
Een leerling met een nierziekte
Als leerkracht kunt u te maken krijgen met een leerling met een nierziekte. 
Een nierziekte is een ernstige aandoening met niet alleen fysieke, maar ook 
praktische gevolgen die van invloed (kunnen) zijn op de schoolprestaties. 
Vermoeidheid, verminderde concentratie, bijwerkingen van medicijnen en 
afwezigheid door ziekte of behandeling zijn daar voorbeelden van. 

Wat betekent een nierziekte voor de leerling zelf, en voor u als leerkracht? 
Hoe kunt u goede begeleiding bieden en waar moet u op letten? Hoe zorgt 
uw school voor passend onderwijs? Geen eenvoudige vragen. Maar u staat 
er niet alleen voor. De Nierstichting en Nierpatiënten Vereniging Nederland 
hebben, in samenwerking met zorgprofessionals en COZL (Consulent 
Onderwijsondersteuning Zieke Leerling) uitgebreide informatie samengesteld 
voor leerkrachten in het basis- en voorgezet onderwijs. 



Het document geeft informatie over de volgende onderwerpen:

  Nieren, nierziekten en behandeling chronische nierschade
  Om een leerling met een nierziekte goed te begeleiden op school, is het 

belangrijk om te weten wat het ziektebeeld precies is. 

  Een leerling met een nierziekte in de klas
  Hoe functioneert een leerling met een nierziekte op school? En hoe kunt u 

zich daar als school goed op voorbereiden? 

  Medische en onderwijskundige zorg voor leerlingen met een nierziekte 
  Het medisch circuit is voor een nierpatiënt een belangrijk deel van zijn 

leefwereld. Binnen en buiten het ziekenhuis zijn er allerlei mensen 
betrokken bij de zorg van uw leerling. 

  Begeleiding van een leerling in het primair onderwijs
  De begeleiding van een leerling met een nierziekte op de basisschool 

vraagt om een specifieke aanpak. 

  Begeleiding van een leerling in het voortgezet onderwijs
  De begeleiding van een leerling met een nierziekte op de middelbare 

school vraagt om een specifieke aanpak. 

  Belangrijke adressen en naslagwerk
  Wilt u meer informatie over (onderwijs aan) een leerling met een 

nierziekte, raadpleeg dan de adressenlijst van instanties die zich direct 
of indirect bezighouden met de (onderwijs)zorg voor kinderen met een 
nierziekte. Of raadpleeg het literatuuroverzicht met boeken, rapporten, 
informatiefolders, nieuwsbrieven, lespakketten en spreekbeurtmateriaal. 

  Informatie voor leerlingen
  Deze informatie is bedoeld voor leerlingen van het primair en voortgezet 

onderwijs. Het geeft een beeld van de ziekte van hun klasgenoot met een 
nierziekte.
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