een
strategische agenda voor onderzoek en innovatie opgesteld. De agenda bundelt de krachten om het grote belang
van niergezondheid sterker op de kaart zetten. Nierschade en nierziekten hebben een enorme negatieve impact
op patiënten én op de maatschappij. Daar willen wij meer aandacht voor vragen.
Het doel van de agenda is een begin te maken met een brede aanpak van nierschade en nierziekten in aansluiting op het
nationale wetenschapsbeleid. Deze strategische agenda moet gezien worden als startpunt voor verdere uitwerking.
De agenda benoemt vier strategische thema’s voor onderzoek en innovatie. Vijf uitgangspunten zijn voor ons cruciaal voor
een optimale impact voor de (toekomstige) nierpatiënt. In de illustratie zijn deze thema’s en uitgangspunten grafisch
weergegeven.

De thema’s
Preventie van (verdere) nierschade
Het doel van dit thema is nierschade in een vroeg stadium beter op te sporen en aan te pakken. Het gaat zowel om de brede
doelgroep van mensen met (risico op) nierschade als om patiënten met een specifieke nierziekte. Door het voorkomen,
vroeg opsporen en remmen van nierschade willen we de hoge individuele en maatschappelijke kosten van nierschade en
nierziekte bij de wortel aanpakken. Uiteindelijk willen we nierschade geheel voorkomen.
Personalised medicine
Het doel van dit thema is betere, op de individuele nierpatiënt toegesneden behandeling te ontwikkelen. Wij streven naar
behandeling en innovatie die zich zo goed mogelijk richten naar de individuele genetische kenmerken van een patiënt en
het onderliggende ziektemechanisme èn naar diens persoonlijke voorkeur, behoeftes, leefstijl en omgeving.
Leven met een nieraandoening
Het doel van dit thema is betere ondersteuning te ontwikkelen voor de patiënt bij het omgaan met de praktische,
psychische en maatschappelijke effecten van een nierziekte. Voor patiënten is niergezondheid veel breder dan alleen een
goede nierfunctie. Wij willen de vertaling maken van vragen vanuit patiënten naar een wetenschappelijke benadering,
onderzoek en innovaties die verschil maken in de praktijk.
Regeneratieve geneeskunde
Het doel van dit thema is nierschade en nierfunctie te herstellen door het inzetten van biologische herstelmechanismen.
Dit veld is veelbelovend en op het moment sterk in ontwikkeling, maar wel een belofte voor de lange termijn. Wij willen
vooraan staan in de dynamiek van de regeneratieve geneeskunde zodat de nierpatiënt daar bij succes snel en goed van
kan profiteren. Uiteindelijk doel is nierziekte te kunnen genezen.
Binnenkort is het volledige rapport te downloaden op de websites van de betrokken partijen.

