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Alles op alles.
Doen je nieren hun werk niet, dan ga je dood. Willem Johan Kolff (1911-2009) wilde zich daar niet bij neerleggen. 

Deze Nederlandse professor zette alles op alles om het leven van mensen met een nierziekte te redden. In 1943 vond 

Kolff de kunstnier uit en in 1945 voerde hij de eerste geslaagde dialyse uit, waardoor een nierpatiënt bleef leven. Zijn 

dialyseapparaat heeft wereldwijd miljoenen nierpatiënten gered.

Maar… dialyseren is zwaar. Of, zoals veel patiënten zeggen, dialyseren is geen leven maar overleven. Jaarlijks overlijdt 

1 op de 6 dialysepatiënten. Transplantatie is vaak de beste behandeling, maar de wachtlijst is lang. Te lang. Elk jaar 

overlijden er onnodig veel mensen omdat een donornier te laat komt.

De Nierstichting legt zich daar niet bij neer. Wij doen er alles aan om het aantal donoren te vergroten en donatie bij 

leven te stimuleren. En we zetten vol in op preventie. Door patiënten met nierschade vroeg op te sporen, aandacht te 

vragen voor minder zout in het eten en voorlichting te geven. We investeren in baanbrekend stamcelonderzoek om 

op termijn hopelijk nierziekten te kunnen genezen. En we werken keihard aan een draagbare kunstnier. Een wereld-

wijde doorbraak voor nierpatiënten, want het geeft ze iets onbetaalbaars. Een beter levensperspectief én meer vrij-

heid en energie om gewoon mens te kunnen zijn.

Wij zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat mensen met een nierziekte in leven blijven, en ook écht blijven leven. 

Dat doen wij niet alleen. Maar samen met patiënten, onderzoekers, professionals, donateurs, bedrijven, vrijwilligers 

en vele anderen die het leven liefhebben. Vanuit de overtuiging dat het altijd beter kan. En met een gedrevenheid die 

zo kenmerkend was voor professor Kolff.

Leven gaat voor, in alles wat wij doen.
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Voorwoord 
50 Jaar dromen, durven en doen; 2018 was een bijzonder jaar voor de Nierstichting. Op de kop af vijftig jaar gele-

den, werd door ons de eerste stap gezet naar een beter leven voor nierpatiënten. Sindsdien zetten wij iedere dag 

alles op alles om ons uiteindelijke doel te bereiken: gezonde nieren voor iedereen. Dit doen wij niet alleen. De steun 

van donateurs, vrijwilligers, bedrijven, ambassadeurs en iedereen die voor nierpatiënten in actie komt is daarbij van 

onschatbare waarde. Evenals de support van de VriendenLoterij en de Lotto van de Nederlandse Loterij.

Nu, een halve eeuw later, is de Nierstichting actiever dan ooit; met patiënten, onderzoekers, zorgprofessionals en 

zorgverzekeraars nauw aan ons verbonden. En in goede samenwerking met politiek, andere gezondheidsfondsen en 

Internationale partners. Samen streden we ook afgelopen jaar voor meer donoren in ons land, en met succes. Want 

13 februari 2018 nam de Eerste Kamer een nieuwe donorwet aan, gericht op actieve donorregistratie (ADR). Hoog 

op de issuekalender stond dit jaar ook preventie. Met onze zoutcampagne bereikten we wederom een breed publiek; 

de Nierstichting Restaurant Driedaagse breidde zich landelijk uit en ook media haakten massaal aan op het thema 

minder zout eten. 

We investeerden met RegMed XB verder in baanbrekend stamcelonderzoek, zodat we in de toekomst nierziekten 

kunnen genezen. Op 15 november tekenden we met alle betrokken partijen een Letter of Commitment. Waarin ze 

afspraken de komende tien jaar ruim € 250 miljoen te investeren in genezing van mensen met nierfalen, diabetes 

type 1 en artrose. Inmiddels is ook een vierde chronische ziekte binnen RegMed XB opgenomen: hartaandoeningen. 

De Nierstichting speelt binnen dit samenwerkingsverband een proactieve rol. 
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In oktober presenteerden wij tijdens ons jubileumsymposium het 3D-Model van de draagbare kunstnier aan profes-

sionals en patiënten. Ten bate van de verdere ontwikkeling, startten we in 2018 de Nierstichting Tour de Gruyère. 

Een fondsenwervende wielertocht door de Zwitserse alpen, waar ook ik met veel plezier aan meedeed. Dit jaar ligt 

de focus bij de draagbare kunstnier op de voorbereiding van klinische testen voor patiënten. We hopen dat deze 

spoedig plaatsvinden, zodat we deze innovatie voor patiënten zo snel mogelijk kunnen realiseren en zij daarmee 

meer vrijheid krijgen. 

Samenwerking, verbinding en impact vormen de basis om onze missie te realiseren. Ook in ons jubileumjaar heeft de 

Nierstichting nieuwe, belangrijke stappen gezet richting onze ultieme droom: nierschade voorkomen en nierziekten 

genezen. Dit was mede mogelijk dankzij uw steun en warme betrokkenheid. Heel hartelijk bedankt voor uw vertrou-

wen en support.

Bussum, mei 2019

Tom Oostrom

Directeur Nierstichting
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Van de Raad van Toezicht
In 2018 was het precies vijftig jaar geleden dat de Nierstichting haar activiteiten startte. Met als primair doel: dialyse 

mogelijk maken voor nierpatiënten. Sindsdien zijn de activiteiten fors toegenomen; het vertrekpunt hierbij is altijd 

het perspectief van de patiënt. In de afgelopen 50 jaar is er veel bereikt op het gebied van preventie, behandeling en 

patiëntparticipatie, waarbij de Nierstichting nauw samenwerkt met de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)  

en de regionale nierpatiëntenverenigingen. Bij de diverse activiteiten rond het jubileum kwam de maatschappelijk 

brede waardering voor het werk van de Nierstichting nadrukkelijk in beeld.

Mede dankzij warme relaties, donateurs, actievoerders, bedrijven en vrijwilligers heeft de Nierstichting in haar 

jubileumjaar een inkomstenrecord gegenereerd van € 21,5 miljoen. Als kers op de taart werd de directeur van de 

Nierstichting, Tom Oostrom, in november benoemd tot ‘invloedrijkste persoon in de Nederlandse filantropie’. De jury 

prees Tom om zijn proactieve ondernemerschap en innovatievermogen; onder zijn leiding ontwikkelt de Nierstichting 

zich van traditioneel goed doel tot een maatschappelijke onderneming met een heldere ambitie: nierziekten kunnen 

genezen.  De Raad van Toezicht herkent zich in deze beschrijving en dankt hem voor zijn inzet. 
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De Raad van Toezicht spreekt tevens haar waardering uit voor de medewerkers van de Nierstichting. De professio-

naliteit, gedrevenheid en betrokkenheid waarmee het team zich voor nierpatiënten inzet is hartverwarmend. Veel 

dank hiervoor. Daarnaast dankt de Raad van Toezicht Boudewijn Dessing en Maarten Verhoeven voor hun waarde-

volle bijdrage aan de Raad. Beiden namen in 2018 na acht jaar afscheid. Onno Maathuis trad in 2018 tot de Raad van 

Toezicht toe. 

Onze bijzondere dank gaat naar: donateurs, vrijwilligers, iedereen die voor nierpatiënten in actie komt, partners, 

zorgprofessionals, wetenschappers, ambassadeurs en andere betrokkenen. Dankzij hun steun en vertrouwen komen 

wij ieder jaar een stukje dichter bij de realisatie van onze droom: nierziekten kunnen genezen. Ook voor het komende 

jaar hebben wij het volste vertrouwen in de daadkracht van de Nierstichting ten aanzien van haar doelstellingen. 

Bussum, mei 2019

dr. Piet Batenburg, 

Voorzitter Raad van Toezicht Nierstichting
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Besteding inkomsten 2018
Zo besteedde de Nierstichting elke euro

28
eurocent
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• fondsenwerving

• beheer en administratie

72
eurocent

doelbesteding

onderzoek 
& innovatie

ondersteuning 
patiënten

voorlichting,
communicatie
& lobby

58%

13%

29%

Inkomsten en uitgaven 2018

Totale inkomsten € 21,5 miljoen
Fondsenwerving € 19,3 miljoen
(waaronder collecte € 3 miljoen) 
Overige inkomsten € 2,2 miljoen

Totale uitgaven € 21,4 miljoen
Verbetering levenskwaliteit
van nierpatiënten en 
preventie nierschade
(doelbestedingen) € 15,4 miljoen
Fondsenwerving € 4,7 miljoen
Beheer en administratie € 1,3 miljoen

Resultaat 2018 € 0,1 miljoen

Het resultaat over 2018 van € 0,1 miljoen  is 
toegevoegd aan de reserves. 
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1  Samenvatting en kengetallen
In 2018 bereikten we mooie resultaten op onze speerpunten. Hieronder een samenvatting van de hoogtepunten.

Nierschade voorkomen 

Bijna iedereen eet te veel zout én zout is slecht voor je nieren. We voerden opnieuw 
campagne voor meer inzicht in het zoutgehalte in producten en om kiezen voor 
minder zout makkelijker te maken. Met de Zoutquiz (150.000 deelnemers), de 
Zoutvergelijker, de Kruidenwijzer (20.000 keer besteld), de Zoutchallenge (12.000 
deelnemers), tips en recepten en de landelijke Nierstichting Restaurant Driedaagse. 
En de lobby om producten sneller minder zout te maken, ging door.Nierziekten genezen 

De Nierstichting is actief betrokken bij RegMed XB. Dit samen werkings-
verband stimuleert baanbrekend onderzoek in de regeneratieve 
geneeskunde en bundelt de krachten van wetenschappers, gezond-
heidsfondsen, bedrijven en overheden. Eind 2018 ging de tweede fase 
van start. Alle partners samen zegden toe de komende 10 jaar € 250 
miljoen te investeren.

Kortere wachtlijst 

Meer transplantaties en een langere levens-
duur van donornieren maken de wachtlijst kor-
ter. Onze intensieve lobby resulteerde in een 
doorbraak voor patiënten: de Eerste Kamer 
stemde vóór een betere donorwet. We  finan-
cierden zes wetenschappelijke onderzoeken 
naar transplantatie voor een betere kwaliteit 
en langere levensduur van donornieren. Met 
acht transplantatiecentra werkten we aan 
verbetering van de zorg na transplantatie. 

Onderzoek en hulp 

In 2018 ontvingen 23 nieuwe wetenschappe-
lijke onderzoeken subsidie. Ook werkten we 
met overheid en bedrijfsleven aan en inves-
teerden we samen in nieronderzoek en inno-
vatie. Het doel: samen meer bereiken voor 
nierpatiënten. We werkten de strategische 
onderzoeksagenda Nierziekte de Baas verder 
uit. En we ondersteunden patiënten, met sub-
sidie aan patiëntenverenigingen en de lance-
ring van nieren.nl. 

Draagbare kunstnier 

Dialyse beperkt het leven van nierpatiënten. Een draagbare kunstnier biedt ze meer 
vrijheid. In 2018 presenteerden we het 3D-model van de draagbare kunstnier. We 
gaven patiënten en professionals inzicht in de status, de technologische ontwikkeling, 
het gebruiksvriendelijke ontwerp en de concrete werking.

“ Als we nierziekten 

kunnen genezen, 

zijn mensen niet 

meer afhankelijk 

van dialyse of 

transplantatie 

om in leven te 

blijven.”



€ 0,8 miljoen
Subsidies overheden

  € 1,1 miljoen
De VriendenLoterij

€ 0,4 miljoen
De Lotto van

de Nederlandse Loterij

 € 0,1 miljoen
Verenigingen en stichtingen

 € 0,3 miljoen
Bedrijven en organisaties

 € 0,5 miljoen
Middle- en major donors

€ 8,3 miljoen
Nalatenschappen

€ 7 miljoen
Particulieren

€ 3 miljoen
Collecte

 € 19,2 miljoen
eigen

fondsenwerving

 € 2,3
miljoen
overige

Totale inkomsten €21,5 miljoen

€ 2 miljoen
Ondersteuning 
patiënten

 € 6
miljoen
overige

 € 15,4 miljoen
doelbesteding

€ 8,9 miljoen
Onderzoek & 
innovatie

€ 4,7 miljoen
Fondsenwerving

€ 1,3 miljoen
Beheer en 

administratie

Totale uitgaven € 21,4 miljoen

€ 4,5 miljoen
Voorlichting, 
communicatie
& lobby
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Current ratio en solvabiliteitsratio

De current ratio (of liquiditeitsratio) geeft aan in welke mate de Nierstichting in staat is om haar kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen. Per balansdatum bedraagt 

deze ratio 4,3 ten opzichte van 4,4 eind 2017. In deze current ratio zijn de middelen die zijn vastgelegd in de vermogensportefeuille meegewogen. Deze portefeuille dient ter 

dekking van de reserves en langlopende schulden. Indien de vermogensportefeuille buiten beschouwing wordt gehouden dan is deze ratio 1,8 voor 2018 (1,6 eind 2017), een 

gezonde ratio. De Nierstichting had in 2018 geen externe financieringsbehoefte. 

De solvabiliteitsratio per balansdatum bedraagt 35%, gelijk aan 2017.



Gewoon leven wordt overleven
Jaarlijks overlijdt 1 op de 6 dialysepatiënten.

Achteruitgang nierfunctie en eerste klachten
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2 Impact nierziekten
Werken je nieren niet, dan vergiftigt je lichaam. Je bent dan afhankelijk van dialyse 

of transplantatie om in leven te blijven. Als nierpatiënt word je in je leven gecon-

fronteerd met veel onzekerheid. Je moet je levenspatroon drastisch omgooien, ook 

je omgeving wordt daarmee direct geconfronteerd. Een nierziekte gaat nooit over. 

Dialyse trekt een zeer zware wissel op je lichaam, energieniveau en sociale leven. 

En mocht je in aanmerking komen voor transplantatie, dan is het altijd de vraag hoe 

lang de donornier het houdt. Bovendien moet je, ook na de transplantatie, voortdu-

rend zware medicijnen blijven slikken met alle mogelijke bijwerkingen. Als nierpatiënt 

moet je volhouden en ben je voortdurend bezig met overleven in plaats van leven. 

87%  een matig verhoogd risico 
 (1,5 miljoen Nederlanders)
10%  een hoog risico 
 (170.000 Nederlanders)
3%  een sterk verhoogd risico 
 (50.000 Nederlanders)
 op onder andere nierfalen en op overlijden 
 ten gevolge van hart- en vaatziekten.

Van de ruim 10,6 % van de Nederlandse bevolking
met chronische nierschade heeft:

10,6% van de Nederlandse 
bevolking (1,7 miljoen mensen) 
heeft chronische nierschade
Door vergrijzing en toename mensen 
met diabetes en hoge bloeddruk 
neemt dat aantal verder toe.

Aantal mensen met chronische nierschade in Nederland

© Maaike Wijnands / Nierstichting

Dialyseren is loodzwaar

Bijna 17.000 mensen in Nederland hebben nierfalen. Elk jaar krijgen 2.000 nieuwe 

patiënten nierfalen. Je spreekt van nierfalen, als je nieren voor minder dan 15 % 

werken. Dan heb je dialyse of een niertransplantatie nodig om in leven te blijven. 

Dialyse neemt de nierfunc-

tie maar beperkt over en het 

belast het hart en de bloedva-

ten. Hierdoor hebben dialyse-

patiënten een grote kans om 

te overlijden: jaarlijks overlijdt 

1 op de 6 dialyse patiënten. Dat 

is hun dagelijkse realiteit en die 

van hun naasten.

Chronische nierschade onomkeerbaar 

Als nieren minder goed werken heeft dat ingrijpende gevol-

gen. Chronische nierschade is onomkeerbaar en komt veel 

voor: in Nederland hebben ongeveer 1,7 miljoen mensen 

chronische nierschade, 10,6 % van de bevolking.

Nierschade vaak pas laat opgemerkt

Nierschade beschadigt het lichaam, vaak zonder dat het 

wordt opgemerkt. Mensen met chronische nierschade 

hebben aan vankelijk weinig klachten. Pas als de nieren 

nog maar voor 30% of minder functioneren krijgen men-

sen vaak pas klachten.

Achteruitgang nierfunctie en eerste klachten
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3  Onze droom: nierpatiënten 
hun leven teruggeven

  Onze missie 
Wij inspireren en stimuleren mensen om samen met ons alles op alles te zetten voor een toekomst met zo min mogelijk nierziekten en 

een betere toekomst voor nierpatiënten.

Onze kernwaarden
We luisteren

We zijn een open en toegankelijke organisatie, die zich inleeft 

in de belangen van haar doelgroepen en oog en oor heeft voor 

de samenleving. Door goed waar te nemen en te luisteren zijn 

we in staat te anticiperen op ontwikkelingen en trends in de 

samenleving én aan te sluiten bij de wensen en behoeften van 

onze stakeholders. 

We doen het samen

We kunnen onze ambities niet alleen realiseren. Een open inter-

actie en een effectieve samenwerking met patiënten, profes-

sionals, vrijwilligers, donateurs, bedrijven, overheid, verzeke-

raars en media zijn van wezenlijk belang om onze ambities te 

realiseren. Samenwerking als middel, nooit als doel.

We regisseren

We zijn proactief en zetten ontwikkelingen, die wij noodzakelijk 

achten, in beweging. We initiëren, faciliteren en ondersteunen, 

en maken als een vliegwiel steun los. We weten wat we willen 

en kunnen, maar ook wat we niet kunnen en wanneer we ande-

ren moeten inschakelen.

We maken het verschil

Als we ervan overtuigd zijn dat iets beter kan, gaan we ervoor. 

We maken het verschil door doorbraken en innovaties te stimu-

leren, maar ook door - soms omstreden - thema’s aan de kaak te 

stellen. Weloverwogen en gericht werken we aan structurele en 

significante verbeteringen in het behandelen en voor komen van 

nierziekten. Verbeteringen die daadwerkelijk verschil maken.
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Ambities 2017-2020
Onze droom is nierschade voorkomen én kunnen genezen. Zodat nier-

patiënten hun leven terugkrijgen en niet meer afhankelijk zijn van dialyse 

of transplantatie om in leven te blijven. Om dit stapsgewijs te bereiken en 

echt verschil te kunnen maken voor nierpatiënten nu en in de toekomst 

werken we op basis van een doelgerichte strategie en duidelijke ambities. 

Deze staan verwoord in onze meerjarenstrategie 2017-2020 ‘Door verbin-

ding meer impact’. 

Centraal in deze meerjarenstrategie staat wat we willen bereiken voor nier-

patiënten. Maar ook hoe we door de verbinding aan te gaan met anderen, 

mensen inspireren en stimuleren om met ons mee te doen om ons doel 

te bereiken. Want zo vergroten we onze slagkracht en impact, en brengen 

wij de realisatie van onze ambities (sneller) dichterbij. 
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We richten ons inhoudelijk op drie pijlers en bijbehorende focuspunten:

 

1 Nierschade (verder) voorkomen: 

a Vroeg opsporen van chronische nierschade;

b Zorg door huisartsen en samenwerking tussen huisartsen en 

ziekenhuizen verbeteren;

c Minder zout in producten en ondersteuning van risicogroepen en 

nierpatiënten.

2 Nierziekten genezen: 

a Onderzoek naar herstel van beschadigde nieren  

(regeneratieve geneeskunde).

3 Nierfalen behandelen: 

a Toename van het aantal transplantaties;

b Vrije keuze en optimale zorg voor alle nierpatiënten,  

ook ouderen;

c Draagbare kunstnier en nieuwe vormen van zorg die patiënten 

meer vrijheid bieden.

Onderzoek & innovatie en patiëntondersteuning 

Onderzoek & innovatie en patiëntondersteuning vormen de fundamenten onder 

ons inhoudelijke beleid. We streven ernaar om de uitkomsten van wetenschappelijk 

onderzoek zo snel mogelijk bij de patiënt te krijgen. En ook de individuele patiënt te 

ondersteunen om de impact van een nierziekte op zijn dagelijks leven te beperken. 

Als gezondheidsfonds en erkend goed doel zijn we ons bewust van onze maatschap-

pelijke rol en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. We doen er alles aan om 

de donaties optimaal te besteden en ambities waar te maken. We geven graag hel-

der inzicht in onze keuzes, de impact en resultaten daarvan en de besteding van onze 

inkomsten. Dat vereist een betrouwbare, slagvaardige en betrokken organisatie en 

een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Ook de ambities op dit vlak zijn opgeno-

men in de meerjarenstrategie. 

Afwegingskader: wat doen we wel en wat doen we niet?

De meerjarenstrategie werken we uit in jaarplannen en activiteiten- of projectplan-

nen. Naast de activiteiten die we zelf opstarten en de calls die we uitzetten, krijgen 

wij ook verzoeken van buiten. Om te kunnen beoordelen wat we oppakken en/of 

ondersteunen, werken we met een afwegingskader, dat dient als leidraad.

Dit afwegingskader geeft een overzicht van de aspecten die de Nierstichting tegen 

elkaar afweegt bij het beoordelen van activiteiten. En het draagt bij aan:

De impact van onze activiteiten: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de te 

besteden euro zo veel mogelijk effect bereikt?

Onze additionaliteit: past de activiteit bij onze rol en kunnen wij waarde 

toevoegen door de activiteit op te pakken?

Het afwegen van onze competenties: zijn wij in staat de activiteit uit te voeren, 

qua kennis, tijd, geld?
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De Nierstichting zet daarom in op het (verder) voorkomen van chronische 

nierschade: bij mensen die al nierschade hebben en die het risico lopen 

het te krijgen. We richten ons hierbij op het verbeteren van de zorg, leef-

stijl, nierveilig medicijngebruik én verantwoorde zoutinname. 

“ De Nierstichting maakt zich sterk voor een gezonder leven voor ieder-

een. Via zelftests en e-health kunnen we mensen inzicht in hun 

gezondheid geven. Daarom vinden we breed beschikbaar stellen van 

dit soort instrumenten zo belangrijk.” 

Katja van Geffen, manager Zorg & Innovatie Nierstichting.

1,7 miljoen
mensen in Nederland hebben chronische nierschade.

4 Voorkomen
Van chronische nierschade merk je lang niets en daar-

door wordt het vaak pas laat ontdekt. Maar chroni-

sche nierschade is onherstelbaar. En kan uiteindelijk 

leiden tot nierfalen waarbij dialyse of transplantatie 

nodig is. Mensen met chronische nierschade hebben 

een hoog risico op hart- en vaatziekten. Daarom is 

vroegtijdig opsporen en adequaat behandelen van 

groot belang. Door de vergrijzing en een toename 

van het aantal mensen met diabetes en een hoge 

bloeddruk verwachten we een toename in het aan-

tal mensen met chronische nierschade en stijgt de 

vraag naar zorg. 

Doel 2020

Bij meer mensen wordt chronische nierschade eerder gesignaleerd 
en verdere chronische nierschade voorkomen door vroegtijdige en 
passende leefstijlinterventie en behandeling. Hier werken we aan 
door het ontwikkelen van een breed gedragen model voor vroeg-
opsporing van chronische nierschade, door het werken aan een 
optimale eerstelijnszorg bij chronische nierschade en door het ver-
minderen van zoutgebruik. Om dit te bereiken richt de Nierstichting 
zich op de volgende drie focuspunten: 
 

Vroeg opsporen van chronische nierschade;

Betere samenwerking tussen artsen, apothekers en 
ziekenhuizen;
Het verminderen van zoutgebruik. 
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4.1  Vroeg opsporen chronische nierschade
Helaas ontdek je nierschade vaak pas als de nieren nog maar 30% of minder werken. Dat komt 

doordat je dan vaak pas klachten krijgt. Veel mensen met chronische nierschade zijn nu nog niet 

in beeld. De Nierstichting investeert in het verbeteren van de vroege opsporing van nierschade, 

zodat we (verergering van) nierschade kunnen voorkomen. Het doel is te komen tot een breed 

gedragen model voor vroegopsporing van chronische nierschade. Tegelijkertijd verkennen we 

technologische mogelijk heden en proberen we nieuwe screeningsmethoden op kleine schaal uit.

Belangrijkste resultaten en stappen in 2018

Onafhankelijk onderzoeksbureau Nivel gaf inzicht in de haalbaarheid van vroegopsporing 

van chronische nierschade. 

We ondertekenden de Health Deal mede en bekrachtigden hiermee onze inzet om 

e-health-instrumenten, zoals de Persoonlijke Gezondheidscheck, voor persoonlijke 

preventie toegankelijk te maken voor alle Nederlanders.

Kenniscentrum Saltro leverde een overzicht op van diagnostische mogelijkheden die 

momenteel beschikbaar zijn voor de opsporing en/of monitoring van nierschade met 

zelftests en point-of-care-tests. 

We startten samen met UMCG en subsidie van Health~Holland onderzoek naar het vroeg 

opsporen van nierschade bij de algemene bevolking. Bij de brede populatie in Breda wordt 

getest met de inzet van 2 verschillende zelftesten.

Al deze resultaten dragen bij aan het model voor vroeger opsporen van nierschade.

680.000
mensen weten niet dat ze chronische 
nierschade hebben.
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Activiteit 2018 uitgelicht 

Nivel onderzocht in de (inter)nationale wetenschappelijke literatuur, in richtlijnen én 

met de inzet van experts op het gebied van chronische nierschade en screenings-

experts, wat de mogelijkheden en belemmeringen zijn voor het screenen op chro-

nische nierschade. Hieruit blijkt dat slechts de helft van de mensen met chronische 

nierschade wordt opgespoord via de eerstelijnszorg, met name bij mensen die al 

zorg krijgen omdat zij diabetes, hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten hebben. De 

andere helft van de mensen met chronische nierschade wordt dus niet opgespoord 

via de zorg. Die groep mensen wordt nog niet gezien en behandeld, waardoor (ver-

dere) nierschade niet wordt voorkomen. Met deze kennis verkennen we nieuwe rou-

tes om chronische nierschade vroeger op te sporen. 

Vooruitblik 2019
In 2019 hebben we meer inzicht in welke manieren van vroege opsporing van 

nierschade bij welke groepen werken.

Als onderdeel van de Health Deal ondersteunen we de Persoonlijke 

Gezondheidscheck en promoten deze actief onder onze achterban.

Samen meer impact

Het gezamenlijk met andere gezondheids-
fondsen, de overheid en kennisinstellingen 
komen tot een strategie om e-health toegan-
kelijk en bereikbaar te maken voor iedereen is 
een uitdaging die tijd en inzicht in de verschil-
lende doelen en strategieën vergt. Het inves-
teren in samenwerking is waardevol, omdat 
we samen meer impact bereiken. 
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4.2  Verbeteren kwaliteit van eerstelijnszorg bij 
chronische nierschade

Mensen met ernstige chronische nierschade komen terecht bij de nefro-

loog. Maar 90% van de mensen – met de minder ernstige vormen van nier-

schade – wordt behandeld in de eerstelijnszorg (huisarts en praktijkon-

dersteuner). Optimale eerstelijnszorg bij chronische nierschade is daarom 

van belang. Dit vraagt nauwe samenwerking tussen huisartsen, zieken-

huizen en apothekers. En een (digitale) structuur die dit mogelijk maakt. 

Daarnaast betekent optimale zorg dat de nieuwste richtlijnen worden 

gevolgd en alle patiënten met chronische nierschade worden gemonitord 

aan de hand van die richtlijnen. Leefstijlbehandeling moet hier een vanzelf-

sprekend onderdeel van zijn. Daarnaast zouden zowel huisartsen, praktijk-

ondersteuners als patiënten zich meer bewust moeten zijn van het belang 

van vroegtijdige behandeling van chronische nierschade. En van de risi-

co’s van nieronveilig medicatiegebruik. Gepersonaliseerde behandeling is 

daarnaast een belangrijke ontwikkeling om op aan te sluiten. Door de zorg 

op bovengenoemde punten te verbeteren werkt de Nierstichting toe naar 

een optimale eerstelijnszorg voor mensen met chronische nierschade.

Belangrijkste resultaten en stappen in 2018:

Het netwerk van UPPER-apotheken ontwikkelde de Niercheck 

& Gesprek met als doel nierveilig medicijngebruik bevorderen en 

40 apotheken meldden zich aan voor deelname. 

We drongen met gesprekken en een paper succesvol aan op 

een stevige regierol voor het ministerie van VWS voor nierveilig 

medicijngebruik. 

De nieuwste richtlijn chronische nierschade is in 2018 

gepubliceerd. We ondersteunden Nefrovisie en het Nederlandse 

Huisartsengenootschap met de start van de implementatie hiervan in 

de eerstelijnszorg.

Activiteit 2018 uitgelicht 

Regierol ministerie bepleit

We pleitten in 2018 bij minister Bruins voor een stevige regierol voor het 

ministerie van VWS als het gaat om nierveilig medicijngebruik. Belangrijk, 

want bij mensen met nierschade is het essentieel de medicatie of de dose-

ring aan te passen. Naast bijwerkingen en verergering van de nierschade 

kan het niet aanpassen van de medicatie bij mensen met een verminderde 

nierfunctie namelijk leiden tot onnodige ziekenhuisopnames. Van alle ver-

mijdbare ziekenhuisopnames is 10% het gevolg van het niet aanpassen van 

medicijngebruik bij nierschade. Bij ouderen is dat zelfs 30%. 

Om het juiste medicijn in de juiste dosering te kunnen gebruiken is het 

noodzakelijk de actuele nierfunctiewaarde te kennen. Artsen moeten 

afwijkende nierfunctiewaarden actief doorgeven aan de apotheker. Echter, 

van slechts 15% van de risicogroepen is een up-to-date nierfunctie in de 

Zo’n 10% van de 

vermijdbare zieken huis-

opnames door medicijn-

gebruik komt doordat 

medicijngebruik niet 

is aangepast op een 

verminderde nierfunctie. 

Onder ouderen is dat 

zelfs 30%. 
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apotheek aanwezig. Terwijl de nierfunctiewaarde bij 68% van 

deze mensen wel bekend is bij de huisarts. Gegevensuitwisseling 

tussen voorschrijvers en apotheek verloopt dus niet goed.

Patiënten hebben vaak meerdere artsen en halen hun medicatie 

bij verschillende apotheken. Dit vraagt afstemming tussen veel 

verschillende partijen. Onduidelijk is wie de eindregie heeft, één 

gedeelde visie op informatie-uitwisseling in de zorg ontbreekt 

en er is geen landelijke, generieke leveranciersonafhankelijke 

ict-oplossing voor het omgaan met patiënt toestemming, iden-

tificatie/authenticatie en een zorgaanbieders-adresboek. Een 

ultieme allesomvattende oplossing is niet eenvoudig voor han-

den. Regie op infrastructuur is belangrijk, het moet ons er ech-

ter niet van weerhouden om vanuit de zorg met regionale pilots 

kleine stappen te zetten, en succesvolle pilots vervolgens op te 

schalen. 

Het ministerie heeft uitgesproken een alliantie te gaan vormen 

met de verschillende betrokken partijen om de grote allesom-

vattende oplossing voor elkaar te krijgen. Uiteraard volgt de 

Nierstichting dit dossier zeer kritisch. 

“ Mensen bewustmaken van de relatie tussen hun nierfunc-

tie en hun medicatie is belangrijk. We waarschuwen dat ze 

niet zomaar elk medicijn kunnen gebruiken bij een vermin-

derde nierfunctie.” 

Guy Franssen, apotheker bij Apotheek Soesterkwartier in Amersfoort  

en deelnemer aan Niercheck & Gesprek.

Vooruitblik 2019
We implementeren de zorginterventie Niercheck & 

Gesprek verder bij koploper apotheken.

We lobbyen actief door richting de overheid om nierveilig 

medicijngebruik stevig te verankeren in het beleid. 

Weinig invloed op proces

De ontwikkeling van de nieuwste richtlijn chronische nierschade bleek een langdurig proces. 
Een proces waarop wij als Nierstichting weinig invloed kunnen uitoefenen omdat het een taak 
is van de beroepsgroepen en de nierpatiëntenvereniging. We zijn dan ook verheugd dat deze 
belangrijke richtlijn er nu is.
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4.3 Minder zoutgebruik
We eten per jaar gemiddeld 1 kilo zout per persoon teveel. Een 

te hoge zoutinname speelt een belangrijke rol bij het ontstaan 

en het erger worden van chronische nierschade. Beschadigde 

nieren zijn extra gevoelig voor zout; daardoor verergert de 

schade namelijk sneller en is dialyse of transplantatie eerder 

nodig. Daarom blijven we ons inzetten voor zoutvermindering in 

voedingsproducten. We maken mensen bewust van hun eigen 

zoutconsumptie en bieden hen ondersteuning en inspiratie om 

minder zout te eten.

Belangrijkste resultaten en stappen in 2018:

Met een succesvolle campagne maakten we Nederland 

zoutbewuster: ruim 150.000 mensen deden de Zoutquiz 

en 12.000 mensen gingen de Zoutchallenge aan om twee 

weken met minder zout te koken.

We zetten het belang van de reductie van zout 

in levensmiddelen scherper op de kaart bij 

vertegenwoordigers van de voedingsindustrie, politiek, 

wetenschap en zorg tijdens  een zoutbewust diner in 

Perscentrum Nieuwspoort. 

100 restaurants serveerden een fantastisch tasting menu 

met pure smaken en aandacht voor minder zout tijdens de 

eerste landelijke Nierstichting Restaurant Driedaagse. 

80% van het zout dat we 
eten zit in voor bewerkte 
voedings middelen. 
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We hadden een actieve inbreng in de voorbereidingen van het Preventieakkoord 

Overgewicht, dat in november 2018 werd ondertekend en onder meer gericht is op het 

sneller gezonder maken van voedsel (minder zout, vet en suiker). 

Als lid van de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) ontwikkelden we mede het 

meerjarenprogramma Gezonde Generatie met de ambitie dat in 2040 de Nederlandse 

Jeugd de gezondste is ter wereld. En financieren dit gezamenlijk vanuit de ontvangen 

opbrengsten van De Lotto. 

Activiteiten 2018 uitgelicht 

Zoutcampagne en ontwikkeling tools

Het voorjaar van 2018 voerden we opnieuw met succes de campagne ‘De ongezouten waar-

heid’ om de bewustwording over zoutgebruik te vergroten. We ontwikkelden de Zoutquiz, die 

150.000 keer werd gedaan. Deze quiz vergrootte op een laagdrempelige en speelse manier de 

kennis over het zoutgehalte in verschillende producten.

Ook ontwikkelden we de Zoutvergelijker. Hiermee kun je verschillende producten naast elkaar 

zetten en deze vergelijken op het aantal gram zout dat ze bevatten. Zo zie je welke producten 

of varianten minder zout bevatten en kun je je zoutinname verminderen.

Ook de Nierstichting Kruidenwijzer was wederom een populair voorlichtingsmiddel, en werd in 

2018 ruim 20.000 keer besteld. In 2018 maakten we een online variant van de Kruidenwijzer. 

Hiermee kun je makkelijk zien welke kruiden bij welk product passen. En zo kun je zout vervan-

gen, door smaakvolle kruiden. 
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Tijdens de Zoutchallenge daagden we mensen uit twee weken 

lang zoutbewust te eten en producten te vermijden waar (te) 

veel zout in zit. Met handige tips en zoutbewuste recepten hiel-

pen we mensen te wennen aan minder zout. Maar liefst 12.000 

mensen deden mee met onze Zoutchallenge! In de lange zomer-

periode gaven we concrete tips om met minder zout lekker te 

barbecueën.

Kick-off landelijke Nierstichting Restaurant Driedaagse in Nieuw-

spoort

Op 6, 7 en 8 maart 2018 vond de eerste landelijke editie van 

de Nierstichting Restaurant Driedaagse plaats waar bijna 100 

restaurants aan deelnamen. Met als thema ‘Proef de ongezou-

ten waarheid’ sprak de Nierstichting samen met toprestaurants 

door heel Nederland een breed publiek aan en liet hen ontdek-

ken hoe lekker en smaakvol eten met minder zout is. 

Als officiële start van dit evenement om minder zoutgebruik te 

stimuleren, nam de culinaire top van Nederland de keuken van 

perscentrum Nieuwspoort in Den Haag voor één avond over. 

Drie top chefs lieten Tweede Kamerleden, topambtenaren van 

het ministerie van VWS, vertegenwoordigers uit de horeca- 

en voedingsmiddelensector, journalisten en wetenschappers 

proeven hoe smaakvol eten met minder zout is. Met dit diner 

zetten we de noodzaak voor minder zout in ons eten goed op 

de politieke kaart.

Preventieakkoord Overgewicht

In november 2018 ondertekenden de SGF het Preventieakkoord 

Overgewicht, waaraan in totaal 32 partijen zich committeren. 

De Nierstichting had een actieve inbreng in de voorbereidingen 

van dit akkoord en onderschrijft als SGF-lid de ambities van 

het Preventieakkoord. Met het akkoord wordt onder andere 

gestreefd naar het sneller gezonder maken van voedsel (min-

der zout, vet en suiker). Zonder aanpassing van het voedings-

aanbod is het lastig om aan om de norm van maximaal 6 gram 

zout per dag te voldoen. En dat is hard nodig, gezien het scha-

delijke effect van zout op nieren. 

De Nierstichting ziet de geformuleerde maatregelen als een 

goede eerste stap op weg naar het realiseren van de ambities 

en doelen. Maar vindt het uiterst belangrijk dat stevig wordt 

ingezet op het bewaken van de voortgang. Want staatssecre-

taris Blokhuis stelde eerder al terecht de vraag of de ambi-

ties uit het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (2014-

2020) in het huidige tempo wel worden gehaald en vindt dat 
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hard moet worden ingezet om de ambities wél te realiseren. De intentie is dat het 

Preventieakkoord Overgewicht gaat zorgen voor een versnelling ervan. Daarom is de 

Nierstichting ook blij dat het Preventieakkoord er na lang onderhandelen is gekomen. 

“ Het Preventieakkoord Overgewicht bevestigt opnieuw dat het gezonder maken van 

producten door minder toevoeging van zout, vet en suiker een prioriteit blijft. De 

intentie is dat het akkoord gaat bijdragen aan versnelling hiervan. Stevig inzetten 

op het bewaken van de jaarlijkse voortgang is cruciaal om de afspraken zo nodig 

aan te scherpen of nieuwe afspraken te maken om de ambities te halen.” 

Tom Oostrom – directeur Nierstichting.

Vooruitblik 2019

We voeren opnieuw campagne en helpen mensen hoe ze 

zoutbewust(er) kunnen eten. En we organiseren opnieuw 

de landelijke Nierstichting Restaurant Driedaagse.

Ook geven we mensen met lagere gezondheids-

vaardigheden meer inzicht in hun eigen zoutgebruik.

We bewaken de voortgang van de uitvoering van 

het Preventieakkoord Overgewicht scherp, net 

als de vorderingen van het Akkoord Verbetering 

Productsamenstelling. 

En samen met Consumentenbond, Hartstichting en 

Diabetes Fonds verstevigen we de lobby om ervoor te 

zorgen dat de ambities uit het Akkoord Verbetering 

Productsamenstelling worden behaald. 

Het meerjarenprogramma Gezonde Generatie start. 

Zelf aan de slag met minder zout

Na een aantal jaren campagne voeren voor minder zoutgebruik 
zien we dat meer mensen bewust zijn van het belang van zout-
vermindering, maar nog niet goed weten hoe zij zelf stappen 
kunnen zetten. Daarom geven wij hen meer tools om zelf aan 
de slag te gaan en (kleine) stappen te zetten.
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5 Genezen
De impact van nierziekten op het dagelijks leven van patiënten is enorm en nierziekten zijn 

nog niet te genezen. Daarom stimuleert de Nierstichting onderzoek, innovaties en doorbraken 

naar herstel van beschadigde nieren en de genezing van nierziekten. Op dit moment bevindt 

het onderzoek naar regeneratieve geneeskunde zich in een stroomversnelling. Er worden vaak 

nieuwe ontdekkingen gedaan over hoe ons lichaam zichzelf kan herstellen en hoe we buiten het 

lichaam organen kunnen kweken. Om de kansen die daaruit voortkomen optimaal te benutten 

voor nierpatiënten verbindt de Nierstichting verschillende partijen, zoals medische met tech-

nische kennisinstellingen en bedrijven. Op deze wijze brengen we mogelijke oplossingen voor 

genezing van nierziekten sneller dichterbij. 

220.000 mensen met chronische nierschade 

hebben een verhoogd risico op nierfalen en 

overlijden ten gevolge van hart- en vaatziekten.

Doel 2020

Effectieve samenwerking tussen onderzoeksgroepen 
van verschillende disciplines en met bedrijven versnelt 
de ontwikkeling van regeneratieve behandelmethoden 
en heeft geleid tot een proof-of-concept behandelme-
thode voor chronische nierschade. Om dit te bereiken 
richt de Nierstichting zich op het volgende focuspunt:

Bundelen van kennis om onderzoek naar het her-
stel van beschadigde nieren te versnellen.
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Belangrijkste resultaten en stappen in 2018

De tweede fase van het onderzoeksconsortium RegMed XB startte eind 2018. De Nierstichting is een van de 

initiatiefnemers van RegMed XB en committeert zich hiermee samen met andere gezondheidsfondsen, de regionale en 

nationale overheid, kennisinstellingen en bedrijven om de komende 10 jaar meer dan 250 miljoen euro te investeren in de 

uiteindelijke genezing van mensen met nierfalen, diabetes type 1, artrose en hartaandoeningen. 

We kenden 1,25 miljoen euro subsidie toe aan een vierjarig onderzoeksconsortium naar de versnelde veroudering van de 

nier door eerdere nierschade onder leiding van prof. Roel Goldschmeding (UMC Utrecht).

Activiteiten 2018 uitgelicht 

Versnelde veroudering nieren tegengaan

Binnen de regeneratieve nefrologie kan onderzoek worden gedaan naar 

het kweken of herstellen van organen met stam cellen, maar kan ook wor-

den gekeken hoe de ontstane schade kan worden teruggedraaid. Met het 

ultieme doel: zorgen dat een patiënt kan herstellen, en het liefst nooit 

hoeft te dialyseren of een transplantatie nodig heeft. In 2018 kende de 

Nierstichting 1,25 miljoen euro subsidie toe aan Prof. Roel Goldschmeding 

(UMC Utrecht) als leider van het vierjarig onderzoekconsortium naar ver-

snelde veroudering van de nier als gevolg van eerdere nierschade. 

Een belangrijk probleem voor nierpatiënten is dat na beschadiging van 

een deel van de nier ook de rest van de nier versneld veroudert en verlit-

tekent. Hierdoor ontstaat een onomkeerbare negatieve spiraal die uitein-

delijk leidt tot volledig verlies van nierfunctie. De onderzoekers gaan specifiek kijken of het proces van celveroudering hier-

voor verantwoordelijk is. De verouderde en defecte cellen in het beschadigde deel van de nier gaan namelijk vaak niet dood, 

Doorbraak LUMC 

In 2018 publiceerde het LUMC een belangrijke door-
braak in het onderzoek naar gekweekte mini-nieren. 
Die kwam voort uit het door de Nierstichting gesubsi-
dieerde project RECORD KID. De onderzoekers toon-
den aan dat een mini-nier, wanneer deze onder het 
nierkapsel (het beschermende vlies rondom de nier) 
van een muis wordt getransplanteerd, vanzelf aan-
sluit op de bloedvaten. Zij zagen dat er ook daadwer-
kelijk bloed ging stromen door de filter systeempjes 
van de mini-nier. Dit onderzoek laat zien dat de ont-
wikkeling van bloedvaten mogelijk is en dat dit een 
belangrijke voorwaarde is om primitieve mini-nier-
tjes verder te ontwikkelen. Dit onderzoek is inmid-
dels onderdeel van RegMed XB. 
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Commitment voor genezen chronische ziekten

RegMed XB biedt een unieke structuur waarin artsen, wetenschappers, 
patiënten én ondernemers samenwerken aan nauw omschreven onder-
zoeks doelen om chronische ziekten te genezen. Wereldwijd lijden honder-
den miljoenen mensen aan een van de vier chronische ziektes die RegMed 
XB aanpakt: nierfalen, diabetes type 1, artrose en hartaandoeningen. Eind 
2018 spraken alle partijen en nieuwe participanten hun commitment voor 
de komende 10 jaar uit: hiermee garanderen zij € 250 miljoen voor de uit-
eindelijke genezing van deze ziektes.

maar blijven zitten en scheiden stoffen uit die omringende cel-

len beschadigen. Hierdoor ontstaat nierfibrose, een aandoening 

waarbij littekenweefsel in de nieren ontstaat. Uiteindelijk gaan 

hierdoor steeds meer nierbuisjes en nierfilters kapot en gaat de 

nierfunctie achteruit. Dit proces hoort bij normale veroudering, 

maar bij nierbeschadiging treedt het versneld op. Er wordt eerst 

diepgaand gekeken hoe dit proces werkt en vervolgens wordt 

onderzocht of experimentele geneesmiddelen die verouderde 

cellen kunnen opruimen, en dit proces zo tegen kunnen gaan.

“ Bij chronische ziekten zoals nierschade kan 

reguliere geneeskunde alleen symptomen ver-

minderen. Dat betekent: lage levenskwaliteit en 

hoge zorgkosten. Wat je wilt is echt herstel, dat 

doet regeneratieve geneeskunde. De potentie 

voor patiënten en de samenleving is zo groot, 

dat we verplicht zijn daar naartoe te werken” 

prof. dr. Ton Rabelink, hoogleraar  

interne geneeskunde LUMC.

Vooruitblik 2019

In 2019 zetten we in op het verder versterken van 

de borging van patiëntenparticipatie binnen de 

onderzoekslijnen van RegMed XB. 

Sturen we op een nog betere onderlinge samenwerking 

en kennisuitwisseling van de onderzoekers binnen 

regeneratieve geneeskunde.

En initiëren we nieuwe projecten die de huidige 

doorbraken in de kennis rondom celveroudering en 

regeneratieve geneeskunde inzetten om nierfunctie te 

herstellen.



Doel 2020

De gemiddelde wachttijd voor een donornier is minder dan 2 jaar 
en er zijn meer (preëmptieve) transplantaties mogelijk gemaakt. 
Ook heeft iedere nierpatiënt de vrijheid om goed geïnformeerd te 
kiezen voor een dialyse behandeling die het best bij zijn leven past, 
waaronder thuis, in een dialysecentrum of elders in de omgeving 
van de patiënt. Om dit te bereiken richt de Nierstichting zich op de 
volgende drie focuspunten:

Meer transplantaties;

Vrije keuze en optimale zorg voor de (oudere) patiënt;

Draagbare kunstnier en nieuwe vormen van zorg.
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6 Behandelen
Zolang we nierziekten niet kunnen genezen, zijn mensen met nierfalen 

afhankelijk van dialyse of transplantatie om in leven te blijven. Transplantatie 

is vaak de beste behandeling, maar niet voor iedereen mogelijk. Bovendien 

is er nog steeds een groot tekort aan donornieren. Meer dan 6.000 men-

sen zijn afhankelijk van dialyse. De nierpatiënt van nu verdient optimale 

zorg die aansluit op zijn behoeften. Om de regie over het eigen leven en 

de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te houden, is het belangrijk om 

samen goed geïnformeerd te kunnen kiezen voor de behandeling die het 

best aansluit op het leven van de patiënt. 

Gemiddeld overlijdt jaarlijks  
1 op de 6 dialysepatiënten.

Als je nieren voor minder dan 15% werken, 
spreek je van nierfalen. Dan heb je dialyse of 
een niertransplantatie nodig om in leven te 
blijven. Elk jaar komen er zo’n 2.000 met nier-
falen bij, onder meer door vergrijzing en leef-
stijl gerelateerde aandoeningen zoals diabe-
tes en hoge bloeddruk.
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6.1  Meer transplantaties
Patiënten bij wie een transplantatie mogelijk is, komen vanwege het tekort aan donornieren 

op een wachtlijst. Jaarlijks sterven er onnodig veel mensen omdat een donornier te laat komt. 

Daarom zet de Nierstichting zich volop in voor zowel nierdonatie bij leven als na overlijden. Ook 

financieren we projecten gericht op verdere verbetering van de kwaliteit van donornieren en 

van de transplantatiezorg.  

Belangrijkste resultaten en stappen in 2018 

Op 13 februari 2018 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel voor een Actief 

Donorregistratiesysteem. Een doorbraak voor iedereen die op de wachtlijst staat voor een 

donororgaan. De weg is hiermee definitief vrij voor invoering van de verbeterde donorwet 

in 2020.

We kenden subsidies toe aan zes wetenschappelijke onderzoeken naar transplantatie, in 

totaal ruim € 2,1 miljoen.

Met de acht transplantatiecentra is gewerkt aan een gezamenlijke aanpak voor 

leefstijlbegeleiding na transplantatie. De invoering van deze aanpak is voorbereid en we 

voeren deze in 2019 in bij voorloperinstellingen. 

We integreerden de website nierdonatiebijleven.nl met nieren.nl en zorgden zo voor 

een groter bereik onder het publiek en een betere vindbaarheid van betrouwbare 

voorlichtingsinformatie over nierdonatie bij leven. 

De gemiddelde wachttijd op een donor-

nier is bijna 2,5 jaar. Eind 2018 stonden 

er ruim 700 mensen op de wachtlijst 

voor een donornier.
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Activiteiten 2018 uitgelicht

Wetenschappelijk onderzoek naar transplantatie

De Nierstichting kende zes subsidies toe aan wetenschappelijke onderzoeken naar 

transplantatie, in totaal ruim € 2,1 miljoen. De onderzoeken variëren van het verbe-

teren van de kwaliteit van donornieren, tot het vergroten van de therapietrouw bij 

jonge transplantatiepatiënten en het personaliseren van de behandeling met afweer-

onderdrukkende medicijnen. Twee ervan lichten we hieronder kort toe:

1. PROPER: kwaliteit donornieren verbeteren 

Doordat er een tekort is aan donornieren, worden soms uit noodzaak ook 

kwalitatief minder goede nieren getransplanteerd. Deze nieren functioneren vaak 

iets minder goed en de kans is groter dat zij worden afgestoten. Om de kwaliteit 

van donornieren vóór transplantatie beter te kunnen beoordelen en te verbeteren 

werken wetenschappers van het LUMC, UMCG en Erasmus MC onder leiding van 

prof. dr. Alwayn op dit moment aan de PROPER-studie, met financiering van de 

Nierstichting.

“ We hopen dat we straks vooral beter weten of een nier gaat wer-

ken in de ontvanger. En dat we dan donornieren minder snel zullen 

afwijzen. Ik heb goede hoop dat we daardoor in de toekomst meer 

patiënten kunnen helpen met een transplantatie.” 

prof. dr. Ian Alwayn, hoogleraar Heelkunde LUMC.

2. Het immuunprofiel van transplantatiepatiënten

Patiënten krijgen nu na een niertransplantatie meestal dezelfde afweeronderdruk-

kende medicijnen in dezelfde dosis. Dat komt omdat het nog niet goed mogelijk is 

de activiteit van het immuunsysteem bij een individuele patiënt te meten en dus de 

medicatie erop aan te passen. Een patiënt met een zwakker immuunsysteem krijgt 

bijvoorbeeld herhaaldelijk infecties of terugkerende huidkanker. Een patiënt met een 

sterk reagerend immuunsysteem krijgt daarentegen eerder te maken met afstoting 

van de nier. Als artsen de verschillen tussen patiënten met een zwakker immuunsys-

teem en patiënten met een sterk reagerend immuunsysteem kunnen meten, kunnen 

zij in de toekomst de dosering van de medicatie aanpassen.

Met subsidie van de Nierstichting onderzoekt dr. Marije Baas (Radboudumc) het 

immuunsysteem van niertransplantatiepatiënten. Zij werkt uiteindelijk toe naar een 

soort ‘vingerafdruk’ van het immuunsysteem. Het doel van dit onderzoek is om in 

de toekomst voor iedere niertransplantatiepatiënt afzonderlijk te bepalen in welke 

dosis hij of zij medicijnen moet innemen. Voor de patiënt kan dit grote voordelen 

bieden: een verbetering van de kwaliteit van leven, minder ernstige bijwerkingen en 

een langer profijt van de donornier.
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Trots én blij met verbeterde donorwet

Wij zijn ongelooflijk trots én blij dat de gewijzigde donorwet, na jaren-
lange lobby en campagne, ook door de Eerste Kamer is aangenomen. 
In de periode tot inwerkingtreding van de wet ondersteunen wij de 
uitgebreide voorlichtingscampagne van de overheid. Een succesvolle 
invoering van dit actieve donorregistratiesysteem (ADR) betekent 
op termijn meer postmortale donoren. Patiënten hoeven dan minder 
lang op de wachtlijst te staan voor een donororgaan en hiermee wor-
den mensenlevens gered. 

Donorwet

Op 13 februari 2018 stemde de Eerste Kamer in met het voorstel voor een Actief Donor registratie-

systeem. Een doorbraak voor iedereen die op de wachtlijst staat voor een donororgaan. Hieraan 

ging een jarenlange lobby vooraf van de Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland 

(NVN), in samenwerking met andere patiënten organisaties en gezondheidsfondsen, vooraf. De 

weg is hiermee definitief vrij voor invoering van de verbeterde donorwet in 2020.

“ Jaren hebben we gestreden voor een oplossing van het grote tekort aan donororganen. Dit 

betekent echt een doorbraak voor patiënten op de wachtlijst. Met dit besluit zet de politiek 

na jaren van discussie eindelijk de noodzakelijke stap naar een structurele verhoging van het 

aantal postmortale orgaantransplantaties. Mede dankzij de niet-aflatende steun van alle 

betrokkenen en moed en enorme inzet van initiatiefneemster Pia Dijkstra krijgen honderden 

patiënten eerder hun leven en hun vrijheid terug.”  

Tom Oostrom, directeur Nierstichting

Vooruitblik 2019

In 2019 bereiden we ons voor op de invoering van het nieuwe actieve donor registratie-

systeem. Wij laten zien hoe belangrijk een donornier is voor nierpatiënten en onder-

strepen het belang van een Ja-registratie en het kenbaar maken van donatiewensen aan 

je naasten om meer orgaandonaties en hiermee transplantaties te bereiken. 

We werken verder aan het vergroten van de kennis van en bewustwording over het belang 

van nierdonatie bij leven.
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6.2 Vrije keuze en optimale zorg voor de (oudere) nierpatiënt
De impact van nierziekten op het leven van patiënten is groot en het aantal mensen 

met nierfalen neemt in de toekomst toe. De patiënten worden gemiddeld ouder en 

om de zorg te verbeteren is inzicht in de behoeften van de patiënt van belang. De 

Nierstichting wil vrije keuze en optimale zorg voor alle patiënten mogelijk maken, 

met specifieke aandacht voor de oudere patiënt. Om de kwaliteit van de behandeling 

te verbeteren is meer inzicht nodig in de impact en langetermijngevolgen van de ver-

schillende behandelingen. En passende informatie voor nierpatiënten, zodat zij goed 

geïnformeerd een keuze voor een behandeling kunnen maken.

Belangrijkste resultaten en stappen in 2018

De door de Nierstichting, de Nederlandse federatie voor Nefrologie en de NVN 

opgerichte Taskforce Thuisdialyse formuleerde concrete aanbevelingen om 

bestaande knelpunten bij thuisdialyse op te lossen. Met als doel: zorgen dat 

thuisdialyse een volwaardige behandeloptie wordt. 

De gebruiksvriendelijkheid van het prototype van de Vascoscope -een klein 

echoapparaat dat de shunt bij dialysepatiënten goed zichtbaar maakt- is 

onderzocht op de dialyseafdeling van het UMC Utrecht en de voorbereidingen 

voor het vinden van een geschikte partij om dit apparaat op de markt te 

brengen zijn gestart.

Binnen de NierstichtingChallenge richten twee projecten zich specifiek op 

voorlichting waarbij een conservatieve behandeling als serieuze behandeloptie 

wordt meegenomen.

Slechts 265 hemodialysepatiënten van de 

totaal ruim 5.300 hemodialysepatiënten 

dialyseren thuis. 
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Activiteit 2018 uitgelicht  

DOMESTICO: thuisdialyse zonder barrières

De verwachting is dat het wegnemen van de barrières voor thuisdialyse patiënten een optimale keuze-

vrijheid voor een dialysebehandeling kan geven. Daarom subsidieerde de Nierstichting het DOMESTICO-

project van het Amsterdam UMC (locatie VUmc), dat wetenschappelijk bewijs wil leveren óf, en bij welke 

patiënten, thuisdialyse leidt tot betere (klinische) uitkomsten (als de bloeddruk en het aantal ziekenhuis-

opnames). Ook richten de onderzoekers zich op een andere wijze van informatievoorziening over dialy-

sebehandelingen en het toepassen van gedeelde besluitvorming als patiënten een keuze moeten maken 

voor een dialysevorm. In 2018 werd onder leiding van dr. Brigit van Jaarsveld het eerste deel afgerond en 

startte vervolgonderzoek gericht op de effecten van thuisdialyse op de kwaliteit van leven, een kosten-

effectiviteitsanalyse van thuisdialyse ten opzichte van hemodialyse in een dialysecentrum en het imple-

menteren van optimale voorlichting. 

“ Patiënten willen meer keuzevrijheid om de behandeling zó in te vullen dat deze past bij hun leven. 

Flexibiliteit van starttijden en frequentie en duur van de dialysebehandeling zijn belangrijke factoren.  

Door barrières voor thuisdialyse weg te nemen in het huidige dialyseaanbod komt er meer ruimte  voor 

eigen regie, vrijheid en flexibiliteit.” 

dr. Brigit van Jaarsveld, internist-nefroloog Amsterdam UMC (locatie VUmc).

Vooruitblik 2019

De taskforce Thuisdialyse zet haar activiteiten voort om de 

belangrijkste knelpunten bij thuisdialyse op te lossen.

Met kindernefrologen en de NVN werken we aan betere zorg en 

ondersteuning van kinderen met een nierziekte. 
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6.3   Draagbare kunstnier en nieuwe vormen van zorg 
De Nierstichting streeft naar zorg die aansluit bij de behoeften van nierpatiënten. Inzicht in die behoeften 

levert concrete verbeterpunten op. De Nierstichting stimuleert nieuwe vormen van zorg die de nier patiënt 

meer vrijheid geven en ontwikkelt een draagbare kunstnier.

Resultaten en gemaakte stappen in 2018

Eind 2018 presenteerde de Nierstichting het 3D-model van de draagbare kunstnier. We praatten  

patiënten en professionals bij over de status van de ontwikkeling en legden aan de hand van het 

3D-model concreet uit hoe de draagbare kunstnier straks werkt. 

38 NierstichtingChallenge projecten gericht op toepasbare verbeterideeën voor de zorg van 

patiënten met nierfalen gingen van start met inhoudelijke en projectmatige ondersteuning vanuit de 

Nierstichting. 

Het in 2014 toegekende project KidneyPort is afgerond en leverde nieuwe inzichten op om de 

kwaliteit van de dialysebehandeling te verbeteren met gebruik van adsorptie-filtratietechnieken.   

Er is een beter dialysefilter ontwikkeld dat meer eiwitgebonden afvalstoffen uit het bloed kan 

verwijderen. Mogelijkheden voor doorontwikkelingen worden onderzocht. 

Activiteiten 2018 uitgelicht

Draagbare kunstnier

Tijdens het Nierstichting 50 jaar jubileumsymposium presenteerden de Nierstichting en het ontwikkelteam 

het 3D-model van de draagbare kunstnier voor de eerste keer aan het publiek. Het is de meest recente 

stap in de dialyse-innovatie en een belangrijke tussenstap in de ontwikkeling. Tom Oostrom, directeur 

Nierstichting, en Frédéric Neftel, oprichter van Zwitserse ontwikkelpartner Debiotech, gaven inzicht in de 

stand van zaken en de technologie waaraan momenteel wordt gewerkt voor de draagbare kunstnier. Aan 

de hand van het 3D-model lichtten zij het gebruiksvriendelijke ontwerp, de nieuwe compacte onderdelen 

en de werking van de draagbare kunstnier toe. 

De draagbare kunstnier heeft 

straks nog maar 5-7 liter water 

nodig om afvalstoffen af te 

voeren, in plaats van 120 liter.
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Stappen en uitdagingen
De realisatie van de draagbare kunstnier kent nog een aantal stappen 
en uitdagingen. Zoals:

Het voorbereiden en uitvoeren van meerdere klinische testen en 

het opleveren van het definitieve prototype.

Markttoelating verkrijgen en het vinden van een partij die de 

draagbare kunstnier uiteindelijk op de markt brengt.

Samen met partners werken aan opschaling van de productie.

Het ontwikkelen van een zorgconcept voor de draagbare 

kunstnier, in samenspraak met patiënten, zorgaanbieders en 

zorgverzekeraars. 

Al deze stappen vergen enkele jaren en zijn afhankelijk van de uit-
dagingen die de ontwikkelende partijen onderweg nog tegenkomen.

Indicatieplanning en meenemen in ontwikkeling 

De ontwikkeling en realisatie van een innovatie als de draagbare kunstnier is complex en kent uitdagingen. 
Gaandeweg het proces zijn soms nieuwe aanpassingen wenselijk of noodzakelijk. Die brengen verbeteringen met 
zich mee, maar hebben ook invloed op de planning. Ook kunnen tegenslagen in de technische ontwikkeling voor-
komen. Daardoor schuiven eerder afgegeven indicatieplanningen op. Dat maakt het bijvoorbeeld helaas moeilijk 
een concreet jaar te noemen waarin de klinische testen kunnen starten. Onze communicatie-inzet is erop gericht 
alle stakeholders mee te nemen in de ontwikkelingen, hen hierover goed te informeren en tevens inzicht te bieden 
waarom verschuivingen in de eerder afgegeven indicatieplanning plaatsvinden. 



Jaarverslag Nierstichting 2018 34

NierstichtingChallenge

De NierstichtingChallenge leverde 38 projecten op met direct toepasbare ideeën en verbeteringen voor de zorg voor patiënten met 

nierfalen. Deze projecten zijn onder te verdelen in zes thema’s: Bewegen, Voeding, Tools & Voorlichting, Aanprikken, Samen beslissen en 

Versterken patiëntpositie. We lichten twee NierstichtingChallenge projecten toe:

1. Kaliumbinders smakelijker maken 

Dit project richt zich op het smakelijker maken van kaliumbin-

ders. Wat voor gezonde mensen een geschikte maaltijd is, is dat 

voor nierpatiënten soms helemaal niet. Bijvoorbeeld omdat zij 

dan te veel kalium of fosfaten binnenkrijgen en het overschot 

niet uitplassen zoals bij gezonde mensen. Een teveel aan kalium 

kan zeer ernstige gezondheidsrisico’s hebben zoals hartritme-

stoornissen. De kaliumbinders die veel dialysepatiënten moe-

ten innemen hebben een zeer onaangename smaak. Bovendien 

mogen de patiënten vanwege hun nierproblemen ook maar 

beperkt vocht innemen. Daardoor lukt het veel mensen niet 

de kaliumbinder consequent in te nemen en zoeken zij naar 

alternatieven om deze mee in te nemen. In de praktijk blijkt dit 

vaak te gebeuren met ongezonde recepten. Diëtisten Eva Anne 

Hartman en Manouk van Dam (VUmc en Diapriva) ontwikkelen 

recepten voor gerechten die gezond zijn én de kaliumbinders 

goed opnemen. Zij hopen dat patiënten uit heel Nederland zich 

door de recepten laten inspireren en willen deze ook delen via 

www.nieren.nl. 

2. Samen beslissen met virtual reality 

Dit project gaat over het samen beslissen over een behandeling. 

De zorgverlener kent immers de voor- en nadelen van alle behan-

delmogelijkheden, terwijl de patiënt expert is op het gebied van 

zijn eigen leven. Verpleegkundig specialist Kamilia Bouachmir 

(Franciscus Gasthuis) zet in haar NierstichtingChallenge-project 

in op nog beter ‘samen beslissen’ bij nierfalen. Naast de inzet van 

keuze hulpinstrumenten, zoals de consultkaart (consultkaart.nl) 

en nierwijzer (nierwijzer.nl) van de NVN, voegt zij ook innova-

tie toe in de voorlichting over nierfunctievervangende therapie 

door de inzet van een virtual reality bril. Met de projectsubsi-

die is filmmateriaal ontwikkeld, waarmee patiënten het dialyse-

proces kunnen ervaren. Ook voor mensen met een taalbarrière 

en laaggeletterdheid biedt virtual reality een uitkomst omdat 

schriftelijk materiaal niet altijd bruikbaar is. 
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Vooruitblik 2019

We werken verder aan het prototype van de draagbare kunstnier. En 

parallel hieraan aan de voorbereiding van de klinische onderzoeken voor de 

draagbare kunstnier.

Samen met de projectleiders van de NierstichtingChallenge gaan we goede 

voorbeelden landelijk invoeren en maken we de resultaten beschikbaar 

voor zorgprofessionals en patiënten uit het hele land.

‘Belangrijk bij samen beslissen zijn goede gesprekstechnieken. Daarom 

krijgen onze verpleegkundigen en artsen ook scholing om de gespreksvaar-

digheden die nodig zijn voor samen beslissen te verbeteren.’ 

Kamilia Bouachmir, verpleegkundig specialist  

afdeling Nierziekten van Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam.
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7 Onderzoek en innovatie
De Nierstichting investeert al meer dan 50 jaar in baanbrekend wetenschappelijk onderzoek naar nierschade en 

nierziekten. Daardoor is de infrastructuur sterk, het nieronderzoek in Nederland van topniveau en levert dit een bij-

drage aan innovatie en kwaliteit van zorg voor nierpatiënten. Het wetenschappelijk onderzoek in Nederland is echter 

in beweging. De overheid zet meer in op specifieke thema’s en maatschappelijke en economische doelen. In deze 

ontwikkeling nemen wij een meer regisserende rol en zetten sterker in op samenwerking. Op deze manier bunde-

len we kennis en expertise. Bovendien vergroten we hiermee de bijdrage van de overheid en het bedrijfsleven voor 

nieronderzoek, zodat we meer kunnen bereiken voor nierpatiënten. 

Doel 2020

De Nierstichting heeft met de uitvoering van haar onderzoeksbeleid de kwali-
teit van het nieronderzoek en het nierveld in Nederland gehandhaafd en waar 
mogelijk versterkt. En nieuwe kennis en innovaties hebben geleid tot concrete 
resultaten voor patiënten. Om dit te bereiken richt de Nierstichting zich op de 
volgende drie focuspunten:

Handhaven van de kwaliteit van het onderzoek;

Versterken van de internationale samenwerking; 

Versterken van innovatie en nieuwe kennis en ontwikkelingen zo snel 

mogelijk beschikbaar maken voor patiënten. 

Met dank aan donateurs kenden we in 2018 € 5,7 miljoen 

toe aan nieuwe wetenschappelijke onderzoeken.
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In de strategische onderzoeksagenda ‘Nierziekte de Baas’, die we samen met patiënten en par-

tijen uit het veld ontwikkelden, wordt de noodzaak aangegeven om tot innovaties voor de pati-

ent te komen. Dit is een uitdaging op wereldschaal en daarom richten we ons op het initiëren 

en versterken van internationale onderzoekssamenwerking. We bevorderen dat nieuwe kennis 

en ontwikkelingen zo snel mogelijk beschikbaar komen en daadwerkelijk bijdragen aan verbe-

tering van de kwaliteit van leven van patiënten.

Belangrijkste resultaten en stappen in 2018:

We kenden ruim € 5,7 miljoen toe aan wetenschappelijke onderzoeken. 23 nieuwe 

onderzoeken ontvingen subsidie en 18 onderzoeksprojecten werden succesvol afgerond.

We zetten voor het eerst een onderzoekscall uit voor publiek-private samenwerkingen 

(PPS-projecten). We kenden subsidie toe aan twee projecten, die door investeringen van 

betrokken bedrijven en de overheid werden verviervoudigd tot bijna € 2 miljoen. 

We hebben de strategische onderzoeksagenda Nierziekte de Baas voortgezet als 

taskforce met vertegenwoordigers uit het hele veld. De taskforce werkt de agenda uit 

naar concrete plannen en projectvoorstellen. 

Met de Nederlandse strategische onderzoeksagenda Nierziekte de baas als inspiratie 

werken onze Europese partners -artsen, verpleegkundigen en patiënten- aan een 

strategische nieronderzoeksagenda op Europees niveau.

34 jonge onderzoekstalenten namen deel aan onze Winterschool, die we voor de 19e keer 

organiseerden. 

Onderzoeksbeleid Nierstichting

De Nierstichting stimuleert wetenschappelijk onder-
zoek ten gunste van al onze strategische ambities. Wij 
financieren daarom uiteenlopende vormen van onder-
zoek: van sociaalwetenschappelijk onderzoek tot fun-
damentele vraagstukken over de werking van de nier en 
ziekteprocessen. Het stimuleren van talent, innovatie, 
focus op specifieke thema’s en vertaling naar concrete 
toepassing voor patiënten zijn belangrijke elementen in 
het onderzoeksbeleid. We selecteren de beste, meest 
innovatieve en relevante onderzoeksvoorstellen. We 
werken hiervoor met programma’s die elkaar versterken 
en aanvullen, met aanvragen beoordeeld in competitie. 
De Wetenschappelijke Raad en een panel van patiënt-
beoordelaars van de NVN beoordelen deze aanvragen.

https://www.nierstichting.nl/professionals/wetenschappelijk-onderzoek/
https://www.nierstichting.nl/professionals/wetenschappelijk-onderzoek/
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Activiteit 2018 uitgelicht 

Onderzoekscall publiek-private samenwerkingen

In 2018 deed de Nierstichting voor het eerst een oproep onder wetenschappelijke instituten om samen met bedrij-

ven subsidieaanvragen in te dienen. Voorwaarde was dat de projecten zich erop richten om kansrijke onderzoeks-

resultaten door te ontwikkelen tot een eerste test in mensen. De betrokken bedrijven dragen bij om (snel) tot een 

concreet product te komen. Zo kunnen wij resultaten uit eerder onderzoek sneller bij patiënten brengen. Iedere euro 

die de Nierstichting in dergelijke samenwerking steekt levert bovendien meerwaarde op, omdat ook de betrokken 

bedrijven, deelnemende kennisinstellingen en de overheid mee investeren. In deze specifieke projecten werd elke 

euro die de Nierstichting investeerde, vermenigvuldigd met een factor 4 door de andere partijen. We lichten de twee 

toegekende projecten op de volgende pagina toe.

Investeren in menselijke meetmodellen 

Als gezondheidsfonds richten wij ons op het verbeteren van de behandeling en het leven van nierpatiënten. Daarvoor finan-
cieren we onderzoek, zodat duidelijk(er) wordt hoe nierziekten ontstaan, hoe nierschade en nierziekten zijn te voorkomen óf 
te genezen. We willen het best mogelijke onderzoek, dat de meeste kansen biedt op een succesvolle behandeling. Maar ook 
wij investeren liever in onderzoek met menselijke meetmodellen, menselijk weefsel of patiënten, dan met proefdieren. Want 
dat voorspelt beter wat een nieuwe behandeling of een nieuw medicijn bij de mens doet. Door de mogelijkheden die regene-
ratieve geneeskunde biedt zijn menselijke meet modellen sterk in ontwikkeling.

Vanuit de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) zet de Nierstichting zich met andere gezondheidsfondsen sterk in 
voor het stimuleren van de ontwikkeling van menselijke meetmodellen. Hiermee kunnen we de beweging naar proefdier-
vrije innovatie versnellen. Onze directeur Tom Oostrom is lid van de Kerngroep Transitie Proefdiervrije Innovatie. Samen met 
wetenschappers, bedrijven en overheden werken aan en investeren in de ontwikkeling van menselijke meetmodellen is de 
weg om tot minder proefdiergebruik te komen. En op termijn proefdieren -het enige testmodel dat we tot nu toe veelal heb-
ben- te vervangen. 

In 2018 kenden wij 23 nieuwe 
onderzoekssubsidies toe.
In zes daarvan worden dier-
proeven gedaan. In de meeste 
gevallen is dat in een deel van 
het onderzoek. Wij stimuleren 
onderzoekers in de nefrolo-
gie te werken aan alternatie-
ven voor dierproeven, maken 
hen bewust van het belang en 
de mogelijkheden en werken 
samen aan het wegnemen van 
drempels om hier te komen. In 
2019 sturen wij hier samen met 
de gezondheidsfondsen vanuit 
de SGF ook actief op met een 
specifieke onderzoekscall naar 
het ontwikkelen van alterna-
tieven voor dierproeven. 
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1  BK-virus bij transplantatiepatiënten tegengaan

Met subsidie van de Nierstichting werkt dr. Eric van der Veer (LUMC) samen met het 

bedrijf Starfish Innovations aan een innovatieve antivirale therapie voor transplan-

tiepatiënten met een BK-infectie, die is toe te passen zónder de afweeronderdruk-

kende medicatie te verlagen. Veel mensen -ook gezonde-  raken in hun jeugd besmet 

met het BK-virus, zonder dat dit voor problemen zorgt. Niertransplantatiepatiënten 

slikken echter zware afweeronderdrukkende medicijnen om het risico op afstoting 

te minimaliseren. De keerzijde daarvan is dat zij een verhoogd risico hebben op virale 

infecties, waaronder BK-infecties. Infecties met het BK-virus leiden bij 10 procent van 

de transplantatiepatiënten tot een ernstige vermindering van nierfunctie en soms 

zelfs verlies van de getransplanteerde nier. 

Er is op dit moment nog geen effectief middel tegen dit virus. De huidige behan-

deling van deze virusinfecties bestaat uit het verlagen van de dosis afweeronder-

drukkende medicatie met als belangrijk risico een hogere kans op afstoting. Met het 

project willen de onderzoekers de belangrijkste stappen zetten om een anti-BK-vi-

rustherapie van het laboratorium naar de kliniek te brengen. De netto bijdrage van 

de Nierstichting voor dit project werd verviervoudigd tot circa € 1 miljoen. 

2 Innovatie in buikspoeling

Dr. Karin Gerritsen (UMC Utrecht) werkt aan een innovatie van de bestaande technie-

ken voor buikspoeling. Buikspoeling is een minder belastende behandeling voor veel 

dialysepatiënten omdat het thuis kan worden gedaan en de dialyse geleidelijker gaat 

waardoor er minder vervelende bijwerkingen zijn (zoals de dialysekater waar veel 

hemodialysepatiënten last van hebben). Grote nadelen van buikspoeling zijn dat er 

over het algemeen binnen vier jaar 

een dusdanige verslechtering van 

het buikvlies optreedt dat toch over-

gestapt moet worden naar hemo-

dialyse. Bovendien moet meerdere 

keren per dag een lijn aangesloten 

worden op een katheter in de buik. 

Dit leidt vaak tot infecties die het 

spoelen met buikspoeling op ter-

mijn niet meer mogelijk maken.

In het project wordt een nieuwe 

methode ontwikkeld voor buik-

spoeling die bovengenoemde nade-

len niet heeft. Als het project suc-

cesvol is leidt dit tot een behandeling die minder tijdrovend is en tot wel driemaal 

zoveel afvalstoffen kan verwijderen. Ook is de kans op infectie van het buikvlies en 

achteruitgang van de kwaliteit van het buikvlies bij de behandeling geringer. Dit zal 

naar verwachting sterk bijdragen aan een betere gezondheid, minder medicijnge-

bruik en een betere kwaliteit van leven (fitheid, mobiliteit).

Als het project slaagt creëert dit meer mogelijkheden en meer keuze voor dialyse-

behandelingen, een belangrijk doel voor de Nierstichting. Onze netto bijdrage aan 

dit project werd door de samenwerking met bedrijven, het LUMC en met steun van 

Health~Holland verviervoudigd tot circa € 1 miljoen.

Meer uit elke gedoneerde euro halen

Als Nierstichting streven we optimale impact na 
voor elke gedoneerde euro. Dit doen we door in 
samenwerking met andere financiers deze euro te 
vermenigvuldigen. Door de cofinanciering van de 
Nierstichting, mobiliseren we op deze manier geld 
voor onderzoeksprojecten. Door samenwerkingen 
met bijvoorbeeld bedrijven en overheidsfinanciers 
hebben we in 2018 zo’n 2 miljoen euro kunnen vrij-
spelen voor onderzoek specifiek naar nierschade en 
nierziekten. Daarnaast is er in samenwerking met 
de andere gezondheidsfondsen (overheids)geld 
vrijgekomen voor projecten gericht op de Gezonde 
Generatie en Immunologie. Deze zijn niet specifiek 
gericht op de nieren maar hebben op termijn posi-
tieve nevenresultaten, waar ook nierpatiënten baat 
bij kunnen hebben.
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“ De jury was erg onder de indruk van het enthousiasme en 

de goede ideeën van alle Battle of the Universities teams. 

Het Leidse idee viel op door de eenvoud van het concept en 

de goede uitwerking. En door de stappen die al zijn gezet 

richting concrete toepassing.” 

Jasper Boomker, programmamanager Nierstichting.

Wetenschappelijk jubileumsymposium 50 jaar Nierstichting

Met de Willem Kolff Battle of the Universities en de Wetenschapsdag op 11 en 12 oktober 2018 vierde de Nierstichting, 

samen met de NVN, NfN, Niernieuws en Willem Kolff Stichting 50 jaar wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Tijdens 

de Willem Kolff Battle of the Universities streden zes teams van jonge onderzoekers erom het beste medisch-tech-

nologische idee te presenteren. Het team verbonden aan het LUMC werd uitgeroepen tot winnaar. Zij ontwikkelden 

een innovatieve dialysenaald, die zich automatisch terugtrekt wanneer het in contact komt met de bloedstroom. Dit 

voorkomt dat er door het bloedvat heen wordt geprikt. Op het concept is patent aangevraagd en het team werkt ver-

der aan de ontwikkeling van de naald. De twee andere finalisten waren het team van Radboudumc (Nijmegen) met 

een nieuwe manier van hemodialyse: de DiaSleeve, een dialysemouw met ongeveer 200 micronaalden. En het team 

van UMC Utrecht, dat een nieuwe vorm van dialysebehandeling bedacht waarmee door fysisch-chemische processen 

eiwitgebonden afvalstoffen beter worden verwijderd. 
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Vooruitblik 2019

We zetten voor het eerst een onderzoekscall uit voor een samenwerkingsverband op 

het gebied van sociaalwetenschappelijk onderzoek en stimuleren hiermee tevens de 

samenwerking met onderzoekers in de kliniek en/of op terrein van preventie. We stellen 

hiervoor een subsidie van € 500.000 beschikbaar. 

We werken door aan de uitwerking van de onderzoeksagenda Nierziekte de Baas, zowel 

binnen Nederland als in internationaal verband. 

En we blijven ons sterk inzetten op het mobiliseren van geld bij overheid en bedrijven voor 

nieronderzoek en innovatie. Hiervoor richten we een specifiek programma op (PIONIER+), 

waarin vergroting van impact door het aantrekken van externe financiering centraal staat. 

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen zetten in 2019 een onderzoekscall uit specifiek 

gericht op het vinden van alternatieven voor dierproeven. Wij werken mee aan de opzet 

en promoten de call in het Nederlandse nefrologisch onderzoeksveld. 

Complexe materie toegankelijk maken

Het is door de complexe materie van de wetenschappelijke pro-

jecten een uitdaging om de subsidies die we toekennen toegan-

kelijk te maken voor een groter niet-wetenschappelijk publiek. 

Met de inzet van onder meer nieuwsberichten, korte films en 

publieksvriendelijke achtergrondartikelen geven we hier infor-

matie over. Want we vinden het belangrijk dat patiënten, onze 

achterban én het bredere publiek inzicht krijgen in waar we 

donaties aan besteden en wat dat oplevert voor de patiënt.
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8 Patiënten ondersteunen
De impact van een nierziekte op het dagelijks leven van patiënten is groot. Maatschappelijke participatie is voor veel 

patiënten dan ook moeilijk, wat vervolgens grote gevolgen kan hebben op werk en inkomen. De Nierstichting wil 

ervoor zorgen dat nierpatiënten een gewoon leven kunnen leiden, met voldoende levenslust, regie over het eigen 

leven en energie voor werk, sport, vrienden en vakantie. Daarom blijft de Nierstichting de komende jaren patiënten 

ondersteunen, want dat draagt bij aan een betere kwaliteit van leven. Wij richten ons hierbij op de activiteiten waarin 

wij van toegevoegde waarde zijn ten opzichte van andere organisaties. We subsidiëren de NVN en de 28 regionale 

nierpatiëntenverenigingen (RNV-en). We ondersteunen nierpatiënten in het dagelijks leven op sociaal en maatschap-

pelijk vlak.  

We ondersteunden de landelijke en 28 regionale nierpatiënten-

verenigingen voor een totaalbedrag van € 1.602.000.

Doel 2020

Nierpatiënten en hun naasten kunnen landelijk en lokaal 
ondersteuning krijgen van patiëntenverenigingen. We 
bieden ondersteuning en informatie die afgestemd is op 
de behoefte van de patiënten en hun naasten. Om dit te 
bereiken richt de Nierstichting zich op de volgende drie 
focuspunten:

Samenwerking met patiëntenverenigingen;

Passende voorlichting aansluitend op de behoefte;

Maatschappelijke participatie.
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Belangrijkste resultaten en stappen in 2018

Na een intensieve voorbereiding ging in april 2018 het online patiëntenplatform 

nieren.nl van start. Eind december had nieren.nl ruim 256.000 bezoeken en 

800 community-deelnemers. 

Samen met de NVN werkten we aan de verdere versterking van de besturen 

van de 28 regionale nierpatiëntenverenigingen (RNV-en) en kenden we 

vijf ontwikkelsubsidies toe voor inhoudelijke of bestuurlijke projecten die 

bijdragen aan een betere informatievoorziening en ondersteuning van 

nierpatiënten in de regio. 

We ontvingen 192 aanvragen van nierpatiënten voor individuele financiële steun 

en gaven hieraan € 40.184 uit. 

312 nierpatiënten en hun naasten maakten gebruik van de 

vakantiemogelijkheden voor nierpatiënten die de Nierstichting biedt.

Patiënten, hun naasten en zorgprofessionals deelden vernieuwende ideeën 

en initiatieven voor zelfmanagement en eigen regie met elkaar tijdens het 

inspiratie-evenement Samen Sterk, dat de Nierstichting en NVN voor de vierde 

keer organiseerden.

In 2018 namen we de individuele patiëntondersteuning onder de loep. We 

gaan ons meer richten op het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van leven 

van nierpatiënten en hun naasten, waarbij we hen wegwijzen op het vlak 

van sociaal-maatschappelijke en juridische vragen.  We ondersteunen daar 

waar anderen het niet oppakken. We stopten met het geven van financiële 

steun voor vakanties en intensiveerden de samenwerking met het steun- en 

adviespunt (STAP) van de NVN. 

Activiteit 2018 uitgelicht 

Succesvolle start nieren.nl

De Nierstichting en de NVN lanceerden in april 2018 met succes het online platform 

nieren.nl. Dit platform voor nierpatiënten en hun naasten biedt naast betrouwbare 

informatie in een medische bibliotheek (ruim 500 artikelen) ook de mogelijkheid 

voor het uitwisselen van ervaringen in een veilige online community. Ook zijn er 165 

recepten beschikbaar, geschikt voor het strenge dieet waar nierpatiënten rekening 

mee moeten houden. Ruim 100 zorgverleners en ervaringsdeskundigen werken als 

referent mee aan nieren.nl. 

Samen met nierpatiëntenverenigingen

We zijn trots op onze samenwerking met de NVN en de RNV-en. Naast de alge-
mene subsidies ondersteunen we RNV-en sinds 2018 ook met ontwikkelsubsidies 
voor inhoudelijke of bestuurlijke projecten. Door onze krachten te bundelen, ieders 
kwaliteiten te verbinden en de regionale besturen inhoudelijk en bestuurlijk te ver-
sterken kunnen we nierpatiënten ook in de regio beter ondersteunen en helpen bij 
het nemen en behouden van eigen regie.

“ Drie jaar geleden werd ik getroffen door nierfalen. Toen ik daarmee geconfron-

teerd werd had ik behoefte aan informatie die betrouwbaar is. Er gebeurt zoveel in 

je lichaam, dat je niet kunt verklaren. Daarvoor kijk ik op nieren.nl. Daar zijn pro-

fessionals en gelijkgestemden die mij kunnen informeren.“ 

Ronald Dijks, nierpatiënt.
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Vooruitblik 2019

We blijven de regionale patiëntenverenigingen en de NVN subsidiëren. In 2019 

gaan we de subsidieregeling samen met de RNV-en evalueren.

We ondersteunen de RNV-en bij het versterken van hun besturen en we 

verstevigen de relatie tussen hen, de NVN en de Nierstichting.

Nieren.nl in cijfers 

Eind 2018:

256.000 totaal aantal bezoekers

42.000 unieke bezoekers per maand

800 community deelnemers

33 bloggers

815.000 bekeken pagina’s

Nieren.nl is goed vindbaar voor mensen die online zoeken naar informatie over nier-

ziekten. Zoekmachines zoals Google zorgen voor 80 procent van het bezoek. Ruim 

200 websites linken inmiddels naar nieren.nl. Ook steeds meer zorgverleners verwij-

zen hun patiënten actief naar het platform. De doelstelling was om één jaar na lance-

ring 1.640 bezoekers per dag te trekken. Dat aantal haalde de website al in oktober 

2018. Eind december had nieren.nl ruim 256.000 bezoeken en 800 community-deel-

nemers. De meest bekeken thema’s zijn: 

1 Dossier Nierziekten

2 Dossier Symptomen van nierschade

3 Dossier Nierschade door nierbekkenontsteking

4 Dossier Diagnose en onderzoek bij chronische nierschade

5 Dossier Behandeling van klachten en symptomen van nierschade
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9 Verbinden en inspireren
Mensen inspireren en stimuleren om met ons mee te doen. Dát is 

een noodzakelijke voorwaarde om onze missie voor nierpatiënten 

te realiseren. Steun en vertrouwen van het Nederlandse publiek zijn 

hiervoor onontbeerlijk. De interactie en verbondenheid met onze 

diverse stakeholders in de maatschappij en betrokkenheid van een 

groeiende, warme achterban is cruciaal. Het is de basis voor het sti-

muleren en behouden van (financiële) steun en vrijwillige inzet. De 

concurrentie is groot en daarom moeten we ons onderscheiden van 

andere goede doelen. Met impactvolle, aansprekende campagnes en 

fondsenwervende activiteiten, een agendabepalende actieve lobby en 

door samenwerkingen aan te gaan. Zo vergroten we onze slagkracht 

en impact. We richten ons op het vergroten van kennis en urgentie-

besef, het uitdragen van de noodzaak van ons werk en wat wij – met 

steun en betrokkenheid van anderen – samen bereiken voor nierpa-

tiënten. Daarvoor is het van doorslaggevend belang dat steeds meer 

mensen begrijpen hoe ernstig een nierziekte in het dagelijks leven 

van nierpatiënten kan zijn. En dat meer mensen zich bewust worden 

van het belang van gezonde nieren. We zoeken steeds naar nieuwe 

en eigentijdse vormen om mensen te betrekken, onze zichtbaarheid 

te vergroten en fondsen te werven. De inhoudelijke boodschap, rele-

vantie, urgentie, de persoonlijke relatie en langdurige en waardevolle 

verbintenis staan hierin voorop.

Ruim 60.000 vrijwilligers

Bijna 169.000 donateurs

Ruim 900 actievoerders

Totale inkomsten € 21,5 miljoen

Doel 2020

Meer mensen, bedrijven en partners zijn zich bewust van de impact van een nierziekte en zijn geïn-
spireerd en gestimuleerd om met ons mee te doen, zodat wij onze ambities voor een beter leven 
van nierpatiënten waar kunnen maken. De verbinding met onze achterban en de betrokkenheid van 
onze warme relaties is versterkt. Om dit te bereiken richt de Nierstichting zich op de volgende drie 
focuspunten:

Het vergroten van de relevantie voor onze doelgroepen;

Het aanspreken van nieuwe doelgroepen en betrekken van de mensen die dicht bij ons staan;

Door interactie, (lokale) zichtbaarheid en beleving dichtbij de mensen staan.
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Resultaten en stappen in 2018

We wierven succesvol steun voor onze ambities: totale inkomsten € 21,5 

miljoen. De hoogste inkomsten ooit en € 2,5 miljoen meer dan begroot. 

Ruim 60.000 collectevrijwilligers kwamen in actie tijdens de collecte met 

een collectebus met QR-code en 500 met een innovatieve collectebus met 

pinmogelijkheid. Samen haalden ze ruim € 3 miljoen op, en hiermee bleven we 

qua opbrengst na het KWF het grootste collectefonds van Nederland.

Ruim 130 mensen kwamen in actie voor de Nierstichting tijdens diverse 

sportieve evenementen als de Dam-tot-Damloop, de Nijmeegse Vierdaagse, 

de Zevenheuvelenloop en de Fiets Elfstedentocht en haalden hiermee ruim 

€ 35.000 

We startten met een kleine, energieke groep mensen een nieuw eigen 

fietsevenement rondom het meer van Gruyère: de Tour de Gruyère. De totale 

opbrengst was ruim € 18.000. 

700 mensen wandelden mee tijdens de Nierstichting Rode Loper en samen 

stonden we stil bij en vroegen we aandacht voor de impact van nierziekten. 

We agenderen de Nierstichting en onze thema’s bij de politiek en in de media 

en realiseerden hiermee gratis publicaties en items met een totale media-

waarde van ruim € 2,3 miljoen en een bereik van ruim 103 miljoen mensen.

Samen met nierpatiënten voerden we een nieuwe landelijk campagne 

‘Nierstichting 50 jaar Dromen, durven, doen’ op radio, tv, online Dromen, 

durven, doen’. We zetten hiermee de impact van nierziekten op de kaart en 

riepen mensen op om onze droom voor nierpatiënten – nierziekten genezen- te 

steunen. 

Met de succesvolle campagne ‘De ongezouten waarheid’ maakten we 

Nederland zoutbewuster: ruim 150.000 mensen deden de Zoutquiz, 

20.000 mensen bestelden de Kruidenwijzer en 12.000 mensen gingen de 

Zoutchallenge aan om twee weken met minder zout te koken.

De eerste landelijke editie van de Nierstichting Restaurant Driedaagse was een 

groot succes: zo’n 100 deelnemende restaurants lieten hun gasten ervaren hoe 

puur van smaak minder zout eten is. 

We realiseerden de grootste opbrengst ooit vanuit nalatenschappen: ruim € 8,3 

miljoen, € 1,8 miljoen meer dan begroot. En zijn dankbaar voor het vertrouwen 

dat mensen hiermee stellen in het werk van de Nierstichting.

Activiteiten 2018 uitgelicht

De ongezouten waarheid

Voor het derde jaar op rij voerde de Nierstichting 

de campagne ‘De ongezouten waarheid’ om de 

bewustwording over zoutgebruik te vergro-

ten en mensen te ondersteunen bij het ver-

minderen van hun zoutinname. Want minder 

zoutgebruik helpt nierschade te voorkomen. 

De inzet van de Zoutquiz met 150.000 deelne-

mers, de Zoutvergelijker, de Kruidenwijzer en 

de Zoutchallenge waren onderdeel van de cam-

pagne (zie ook hoofdstuk 4 Voorkomen). 
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De aftrap vond plaats in het Haagse Nieuwspoort, met een zoutbewust diner voor 

Kamerleden, lobbyisten, vertegenwoordigers uit de horeca- en voedingsmiddelen-

sector, journalisten, diverse experts en partners. Nierstichting Restaurant Drie daagse 

ambassadeurs SVH Meesterkok Menno Post, SVH Meesterkok Wilco Berends en top 

chef Marko Karelse serveerden heerlijke zoutbewuste gerechten en lieten proeven 

hoe lekker pure smaken zijn met minder zout. Hiermee zetten zij minder zout letter-

lijk op de kaart. 

Belangrijk onderdeel was de zoutbewuste Nier stichting Restaurant Driedaagse, die 

na een succesvolle pilot in 2017 in 218 landelijk werd uitgerold. In totaal namen zo’n 

100 restaurants deel aan deze actie en die lieten ruim 3.500 gasten genieten van een 

smaakvol en zoutbewust menu. De Nierstichting Restaurant Driedaagse werd onder 

andere ondersteund door partners Koninklijke Horeca Nederland, het reserverings-

platform Resengo, VITAM, Actify en Scelta Mushrooms. 

(Sportief) in actie voor de Nierstichting

Eigen acties

Veel mensen die vanwege de bekendheid met nierziekte 

in hun omgeving de Nierstichting een warm hart toedra-

gen kwamen spontaan in actie voor de Nierstichting. Met 

eigen initiatieven of door deel te nemen aan de sportieve 

evenementen die de Nierstichting aanbiedt. Opvallende 

acties waren bijvoorbeeld het 24-uurs darttoernooi in het 

Drentse Spijkerboor georganiseerd door zeven vrienden 

ten nagedachtenis aan hun vriend Egbert. De opbrengst bedroeg meer dan € 6.000. 

Ook Erik van Engelenhoven is bekend met nierziekte, hij verloor zijn oma aan een 

nierziekte. Daarom fietste hij in mei 2018 in twee weken 

van Rome naar Veenendaal en haalde daar € 5.450 mee 

op. Ook Jaap van Alkemade en Cees Heijboer gingen 

een fietsuitdaging aan en haalden € 3.710 op, ze fietsten 

van Nederland naar Etyek (in Hongarije) en weer terug. 

En Wilma Voskamp en haar vier (schoon)kinderen voer-

den actie en leverde een fysieke prestatie tijdens de Mud 

Master Obstacle Run voor hun overleden vader en brach-

ten hiermee € 5.286 bijeen. 

Campagne 50 jaar Dromen, durven, doen

Met thema ‘50 jaar Dromen, durven, doen’ startten we een nieuwe campagne 
op radio, TV en online om de impact van een nierziekte en de noodzaak en 
relevantie van ons werk onder de aandacht te brengen. De boodschap: in de 
afgelopen 50 jaar hebben we al heel wat dromen weten te realiseren voor 
nierpatiënten, door te durven en te doen. Maar nog steeds is daar die harde 
werkelijkheid. Jaarlijks overlijdt 1 op de 6 dialysepatiënten. En gaan men-
sen dood door het tekort aan donornieren. Onze droom: nierziekten gene-
zen en nierpatiënten hun leven teruggeven. Dat gaat ons lukken, door te blij-
ven durven en doen. Ondersteunend voerden we een contentcampagne met 
het Thema Dubbelleven om de impact die dialyseren heeft op het leven van 
mensen zichtbaar te maken. Die impact is namelijk enorm, maar meestal niet 
zichtbaar en wordt door veel mensen onderschat.
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Sportieve evenementen

De Nierstichting participeerde ook in enkele sportieve landelijke evene-

menten, waarbij deelnemers hun sportieve prestatie combineren met het 

ophalen van sponsorgelden voor een beter leven van nierpatiënten. In 

2018 kwamen ruim 130 deelnemers, waaronder ook veel bedrijventeams, 

sportief in actie tijdens de Dam tot Damloop (opbrengst € 20.968), de 

Nijmeegse Vierdaagse (€ 9.650), de Zevenheuvelenloop (€ 520), de Fiets  

Elfstedentocht (€ 3.976). In totaal haalden zij samen ruim € 35.000 op. 

Tour de Gruyère

We startten met een kleine, energieke groep mensen een nieuw eigen 

fietsevenement rondom het meer van Gruyère: de Tour de Gruyère. Een 

Actievoerders optimaal ondersteunen

Om actievoerders een podium te geven en te ondersteunen bij 
hun inzet ontwikkelen we een nieuw actieplatform. Het streven 
was dit nieuwe actieplatform in 2018 te lanceren, maar door 
diverse tegenslagen is dat helaas niet gelukt. Inmiddels is het 
nieuwe actieplatform begin 2019 live gegaan. 

Door de focus op het realiseren van het actieplatform, liep de 
introductie van twee nieuwe in actie concepten ook vertraging 
op. In 2019 willen we Doneer je verjaardag en Doneer je spor-
tieve prestatie alsnog introduceren.

Dennis Hofste rende de Dam tot Damloop voor zijn zieke zoontje Pim en 

voor de Nierstichting. Pim stond zijn vader op te wachten bij de finish, dat 

was een emotioneel moment. Dankzij alle lieve sponsoren haalde hij € 806 

op. Wij zijn onder de indruk van alle verhalen en de grote betrokkenheid 

van iedereen die voor de Nierstichting in actie komt. Wij zijn Dennis en 

zijn familie, alle andere actievoerders en deelnemers én iedereen die hen 

steunde ontzettende dankbaar. Heel hartelijk bedankt allemaal! 

“ We leven in grote onzekerheid omdat we niet precies weten waarom 

de nieren van Pim niet functioneren. Door de sponsoring van vrienden, 

familie en collega’s hoop ik dat er meer onderzoek gedaan kan worden 

om het onbegrepen nierprobleem te achterhalen.” 

Dennis Hofste
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unieke fietstocht van bijna 100 kilometer over de indrukwekkende uitlopers van de 

Zwitserse Alpen. De opbrengst van ruim € 18.000 kwam geheel ten goede aan de 

ontwikkeling van de draagbare kunstnier. 

De Rode Loper

Zelf organiseerden we op 10 november 

voor de vierde keer de Nierstichting Rode 

Loper. Een bijzondere avondwandeling 

voor nierpatiënten en hun naasten. Het 

accent lag op samen zijn en met elkaar 

verlichtten we het leven van nierpatiënten 

én de straten van Amersfoort. In totaal lie-

pen 700 mensen mee. 

Verbinding en samenwerking met bedrijven

Steeds meer bedrijven verbinden zich aan de Nierstichting en onze ambities. Door 

het bundelen van krachten zijn we in staat doelstellingen te behalen. Hetzij met finan-

ciële support, maar ook door het delen van kennis, bereik en middelen.

Sportief betrokken we bedrijven tijdens het Nierstichting Golftoernooi in Oosterhout 

en de Nierstichting Autorally. Samen brachten deze evenementen € 85.981 op. En tij-

dens de Rotary Santa Run. De Stichting Rotary Santa Run steunde de Nierstichting 

voor de vierde keer op rij. In december liepen de Rotary Santa Run kerstmannen 

maar liefst ruim € 30.000 bij elkaar voor de draagbare kunstnier. 

Samen met mooie partners als Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Actify, Vitam, 

Rensego, Scelta Mushrooms en ambassadeurs en top chefs Menno Post, Wilco 

Berends, Ferry van Houten en Marko Karelse wisten we het thema minder zout bin-

nen en buiten de horeca flink op de kaart te zetten. 

“ Het is onze missie om mensen te verleiden te kiezen voor een verantwoorde en 

vitale levensstijl. De Nierstichting is een innovatieve partner die volledig bij onze 

missie past. Als partner van de Nierstichting bundelen we onze krachten om 

samen onze 20.000 gasten die onze restaurants bezoeken meer zoutbewust te 

maken. En laten ervaren dat minder zout eten belangrijk is én vooral lekker kan 

zijn.” 

Marlies Martens, CEO Vitam.

“ KHN heeft gezondheid hoog in het vaandel staan. Wij willen onze leden bewust 

maken dat teveel zout eten niet goed is voor de gezondheid. Daarom inspireren wij 

horecaondernemers hoe ze de hoeveelheid zout in hun gerechten kunnen terug-

brengen. Het initiatief van de Nierstichting om zoutbewust te koken sluit hier mooi 

bij aan.” 

Robèr Willemsen, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland.
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Droomgala

Op 17 november vond ons 50-jarig jubileum Droomgala plaats in het Amsterdamse 

Scheepvaartmuseum. De avond stond in het teken van dromen, durven, doen. Het 

verrassende en afwisselende programma gevuld met mooie verhalen, inspirerende 

sprekers en impactvolle filmpjes en de spectaculaire locatie en aankleding maakte 

het evenement tot een unieke beleving voor alle gasten. In totaal verkochten we 207 

stoelen voor dit fondsenwervende evenement, dat in totaal ruim € 159.000 opbracht. 

Tour de Celeb

Op 18 juli zond omroep MAX op NPO1 het televisieprogramma Tour de Celeb uit. Zes 

bekende Nederlanders fietsten daarin een echte Tour de France-etappe om dona-

teurs te werven voor de Nierstichting en onderzoek naar de genezing van nierziekten 

te versnellen. Musicalster Carolina Dijkhuizen, olympisch schaatskampioen Esmee 

Visser, acteur Leo Alkemade, journalist Tijs van den Brink en presentatoren Jaap 

Jongbloed en Kees Tol gingen deze loodzware strijd aan. Zij werden ieder gekoppeld 

aan een nierpatiënt voor wie ze fietsten. Deze zes nierpatiënten, die alles weten van 

strijd, vallen én weer opstaan, stonden de fietsers mentaal bij tijdens de loodzware 

weg naar de finish van de etappe. De uitzending werd zeer positief ontvangen, zorgde 

voor grote zichtbaarheid en gratis media-aandacht (mediawaarde bijna € 219.000 en 

een bereik van bijna 19 miljoen mensen). Geraakt door het programma werden 4.580 

kijkers donateur van de Nierstichting. 

“ Wat ik het allerliefst zou willen, is dat mijn nieren het weer doen. Dan kan ik weer 

naar school en lekker spelen met mijn vriendjes en vriendinnetjes.” 

Pien, 8 jaar.

“ Voor Pien fietste ik afgelopen zomer de Koninginnerit van de Tour de France. Het 

was afzien, maar als je dan aan Pien denkt… nierpatiënten knokken elke dag.” 

Esmee Visser, schaatsster en Olympisch en Europees kampioen.
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Voortleven en meer inkomsten uit nalatenschappen

Nooit eerder ontvingen wij een zo hoog bedrag uit nalatenschappen: ruim € 8,3 miljoen. Het overtrof de vastge-

stelde inkomstenbegroting met € 1,8 miljoen. We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat mensen hiermee stellen in 

de ambities van de Nierstichting om het leven van nierpatiënten te verbeteren. 

Om mensen meer bewust te maken van de mogelijkheid om te geven na het leven, voerden we voor de vierde keer 

de campagne Voortleven. In november deden wij opnieuw mee aan het programma ‘de Nalatenschap’. SBS6 zond 

deze serie uit en de Nierstichting-aflevering belichtte het aangrijpende levensverhaal van de 81-jarige Eefje van ’t 

Rood. In tien jaar tijd verloor zij haar man, dochter en schoonzoon aan de gevolgen van een nierziekte. Ze heeft de 

Nierstichting opgenomen in haar testament, zodat ze na haar dood nog iets kan betekenen voor nierpatiënten. Deze 

uitzending trok inclusief de herhalingen 259.000 kijkers. We voerden intensief campagne rondom het programma, 

hetgeen bijdroeg aan de opbouw van nieuwe relaties.

Gestopt met huis-aan-huiswerving donateurs

Als één van de eerste goede doelen besloot de Nierstichting in 2018 te stoppen met het huis-aan-huis wer-
ven van nieuwe donateurs. Onze strategie is erop gericht om mensen op een warme en inhoudelijke manier 
bij ons te betrekken. Daar past het huis-aan-huis werven van nieuwe donateurs niet meer bij. Daarbij zijn de 
kosten en het verloop van donateurs hoog. Dit besluit pakte goed uit: de totale wervingskosten kwamen fors 
lager uit en het aantal structurele donateurs bleef op peil. Mede door een grotere focus op donateurs behoud 
en de inzet van fondsenwervende activiteiten die berusten op werkelijke betrokkenheid en spontane dona-
teurs bereidheid zoals de tv-special Tour de Celeb.

“ Mijn geliefden kregen veel steun van de Nierstichting. Ook na mijn overlijden wil ik andere 

nierpatiënten helpen. Via mijn testament kan dat. Dat vind ik heel belangrijk.” 

Eefje van ’t Rood 
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De Nierstichting in de media

Ook in ons jubileumjaar waren we goed zichtbaar in de media. 

We realiseerden gratis zo’n 1.580 publicaties en items waarin 

de Nierstichting in combinatie met haar belangrijkste thema’s 

werd genoemd, met een totale mediawaarde van ruim € 2,3 

miljoen en een bereik van ruim 103 miljoen mensen. En zetten 

hiermee (de impact van) nierziekten en de noodzaak van oplos-

singen op de kaart én wisten mensen te raken en te inspireren 

om ons te steunen in onze ambities. Landelijke media aandacht 

was er onder andere voor de zoutcampagne en de succesvolle 

lobby rondom de nieuwe donorwet. Een belangrijk aandeel 

kwam voort uit de zoutcampagne. Ook de succesvolle lobby 

rond de donorwet zorgde voor veel aandacht in de media. Ook 

was er veel media-aandacht voor de verhalen van nierpatiënten 

en BN-ers die deelnamen aan de speciale TV-uitzending Tour 

de Celeb en de impactvolle verhalen van nierpatiënten die deel-

namen aan de Rode Loper en de Dam tot Damloop.  

 

VriendenLoterij en de Lotto

Tijdens het Goed Geld Gala 2019 ontving de Nierstichting € 1.070.664 van de VriendenLoterij. 

Het extra ingediende project onder de naam Niervriend, kwam helaas niet door de selec-

tieprocedure van de VriendenLoterij. Via de Lotto (kansspel van Nederlandse Loterijen) 

ontving de Nierstichting over 2018 € 401.232. De Nierstichting is dankbaar voor de trouwe 

steun van de VriendenLoterij, de Lotto en ook alle deelnemers hieraan.

Online en social media

856.820 unieke bezoekers Nierstichting.nl

85.830 Facebookfans

17.100 volgers op Twitter

1.889 volgers op LinkedIn

1.730 volgers op Instagram
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Meest invloedrijke filantroop van Nederland

Op 22 november werd directeur Tom Oostrom uitgeroepen tot 
meest invloedrijke persoon in de Nederlandse filantropie. Hij 
kreeg de prijs uit handen van zijn voorganger: Prinses Laurentien 
van Oranje. De jury prijst Oostrom om zijn proactieve onder-
nemerschap en innovatievermogen. Onder zijn leiding ontwik-
kelde de Nierstichting zich van traditioneel goed doel tot een 
maatschappelijke onderneming met een heldere ambitie: nier-
ziekten kunnen genezen. Een grote waardering voor Oostrom, 
maar ook een stevig compliment voor de Nierstichting, als een 
vernieuwende en daadkrachtige organisatie.

Vooruitblik 2019

Samen met het reclamebureau N=5 scherpen we onze merkstrategie aan en ontwikkelen 

op basis hiervan een nieuwe campagne die de relevantie, zichtbaarheid en impact van de 

Nierstichting weet te vergroten en op een aansprekende en opvallende manier weet neer te 

zetten. 

We organiseren samen met de Bart de Graaff Foundation De Nacht van Bart: een nieuwe, 

rebelse fondsenwervende run om aandacht te vragen voor de impact van nierziekten en geld 

op te halen voor onderzoek naar genezing van nierziekten. 

Omroep MAX zendt opnieuw de TV-special Tour de Celeb uit op NPO1, waarin vier BN-ers een 

echte Tour de France-etappe fietsen voor nierpatiënten en hiermee aandacht vragen voor de 

impact van een nierziekte én steun van nieuwe donateurs. 

De QR-code krijgt in 2019 een meer prominente plaats binnen de collecte(materialen) en de 

inzet van Tikkie wordt geïntensiveerd.

Voor de tweede keer organiseren we de Tour de Gruyère in Zwitserland en breiden het aantal 

deelnemers uit naar minstens 75.

We organiseren wederom het wandelevent Nierstichting Rode Loper in Amersfoort voor zo’n 

1.000 nierpatiënten en hun naasten. 
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10 Organisatie en Bedrijfsvoering
De Nierstichting zet sinds haar oprichting alles op alles, zodat nierpatiënten in leven blijven en ook echt blijven leven. 

Als gezondheidsfonds en erkend goed doel zijn we ons bewust van onze maatschappelijke rol en de verantwoorde-

lijkheden die daarbij horen. Onze inkomsten bestaan grotendeels uit donaties. Met hun gift schenken donateurs de 

Nierstichting ook het vertrouwen dat wij die donatie effectief en efficiënt inzetten. Daar sturen we op en daar leggen 

we verantwoording over af. Bedrijfsvoering ondersteunt ons bij de realisering van onze ambities met een optimale 

inzet van mensen en middelen. Onze medewerkers maken het verschil: zij zijn ons belangrijkste kapitaal. We streven 

naar een slagvaardige en flexibele organisatie met betrokken en gemotiveerde medewerkers.

72 medewerkers (62,5 FTE)

Doel 2020

De Nierstichting is een gezonde, servicegerichte en slagvaardige orga-
nisatie die haar ambities weet te realiseren met een effectieve en effi-
ciënte bedrijfsvoering én betrokken en gemotiveerde medewerkers. 
We waarborgen onze continuïteit met de inzet van risicomanagement 
en sturen (bij) op basis van betrouwbare en actuele stuurinforma-
tie. Om dit te bereiken richt de Nierstichting zich op de volgende drie 
focuspunten:

Aantoonbaar in control;

Een effectieve en efficiënte organisatie;

Duurzame inzetbaarheid.
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Organisatie en medewerkers

De Nierstichting is gevestigd in Bussum. Onder leiding van directeur Tom Oostrom werken 72 

medewerkers (62,5 FTE) samen met ruim 60.000 vrijwilligers iedere dag met passie en betrok-

kenheid aan het realiseren van onze ambities voor nierpatiënten. De organisatie bestaat uit drie 

afdelingen: Zorg & Innovatie, Marketing & Communicatie en Bedrijfsvoering. Katja van Geffen, 

Wouter Langeveld en Mischa Hornman sturen deze afdelingen aan en zij vormen samen met 

Tom Oostrom het Management Team (zie ook paragraaf 20.3 in de bijlage). De directeur is 

eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

HR-beleid

We willen onze werknemers faciliteren, stimuleren en motiveren om hun werk zo goed en ple-

zierig mogelijk uit te voeren. Hoe wij dit de komende jaren gaan uitvoeren is in de HR-visie 

en strategie 2017-2020 beschreven. Ons uitgangspunt bij de uitvoering daarvan is dat onze 

Belangrijkste resultaten en stappen in 2018:

We maakten een professionaliseringslag op ICT gebied met de vaststelling van de ICT-

Strategie 2018 – 2020 en de start van de verdere inrichting van de ICT Regie-Organisatie 

door aanstelling van een Functioneel Beheerder en een Informatiemanager. 

We troffen maatregelen waarmee we voldoen aan de vereisten van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook behaalden we het Privacy Waarborg 

Keurmerk en de DDMA beoordeelde onze informatiebeveiliging met het label ‘goud’.

Het in 2017 ingevoerde nieuwe CRM-systeem ontwikkelden we door en we voerden 

diverse verbeteringen en nieuwe oplossingen door.

We implementeerden een nieuw up-to-date Treasury Statuut.

Analyse, afweging en prioritering

We werken op een prettige manier samen zowel binnen onze organisatie als 
met externe stakeholders. Dat doen we met gemotiveerde en gedreven mede-
werkers. We blijven continu leren door te reflecteren op onze werkzaamhe-
den en activiteiten te evalueren. We willen nog beter kunnen prioriteren door 
keuzes te maken op basis van een heldere analyse en duidelijke afwegingen 
gemaakt met behulp van ons afwegingskader.
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medewerkers (nog meer) eigenaarschap gaan tonen. Zij gaan hun handelen (nog 

meer) afstemmen op de organisatiedoelstellingen en zij kunnen aantonen wat hun 

bijdrage hieraan is. Wij willen dat medewerkers zoveel mogelijk de regie nemen over 

hun eigen loopbaan en persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers kunnen daartoe pas-

sende opleidingen en trainingen volgen om de juiste competenties te ontwikkelen. 

In 2018 is een aantal werkgroepen aan de slag gegaan om concrete voorstellen te 

formuleren op de thema’s: 

motivatie & betrokkenheid;

gezonde leefstijl;

competenties;

aantrekkelijke werkgever;

strategische personeelsplanning.

We stimuleren motivatie en betrokkenheid van medewerkers:

door successen plenair met elkaar te delen;

door medewerkers te informeren over onze belangrijkste projecten;

door medewerkers te betrekken bij het tot stand komen van plannen en 

activiteiten;

met een actueel inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers, zodat zij zich 

snel bij ons thuis voelen.

Verder sturen we op verzuimbeperking door met medewerkers in gesprek te blijven 

en hen te faciliteren op een manier die bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid. 
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Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) van de Nierstichting voert namens het personeel overleg 

met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Hierbij 

heeft de OR zowel oog voor het personeel als voor de belangen van de organisatie. 

De OR streeft naar een organisatie waarin we naar elkaar luisteren, samenwerken 

en initiatieven nemen. In 2018 kwam de ondernemingsraad formeel zestien keer bij 

elkaar. Er was zes keer formeel overleg met de vertegenwoordiger van de bestuur-

der. Hierbij kwamen verschillende onderwerpen aan de orde waar de OR instemming 

of advies op heeft gegeven, waaronder:

overeenkomst nieuwe Arbodienst;

ICT-strategie 2018 - 2020;

profiel Preventiemedewerker;

reorganisatie online-marketing functies;

uitvoering HR-strategie 2017 - 2020.

De OR heeft in december een overleg gehad over de algemene gang van zaken met 

de Raad van Toezicht en de bestuurder. Dit overleg (artikel 24 van de WOR, Wet op 

de ondernemingsraden) is bedoeld om de OR te informeren over zaken die (gaan) 

spelen in het daaropvolgende halfjaar tot jaar. De leden van de ondernemingsraad op 

31 december 2018 zijn: Anne-Marie Nagel, Cindy Letschert, Cyrille Stierhout, Mieke 

Smits en Jasper Boomker.

“ We grepen de Week van de Werkstress aan om met een aansprekend programma 

aandacht te vragen voor de fysieke en mentale gezondheid voor onze medewer-

kers. Goed functioneren als Gezondheidsfonds kan alleen als we zelf een gezonde 

organisatie zijn. Preventie van werkstress moet daarom hoog op de agenda 

staan.” 

Cindy Letschert, vice-voorzitter en lid OR.

De Raad van Toezicht en auditcommissie

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Nierstichting en de alge-

mene gang van zaken. Ook staat zij de directeur terzijde met advies over beleids-

voornemens. Naast de beschikking over algemene toezichthoudende kwaliteiten en 

affiniteit met onze missie en ambities, streeft de Nierstichting bij de samenstelling 

van de Raad van Toezicht naar een evenwichtige bezetting vanuit diverse disciplines: 

gezondheidszorg, marketing, bedrijfsleven, juridische zaken en financiën. Een inhou-

delijke toelichting op de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht 

is vastgelegd en bekrachtigd in de statuten van de Nierstichting.

De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie onbezoldigd: zij ontvangen 

geen salaris voor hun inzet. Wel mogen zij reiskostenvergoeding vragen. Zij worden 

benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. De benoeming geldt voor vier 

jaar. Herbenoeming is eenmalig mogelijk voor maximaal vier jaar. Een lid van de Raad 

van Toezicht mag geen persoonlijke relatie (familie of sociale kring) hebben met de 

directeur; daarop wordt ook toegezien. 
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In 2018 kwam de Raad van Toezicht vijf keer bijeen. Tijdens de vergaderingen zijn de 

jaarrekening en het jaarverslag 2017 besproken, het jaarplan en de begroting 2019, de 

managementrapportages, het liquiditeitsmanagement, het vermogensbeheer en het 

risicomanagement. Ook agendeerde de Raad van Toezicht een aantal onderwerpen 

waarover ze uitgebreider in gesprek ging met de directeur en Management Team. Het 

Neokidney management deed in alle vergaderingen van de Raad van Toezicht verslag 

van de voortgang van het project. En ook de lancering en verdere uitbouw van nieren.nl 

en de invoering van de privacywetgeving werden uitgebreid besproken. Tijdens de 

strategiedag op 10 oktober 2018 zijn vertegenwoordigers van een aantal strategische 

thema’s uitgenodigd en is gediscussieerd over de betrokkenheid van de Nierstichting 

bij de invoering van de aangepaste wet op de Orgaandonatie en bij het programma 

Gezonde Generatie van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF). Met de NVN 

is een eerste vooruitblik gedaan op een gezamenlijke meerjarenstrategie. Ook is tij-

dens de strategiedag de herpositionering van het merk Nierstichting besproken. 

De audit-commissie van de Nierstichting adviseert de Raad van Toezicht over het 

financiële beleid. Zij bespreekt onder andere de jaarrekening, financiële beleidsvoor-

stellen, het beleggingsbeleid en het functioneren van interne systemen (risicobeheer-

sing en controle). Ook bespreekt de auditcommissie de jaarrekening met de accoun-

tant. In de auditcommissie zitten minimaal twee leden van de Raad van Toezicht, de 

directeur (vast lid), de manager Bedrijfsvoering (vast lid) en de manager Financiën 

(vast lid). De Raad van Toezicht benoemt de commissieleden voor een periode van 

vier jaar. De commissie is in 2018 vijf keer bijeen geweest; de leden hebben tussen-

tijds contact.

Op 31 december 2018 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden:

Piet Batenburg, voorzitter. Hij is een ervaren bestuurder in de gezondheidszorg 

en voorzitter van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven.

Geert-Hein Verbeek, lid en voorzitter van de audit-commissie. De heer Verbeek 

heeft als ondernemer een achtergrond in het bedrijfsleven en is lid van de Raad 

van Advies bij Yard EnergyGroup bv.

Caroline van Gent, lid en lid van de audit-commissie. Als advocaat werkzaam bij 

BarentsKrans N.V.

Rob Adolfsen, lid en lid van de audit-commissie. Als ondernemer een 

achtergrond in het bedrijfsleven en eigenaar van BV Intraspect.

Onno Maathuis, lid. Hij heeft ruime marketingervaring in het bedrijfsleven, 

gespecialiseerd in corporate positionering en merkportfoliobeleid en is mede 

eigenaar van De Positioneerders.

Marlies Pernot, lid. Mevrouw Pernot heeft een achtergrond in het bedrijfsleven 

en is lid van de Raad van Toezicht van het academisch ziekenhuis Maastricht en 

van het bestuur van KPN Mooiste Contactfonds.

Zie voor overige (neven)functies en het rooster van aan- en aftreden paragraaf 20.4 

in de bijlagen.

Risicomanagement

Beheersing van de risico’s die we lopen is belangrijk en hier besteden we veel aandacht 

aan. Belangrijke aandachtsgebieden in ons risicomanagement zijn financiën, reputa-

tie, processen en (privacy) compliance. Het managementteam bespreekt de risico’s 

en de te nemen beheersmaatregelen periodiek en informeert hier ook de Raad van 
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Toezicht over. De risico’s worden opgenomen in een register en op basis van kans 

en impact gewogen. In 2018 hebben wij een Risk Counsel in het leven geroepen die 

bestaat uit vertegenwoordiging van alle afdelingen en heeft tot doel risicomanage-

ment verder uit te dragen. Een belangrijke taak van de Risk Counsel is het creëren 

van een overzicht van alle bestaande beheersmaatregelen en borging daarvan, zodat 

bij opkomende risico’s eenvoudig kan worden beoordeeld of er voldoende actuele 

beheermaatregelen zijn om de gevolgen beheersbaar te houden, of dat er nieuwe 

maatregelen moeten worden ontworpen.

In het kader van invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) zijn in 2018 diverse maatregelen getroffen, waaronder het opstellen van een 

Privacybeleid en het ontwikkelen van procedures en protocollen. Ook is er continu 

aandacht voor risico’s als gevolg van negatieve publiciteit in de goede doelen bran-

che die de beleving van de Nierstichting achterban beïnvloedt. Hiervoor zijn belang-

rijke mediaprotocollen ontwikkeld en is er een communicatieplan voor calamiteiten. 

Het systeem van risicomanagement evalueren we periodiek. Om daarnaast continu 

verbeteringen door te voeren zetten we diverse (toets)instrumenten in. Jaarlijks toet-

sen we ons kwaliteitssysteem. In 2018 ontvingen we wederom het CIIO-keurmerk. 

Hiermee voldoet de Nierstichting aan de eisen van ISO 9001:2015.

Met een interne audit toetsen we daarnaast jaarlijks een relevant en actueel proces 

of onderwerp. Ook toetsen we de administratieve organisatie en de interne contro-

lemaatregelen jaarlijks. We werken standaard met het 4-ogen principe en betalingen 

moeten door minimaal twee personen worden uitgevoerd. Ook werken we volgens 

de richtlijnen van Goede Doelen Nederland. Bij veranderende wet- en regelgeving 

passen wij onze procedures en werkwijzen aan om hieraan te kunnen blijven voldoen.

Maatschappelijk verantwoord handelen

De Nierstichting spant zich in voor een gezondere samenleving en draagt daarmee 

bij aan de duurzaamheidsagenda van de Verenigde Naties. Met de inzet voor nier-

patiënten en voorkomen van nierschade ligt de focus daarbij voornamelijk op het 

Sustainable Development Goal ‘Good Health and Well Being’. Bij de uitvoering van 

onze activiteiten hebben ook andere aspecten van maatschappelijk verantwoord 

handelen onze aandacht, zoals samenwerken met leveranciers die:

actief een verminderde belasting van het milieu nastreven bij de productie en 

verpakking van goederen en diensten; 

garanderen dat bij vervaardiging en/of levering van zijn producten of diensten 

geen gebruik wordt gemaakt van dwangarbeid, kinderarbeid en/of uitbuiting. 

Ook niet door toeleveranciers of onderaannemers.

Grote toegezegde bedragen voor onder meer lang lopende onderzoeken en voor 

borging van de continuïteit reserveren we en beleggen we op een verantwoorde en 

duurzame wijze. In 2018 hebben we in samenwerking met Sustainalitics standpun-

ten vastgesteld over het wel, niet of gedeeltelijk uitsluiten van bedrijven die contro-

versiële producten of diensten leveren. Deze standpunten staan beschreven in ons 

Treasurystatuut. 
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Sinds december 2018 kopen we uitsluitend groene stroom in via een nieuwe ener-

gieleverancier. Ook  bieden we ons afval gescheiden aan bij de afvalverwerker, wer-

ken we grotendeels papierloos en is ons pand voorzien van ledverlichting.

Activiteit 2018 uitgelicht 

Professionalisering ICT

Voor realisatie van onze missie en ambities is een adequaat ingerichte en functio-

nerende informatiefunctie randvoorwaardelijk. De inrichting van deze ‘informatie-

functie’ ontstond in het verleden voornamelijk organisch, zonder geformaliseerde 

ICT-strategie als basis. Gezien diverse ontwikkelingen in de organisatie en de digi-

tale transformatie ontstond de behoefte aan een ICT-strategie als leidraad voor het 

maken van gefundeerde beslissingen voor alle ICT gerelateerde activiteiten.

Deze ICT-strategie is samen met een externe adviseur in een iteratief proces ont-

wikkeld. Tijdens het ontwikkelingsproces toetsten we veel elementen van de 

strategie al in de praktijk en zijn deze deels al in het denken en handelen van de 

Nierstichting ‘geland’. We stelden een Functioneel Beheerder aan. En in 2019 start 

een Informatiemanager met de opdracht om de ICT-strategie te implementeren en 

te borgen in de bedrijfsvoering. 

Voldoen aan vereisten Algemene verordening gegevensbescherming 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 

toepassing. Hiermee geldt vanaf die datum dezelfde privacywetgeving in de hele 

Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. 

Om aan de nieuwe vereisten te voldoen zijn we medio 2017 in samenwerking met een 

extern adviesbureau op het gebied van privacy compliance gestart met het privacy 

project. Het adviesbureau voerde daarvoor al een privacy nulmeting uit en stelde 

verwerkers overeenkomsten op voor leveranciers die grote hoeveelheden persoons-

gegevens voor ons verwerken. Binnen het project zijn onder meer alle privacy gere-

lateerde processen waar nodig opnieuw ingericht, verwerkersovereenkomsten afge-

sloten met leveranciers die persoonsgegevens verwerken en is een Privacybeleid 

opgesteld. Met deze maatregelen voldoen we aan de eisen die de AVG stelt. 

“ We vinden privacy en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens erg belangrijk. 

We verwerken deze gegevens dan ook in overeenstemming met de geldende wet-

geving en borgen dat we hieraan voldoen. In ons privacy statement kunnen rela-

ties lezen wat ze van ons kunnen verwachten en welke afspraken gelden op het 

gebied van privacy.” 

Jarno Valster, adviseur Bedrijfsvoering Nierstichting.

Verbeteracties inkoop

De ambities liggen hoog binnen de Nierstichting. Ook in 2018 verzetten we 
met de beperkte capaciteit veel werk: we voerden vernieuwing door naast de 
reguliere activiteiten. We moesten keuzes maken binnen de beschikbare capa-
citeit, daarom is het niet gelukt alle gewenste verbeteracties op het gebied 
van inkoop door te voeren. In 2019 pakken we hier daarom actief op door met 
de inkoopwerkgroep, zodat we op dit vlak meer efficiency kunnen boeken.
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Vooruitblik 2019

We voeren de vernieuwings- en verbeterprojecten in de ICT-

roadmap uit.

We passen ons integriteitssysteem aan om daarmee te kunnen 

voldoen aan de nieuwe norm hierover in de Erkenningsregeling. 

Hierop worden wij door het CBF getoetst. 

Ook optimaliseren we het voorraad- en bestelbeheerproces.

Het besparingspotentieel inkoop is in kaart gebracht.

En we realiseren de activiteiten in kader van HR-doelstellingen. 

Contact en verbinding met achterban

De afdeling Service & Administratie (S&A) vormt het hart van onze orga-

nisatie in het contact met onze achterban en relaties. Ze beantwoordt 

vragen en houdt voeling met wat er leeft. Ook ondersteunt ze de regio-

managers, collectecoördinatoren en -vrijwilligers bij hun inzet. Met hun 

betrokken inzet voerden zij de webcare uit en behandelden zij in 2018 

onder meer:

12.200 telefonische gesprekken;

32.300 e-mailberichten.
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11 Jaarrekening 2018. 
De cijfers in de jaarrekening worden gepresenteerd op x € 1.000, waardoor kleine afrondingsverschillen in het rapport kunnen 
voorkomen. 

11.1 Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming) 

 
 
 

(In EUR x 1.000) 
2018  2017 

    
Activa    

Vaste activa    

Materiële vaste activa                   
1.262  

              
1.522  

Financiële vaste activa                        
27  

                  33  
    

Vlottende activa    

Vorderingen en overlopende activa                10.575              7.885  

Effecten en deposito's                
14.830  

           
16.852  

Liquide middelen                   
4.015  

              
4.914  

      

Totaal activa               
30.709  

          
31.208  

    

Passiva    

Reserves en fondsen    

Continuïteitsreserve                  
5.700  

            5.700  

Overige reserve                   
1.325  

                
959  

Bestemmingsreserves                  
3.642  

              
3.951  

Herwaarderingsreserve Beleggingen                        
39  

                210  

Bestemmingsfondsen                         -                        -    
    

Voorzieningen                        71                    63  
    

Schulden    

Langlopende schulden                13.059             13.534  

Kortlopende schulden                  
6.873  

              
6.791  

      

Totaal passiva               
30.709  

          
31.208  
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11 Jaarrekening 2018
De cijfers in de jaarrekening worden gepresenteerd op x € 1.000, waardoor kleine afrondingsverschillen in het rapport kunnen voorkomen.

11.1  Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)
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11.2 Staat van baten en lasten 

 
 
 
 

(In EUR x 1.000) 
Werkelijk Begroting Verschil t.o.v. Werkelijk 

 2018 2018 begroting 2017 
Baten     

Baten van Particulieren  18.811   16.895   1.916   17.055  
Baten van Bedrijven en organisaties  323   283   40   257  

Baten van andere organisatie zonder winststreven  105   62   43   89  

Baten van Subsidies van Overheden  800   -     800   790  
Baten van Loterijenorganisaties  1.478   1.625   -147   1.608  
Som van de geworven baten  21.516   18.865   2.651   19.799  
Overige baten  0   -     0   0  
Som van de baten  21.516   18.865   2.651   19.799  

     

Lasten     

Besteed aan de doelstellingen     

Zorg en innovatie  11.687   12.601   -914   11.546  
Communicatie  3.709   3.635   74   3.365  
Totaal Bestedingen t.b.v. doelstellingen  15.396   16.236   -839   14.911  

     

Wervingskosten  4.652   4.493   160   4.290  
Kosten beheer en administratie  1.331   1.504   -173   1.130  
Som van de lasten  21.379   22.233   -853   20.331  

     

Saldo voor financiële baten en lasten  137   -3.368   3.504   -532  
Saldo financiële baten en lasten  -250   461   -711   310  
Saldo van de baten en lasten  -114   -2.907   2.793   -222  
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(In EUR x 1.000) Werkelijk Begroting Verschil t.o.v. Werkelijk 
 2018 2018 begroting 2017 
     

Bestemming saldo van de baten en lasten     

Continuïteitsreserve  -     -     -     -    
Overige reserve  366   -596   962   -1.343  
Reserve Zorg & Innovatie  63   -1.747   1.810   735  
Reserve Draagbare Kunstnier  -419   -564   145   11  
Reserve Regeneratieve Nefrologie  -     -     -     -    
Reserve INZET  -     -     -     500  
Reserve Vruchtgebruik  47   -     47   -    
Herwaarderingsreserve Beleggingen  -171   -     -171   -125  
TOTAAL  -114   -2.907   2.793   -222  
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11.2 Staat van baten en lasten 

 
 
 
 

(In EUR x 1.000) 
Werkelijk Begroting Verschil t.o.v. Werkelijk 

 2018 2018 begroting 2017 
Baten     

Baten van Particulieren  18.811   16.895   1.916   17.055  
Baten van Bedrijven en organisaties  323   283   40   257  

Baten van andere organisatie zonder winststreven  105   62   43   89  

Baten van Subsidies van Overheden  800   -     800   790  
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Som van de geworven baten  21.516   18.865   2.651   19.799  
Overige baten  0   -     0   0  
Som van de baten  21.516   18.865   2.651   19.799  

     

Lasten     

Besteed aan de doelstellingen     

Zorg en innovatie  11.687   12.601   -914   11.546  
Communicatie  3.709   3.635   74   3.365  
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Som van de lasten  21.379   22.233   -853   20.331  

     

Saldo voor financiële baten en lasten  137   -3.368   3.504   -532  
Saldo financiële baten en lasten  -250   461   -711   310  
Saldo van de baten en lasten  -114   -2.907   2.793   -222  
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12. Kasstroomoverzicht. 
 
 
 
 IN DUIZENDEN EURO'S 

(In EUR x 1.000) 2018  2017 
    

Saldo van de baten en lasten  -114    -222  
    

Kasstroom uit operationele activiteiten    

Afschrijvingen materiële vaste activa  321    259  
Mutatie voorzieningen  8    2  
Vorderingen  -2.689    -5  
Effecten  2.022    -1.042  
Kortlopende schulden  82    -1.709  
Langlopende schulden  -475    2.160  
Vermogensmutatie  -      -    
Kasstroom uit operationele activiteiten ( B)  -731    -335  

    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten    

Investeringen in materiële vaste activa  -61    -566  
Desinvesteringen in materiële vaste activa  6    -7  
Investeringen in financiële vaste activa  -      -    
Desinvesteringen in financiële vaste activa  -      -    
Kasstroom uit investeringsactiviteiten ( C)  -55    -573  

      

Mutatie liquide middelen (A+B+C)  -900    -1.130  
    

Liquide middelen per 1 januari (incl aanpassing presentatie v.d. Werf 
Fonds)  4.914    6.044  

Liquide middelen per rapportagedatum  4.015    4.914  
Mutatie liquide middelen  -899    -1.130  

    
    

Liquide middelen in vermogensbeheer  2.327    

Beschikbaar voor financiering per direct  1.688    
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13  Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
13.1 Algemeen
De in de jaarrekening opgenomen informatie heeft betrekking op de financiële infor-

matie en de activiteiten van Nierstichting Nederland, statutair gevestigd in Bussum en 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41197093. Deze jaarreke-

ning is opgesteld conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen 

(RJ650) en bevat de rubrieken zoals voorgeschreven in deze richtlijn, tenzij de desbe-

treffende rubriek niet van toepassing is op de financiële situatie bij de Nierstichting. 

Verbonden partijen

Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN): De NVN welke eveneens in Bussum is 

gevestigd, heeft tot doel de belangen van nierpatiënten in Nederland te behartigen. 

Het is een vereniging voor nierpatiënten én alle betrokkenen. De NVN is voor wat 

betreft haar inkomsten volledig afhankelijk van leden en derden. De Nierstichting 

heeft aan de NVN in 2018 een bedrag van € 1.252.000 subsidie verstrekt. Dit is ver-

werkt in onze jaarrekening. Het bestuur van NVN is geheel zelfstandig. Daarom is 

geen consolidatie nodig.

NeoKidney Foundation (NKF): De NKF is in 2012 opgericht en een initiatief van de 

Nierstichting. De doelstelling van de NeoKidney Foundation is een draagbare kunstnier 

te ontwikkelen. Het betreft een zelfstandig opererende organisatie. Vanaf 2013 zijn 

de vertegenwoordigers uit de Nierstichting in de minderheid in het bestuur en daar-

door vervalt de verplichting te consolideren. In 2018 heeft de NeoKidney Foundation 

een bedrag van € 834.000 subsidie ontvangen van de Nierstichting. 

Meijon Ontwikkeling: In september 2005 heeft de Vereniging Vrienden van 

de Nierstichting (VVN) 100 procent van de certificaten van aandelen in Meijon 

Ontwikkeling B.V. in bezit gekregen. Eveneens heeft de VVN op die datum een lening 

ontvangen van € 18.000. Dit bedrag is gebruikt voor een kapitaalstorting in Meijon 

Ontwikkeling B.V. Tot 2011 zijn de certificaten op de aandelen Meijon Ontwikkeling 

B.V. niet in de jaarrekening van de VVN en de Nierstichting opgenomen. Met ingang 

van 2012 zijn de certificaten en lening beide voor een bedrag van € 18.000 verant-

woord in de jaarrekening. In 2014 is de lening door Meijon Ontwikkeling B.V. kwijt-

gescholden en als gift verwerkt. Daarnaast zijn de certificaten op de aandelen van 

Meijon Ontwikkeling B.V. afgewaardeerd tot de nog te verwachten opbrengst van 

€ 8.600. In 2018 is geen nieuwe informatie ontvangen op grond waarvan de waarde-

ring moet worden aangepast.

Nieren.nl: Nieren.nl is in 2018 opgericht en een initiatief van de Nierstichting en de 

Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). De doelstelling van nieren.nl is het bieden 

van een betrouwbaar en veilig platform voor nierpatiënten, hun naasten en andere 

betrokkenen. Het is een stichting waarvan het bestuur op basis van evenredige parti-

cipatie en zeggenschap wordt gevormd door de Nierstichting en de NVN. Er vloeien 

vooralsnog geen geldstromen door de stichting, partijen brengen ‘in kind’ mensen en 

middelen in. Daarom is consolidatie niet nodig.
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13.2 Grondslagen voor de balans
Activa en verplichtingen worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardi-

gingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is ver-

meld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmidde-

len in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uit-

gaven uit hoofde van interest en ontvangen dividenden zijn opgenomen onder de 

kasstroom uit operationele activiteiten.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ten 

opzichte van 2017 niet gewijzigd.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toe-

passen, is het nodig dat de directie van de Nierstichting zich over verschillende zaken 

een oordeel vormt. De directie maakt in dat geval schattingen van onderdelen die 

essentieel kunnen zijn om opgenomen te worden in de jaarrekening. Indien het - 

voor het geven van het vereiste inzicht - noodzakelijk is, worden deze onderdelen 

en schattingen (inclusief de bijbehorende veronderstellingen) opgenomen in de toe-

lichting van de betreffende posten.

Materiële vaste activa

Onroerende zaken, inventaris en vervoermiddelen worden gewaardeerd tegen de 

verkrijgingsprijs, inclusief de direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineair 

berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte gebruiksduur.

De gehanteerde afschrijvingsnormen zijn: 

Pand Groot Hertoginnelaan 34, Bussum 25 jaar

Verbouwing/aanpassing onroerende zaak 10 jaar

Inventaris 5 jaar

ICT-middelen 3 jaar

Customer Relation Managementsysteem 5 jaar

Vervoermiddelen (incl. restwaarde) 5 jaar

Financiële vaste activa

De verstrekte leningen aan instellingen en patiënten worden gewaardeerd op geamor-

tiseerde kostprijs. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht 

op de geamortiseerde kostprijs en direct verantwoord in de staat van baten en lasten.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De stichting beoordeelt per balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief 

aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indica-

ties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Van een 

bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is 

dan de realiseerbare waarde. Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd 
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tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten onder aftrek van lineaire afschrijvin-

gen gedurende de verwachte looptijd. Er wordt rekening gehouden met de bijzon-

dere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikname afgeschreven 

over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Winsten en verliezen 

bij verkoop van materiële vaste activa worden verantwoord onder de afschrijvingen.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen reële waarde of histo-

rische verkrijgingsprijs. De waardering van erfstellingen wordt systematisch bepaald 

afhankelijk van het stadium waarin de afwikkeling zich bevindt. Vorderingen worden 

bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Na 

de eerste verwerking worden vorderingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 

boekwaarde van de vordering.

Effecten en deposito’s

Voor het belegde deel van het vermogen volgt de Nierstichting haar treasurysta-

tuut waarin de Nierstichting een risicomijdend én duurzaam beleggingsbeleid voert, 

waarbij grotendeels in ter beurze genoteerde obligaties van Europese overheden 

en in euro gedenomineerde “investment grade” bedrijfsobligaties wordt belegd. De 

belegging van haar reserves besteedt de Nierstichting met een mandaat vermogens-

beheer uit aan Triodos Bank, de Rabobank en InsingerGilissen. De mandaten zijn 

opgesteld in overeenstemming met het Beleggingsstatuut van de Nierstichting dat 

de algemene beleggingsrichtlijnen, de uitsluitings- en voorkeurscriteria en de bench-

marks bevat die de Nierstichting toegepast wil zien bij de samenstelling en beoorde-

ling van de beleggingsportefeuille. 

De vermogensbeheerders rapporteren periodiek over het gevoerde beleid, waarbij 

een toelichting wordt gegeven op het beleggingsbeleid en de behaalde resultaten, 

de marktomstandigheden en de marktverwachtingen. Tenminste eenmaal per jaar 

evalueert het bestuur de behaalde beleggingsresultaten, waarbij tevens het stra-

tegisch beleggingsbeleid wordt getoetst aan de beleggingsdoelstellingen van de 

Nierstichting. Aandelen en collectieve beleggingen worden gewaardeerd op de beurs-

koersen per jaareinde. Voor individuele obligaties wordt de reële waarde gedefinieerd 

als de beurskoers vermeerderd met de opgelopen rente per jaareinde. Resultaten uit 

effecten en deposito’s worden onder de opbrengsten verantwoord in de staat van 

baten en lasten. De ongerealiseerde koersresultaten uit obligaties worden aan de 

herwaarderingsreserve Beleggingen toegevoegd of onttrokken.

Gedurende het verslagjaar zijn de beleggingen binnen de grenzen van het mandaat 

beheerd volgens de financiële en duurzaamheidscriteria van de Nierstichting. 

Liquide middelen

Liquide middelen bestaande uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan 

twaalf maanden staan ter vrije beschikking van de stichting. Liquide middelen wor-

den gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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Reserves en fondsen

Het eigen vermogen van de Nierstichting wordt onderverdeeld in fondsen en reserves. 

De fondsen bestaan uit vermogen dat is bestemd door derden. De reserves worden 

geoormerkt voor een bepaald bestedingsdoel en worden vastgesteld door de Raad van 

Toezicht. Voorbeelden van de bestemmingsreserves zijn de reserve voor de ontwik-

keling van de draagbare kunstnier of de continuïteitsreserve. De continuïteits reserve 

dient als zekerheid voor het voortbestaan van de organisatie van de Nierstichting of 

voor eventuele afbouw van de activiteiten. De hoogte van de reserve is bij besluit van 

de Raad van Toezicht op basis van risicoanalyse en Monte Carlo simulaties bepaald 

op € 5.700.000,-. Hiermee valt de reserve ruim binnen de richtlijn van de commissie 

Herkströter. Naast deze reserve is een ‘overige reserve’ gevormd waarbij de bedra-

gen die aan deze reserve worden toegevoegd binnen twee jaar moeten zijn benut, 

danwel bestemd.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 

bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk 

is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen 

worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwach-

ting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. De 

voorziening wordt als langlopend beschouwd wanneer de feitelijke verplichting naar 

verwachting langer dan een jaar duurt.

Schulden

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden 

worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na 

eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 

Zodra de aanvraag voor een subsidie door het bestuur is gehonoreerd, worden de 

daarvoor bestemde  bedragen voor het volledige bedrag van de toezegging onder 

schulden opgenomen. Daarbij worden kort- en langlopende schulden onderscheiden. 

Kortlopende schulden worden voldaan in het jaar volgend op het verslagjaar.
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13.3 Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het jaar. 

De resultaten op transacties worden in de staat van baten en lasten verantwoord in 

het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen moeten gerealiseerd worden zodra zij 

voorzienbaar zijn. Kosten worden verantwoord wanneer deze verband houden met 

geleverde prestaties ten behoeve van de Nierstichting, en wel zodanig dat betaling 

hiervan noodzakelijk is geworden.

Nalatenschappen

De opbrengsten van nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de 

omvang van deze baten betrouwbaar kan worden vastgesteld. De nalatenschappen 

worden bij eerste waardering voor 90% verantwoord. Bij de beoordeling of een nala-

tenschap belast met vruchtgebruik een waardering moet krijgen is gebruik gemaakt 

van de “Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met 

(vrucht)gebruik, januari 2018” van Goede Doelen Nederland. Nalatenschappen gere-

gistreerd als Fidei Commis zijn gewaardeerd op nihil. Bij definitieve afrekening wordt 

het restant van de vordering verantwoord.

Toerekening van kosten

De interne kosten bestaan uit personeelskosten, huisvestings-, en kantoor- en alge-

mene kosten. Deze interne kosten van de werkorganisatie worden toegerekend aan 

de doelstelling, de werving van baten, communicatie en aan beheer en administratie. 

De kosten van beheer en administratie zijn die kosten die de organisatie maakt in 

het kader van de (interne) bedrijfsvoering. De interne kosten worden op basis van de 

volgende uitgangspunten verdeeld waarbij de richtlijn van Goede Doelen Nederland 

in acht wordt genomen:

Kosten die direct toerekenbaar zijn worden ook direct doorbelast;

De niet direct toerekenbare kosten worden verdeeld op basis van het aantal 

fte’s (zie 15.2 voor de personele bezetting per sectie)

Personeelskosten

De personeelskosten zijn de kosten van vast en ingehuurd personeel en deze vor-

men het grootste deel van de interne kosten. De personeelskosten worden op grond 

van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze 

verschuldigd zijn aan werknemers. De pensioenregeling is collectief ondergebracht 

bij het Pensioen Fonds Zorg en Welzijn (PFZW) in Zeist. Deze pensioenregeling is 

gebaseerd op het ‘middelloon’ systeem; dat wil zeggen dat het uiteindelijke pensi-

oen afhankelijk is van het aantal deelname jaren en het gemiddeld pensioengevend 

salaris. De dekkingsgraad van het PFWZ was per eind 2018 – 97,5% (2017 - 99%). 

De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen wat een pensioenfonds nu in kas 

heeft en de pensioenen die het op lange termijn moet betalen. De over het verslag-

jaar betaalde premie wordt als last verantwoord onder pensioenkosten, waarbij de 

werkgever 75% en de werknemer 25% van de premie voor zijn rekening neemt. Naast 

premiebetalingen bestaan er geen andere verplichtingen. Pensioenpremies worden 

op basis van voorschotten in rekening gebracht. Afrekeningen over eerdere perioden 

worden in deze voorschotnota’s verrekend.



 

8 

 

14. Toelichting op de balans per 31 
december 2018. 
14.1 Activa 

Materiële vaste activa 
 

(In EUR x 1.000) 
Onroerende Inventaris Vervoers- Computer Totaal Totaal 

 zaak   middelen apparatuur 2018 2017 
       

Aanschafwaarde  2.727   577   76   1.046   4.426   3.861  

Cumulatieve afschrijving  -1.875   -471   -52   -506   -2.904   -2.645  

Boekwaarde per 1 januari  852   106   24   540   1.522   1.216  
       

Investeringen  31   11   -     19   60   566  

Desinvesteringen   -       -      -      -      -     -    

Afschrijvingen  -127   -35   -2   -157   -321   -258  

Mutaties  -96   -25   -2   -138   -261   306  
       

Boekwaarde per 31 december  757   82   22   401   1.262   1.522  

 
De materiële vaste activa betreffen de investeringen die noodzakelijk zijn ten behoeve van de bedrijfsvoering. De boekwaarde 
(aanschafwaarde minus afschrijvingen) van de materiële vaste activa bedraagt € 1.261.819.  
 
De onroerende zaak betreft het in 1976 gebouwde kantoorpand Groot Hertoginnelaan 34 te Bussum; dit pand heeft thans een 
verzekerde waarde van € 3.975.000. De balanswaarde van het initieel gebouwde kantoorpand is sinds eind 2016 is nihil. In 
2015 is gestart met het verbouwen van het pand om aan de huidige standaarden te kunnen voldoen. Daarnaast huist de 
Nierpatiënten Vereniging Nederland na de verbouwing bij de Nierstichting in. De boekwaarde onroerende zaak (€ 756.748)  
betreft € 3.144 grond en gebouwen en € 753.604 aanpassingen en verbouwingen aan het kantoorpand. 
 
Onder vervoermiddelen worden de bedrijfsauto’s verantwoord die door de Nierstichting zijn aangeschaft.  
  
Onder ICT wordt alles dat betrekking heeft op ICT-infrastructuur (computers, laptops, netwerksystemen, etc.) en software 
gevat.  
 

Financiële vaste activa 

 
(In EUR x 1.000)  2017 Toename Afname 2018 

      
Effecten   9   -     -     9  

      
Leningen/voorschotten in het kader van de doelstelling     

Patiënten   25   -     5   20  
Hypotheken u/g   2   -     2   -    
Totaal effecten en leningen/voorschotten  36   -     7   29  

      
Voorziening leningen   -3   -     -     -3  
Totaal financiële vaste activa   33   -     7   26  
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De onroerende zaak betreft het in 1976 gebouwde kantoorpand Groot Hertoginnelaan 34 te Bussum; dit pand heeft thans een 
verzekerde waarde van € 3.975.000. De balanswaarde van het initieel gebouwde kantoorpand is sinds eind 2016 is nihil. In 
2015 is gestart met het verbouwen van het pand om aan de huidige standaarden te kunnen voldoen. Daarnaast huist de 
Nierpatiënten Vereniging Nederland na de verbouwing bij de Nierstichting in. De boekwaarde onroerende zaak (€ 756.748)  
betreft € 3.144 grond en gebouwen en € 753.604 aanpassingen en verbouwingen aan het kantoorpand. 
 
Onder vervoermiddelen worden de bedrijfsauto’s verantwoord die door de Nierstichting zijn aangeschaft.  
  
Onder ICT wordt alles dat betrekking heeft op ICT-infrastructuur (computers, laptops, netwerksystemen, etc.) en software 
gevat.  
 

Financiële vaste activa 

 
(In EUR x 1.000)  2017 Toename Afname 2018 

      
Effecten   9   -     -     9  

      
Leningen/voorschotten in het kader van de doelstelling     

Patiënten   25   -     5   20  
Hypotheken u/g   2   -     2   -    
Totaal effecten en leningen/voorschotten  36   -     7   29  

      
Voorziening leningen   -3   -     -     -3  
Totaal financiële vaste activa   33   -     7   26  
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14 Toelichting op de balans per 31 december 2018
14.1 Activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa betreffen de investeringen die noodzakelijk zijn ten behoeve van de bedrijfs-

voering. De boekwaarde (aanschafwaarde minus afschrijvingen) van de materiële vaste activa bedraagt 

€ 1.261.819. 

De onroerende zaak betreft het in 1976 gebouwde kantoorpand Groot Hertoginnelaan 34 te Bussum; dit 

pand heeft thans een verzekerde waarde van € 3.975.000. De balanswaarde van het initieel gebouwde 

kantoorpand is sinds eind 2016 nihil. In 2015 is gestart met het verbouwen van het pand om aan de 

huidige standaarden te kunnen voldoen. Daarnaast huist de 

Nierpatiënten Vereniging Nederland na de verbouwing bij de 

Nierstichting in. De boekwaarde onroerende zaak (€ 756.748)  

betreft € 3.144 grond en gebouwen en € 753.604 aanpassingen 

en verbouwingen aan het kantoorpand.

Onder vervoermiddelen worden de bedrijfsauto’s verantwoord 

die door de Nierstichting zijn aangeschaft. 

 

Onder ICT wordt alles wat betrekking heeft op ICT-infrastructuur 

(computers, laptops, netwerksystemen, etc.) en software gevat. 
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14. Toelichting op de balans per 31 
december 2018. 
14.1 Activa 

Materiële vaste activa 
 

(In EUR x 1.000) 
Onroerende Inventaris Vervoers- Computer Totaal Totaal 

 zaak   middelen apparatuur 2018 2017 
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Investeringen  31   11   -     19   60   566  

Desinvesteringen   -       -      -      -      -     -    

Afschrijvingen  -127   -35   -2   -157   -321   -258  

Mutaties  -96   -25   -2   -138   -261   306  
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Nierpatiënten Vereniging Nederland na de verbouwing bij de Nierstichting in. De boekwaarde onroerende zaak (€ 756.748)  
betreft € 3.144 grond en gebouwen en € 753.604 aanpassingen en verbouwingen aan het kantoorpand. 
 
Onder vervoermiddelen worden de bedrijfsauto’s verantwoord die door de Nierstichting zijn aangeschaft.  
  
Onder ICT wordt alles dat betrekking heeft op ICT-infrastructuur (computers, laptops, netwerksystemen, etc.) en software 
gevat.  
 

Financiële vaste activa 

 
(In EUR x 1.000)  2017 Toename Afname 2018 

      
Effecten   9   -     -     9  

      
Leningen/voorschotten in het kader van de doelstelling     

Patiënten   25   -     5   20  
Hypotheken u/g   2   -     2   -    
Totaal effecten en leningen/voorschotten  36   -     7   29  

      
Voorziening leningen   -3   -     -     -3  
Totaal financiële vaste activa   33   -     7   26  
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Financiële vaste activa

Onder effecten zijn de certificaten van aandelen in Meijon ontwikkeling B.V. opgenomen. In 2014 zijn de 

certificaten op basis van berichtgeving van Meijon Ontwikkeling B.V. afgewaardeerd tot de nog te verwach-

ten opbrengst van € 8.600. De overige onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen omvatten 

verstrekte leningen aan patiënten/instellingen en hypotheken. Deze vorderingen worden initieel gewaar-

deerd tegen reële waarde. 

De hypothecaire leningen zijn rentedragend en hebben een looptijd van maximaal 20 jaar. De Nierstichting 

verstrekt geen nieuwe leningen aan instellingen en hypothecaire leningen meer en daarmee vermindert 

de waarde jaarlijks met een bedrag gelijk aan de aflossing. Eind 2018 heeft de Nierstichting geen lopende 

hypotheken meer.

Ten behoeve van de leningen aan patiënten en de uitgegeven hypotheken wordt een voorziening voor 

vermoedelijke oninbaarheid getroffen.
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Onder effecten zijn de certificaten van aandelen in Meijon ontwikkeling B.V. opgenomen. In 2014 zijn de certificaten op basis 
van berichtgeving van Meijon Ontwikkeling B.V. afgewaardeerd tot de nog te verwachten opbrengst van € 8.600. De overige 
onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen omvatten verstrekte leningen aan patiënten/instellingen en hypotheken. 
Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde.  
 
De hypothecaire leningen zijn rentedragend en hebben een looptijd van maximaal 20 jaar. De Nierstichting verstrekt geen 
nieuwe leningen aan instellingen en hypothecaire leningen meer en daarmee vermindert de waarde jaarlijks met een bedrag 
gelijk aan de aflossing. Eind 2018 heeft de Nierstichting geen lopende hypotheken meer. 
 
Ten behoeve van de leningen aan patiënten en de uitgegeven hypotheken wordt een voorziening voor vermoedelijke 
oninbaarheid getroffen. 
 
 
Vorderingen en overlopende activa 
 
 

(In EUR x 1.000)   2018  2017 
      

Vorderingen uit hoofde van nalatenschappen   8.969    6.493  
Nog te ontvangen bedragen    407    471  
Vooruitbetaalde kosten    104    146  
Ontwikkelingskosten GMS    92    -    
Vorderingen uit hoofde van dialysekosten   56    21  
Gezondheidsfondsen inzake de Draagbare Kunstnier    -      238  
Te ontvangen PPS-Subsidie     879    435  
Overige vorderingen    142    158  
Dubieuze debiteuren    -74    -74  
Totaal Vorderingen en overlopende activa   10.575    7.885  

 
Deze post heeft betrekking op diverse vorderingen die normaal gesproken binnen een termijn van twaalf maanden worden 
ingelost. De vorderingen uit hoofde van nalatenschappen zijn gewaardeerd tegen de richtlijnen voor de jaarverslaggeving 
(RJ650). In deze post is een bedrag opgenomen van € 786.822 als waardering van nalatenschappen belast met 
(vrucht)gebruik. De mutatie in de waardering van het vruchtgebruik is toegevoegd aan de ‘Herwaarderingsreserve 
Vruchtgebruik’.  
 
Onder de post ‘Gezondheidsfondsen inzake de Draagbare Kunstnier’ is de nog te ontvangen subsidie inzake de ontwikkeling 
van de draagbare kunstnier verantwoord van de in 2016 is toegezegd subsidie door het CZ Fonds. Dit bedrag is in 2018 
ontvangen. Onder de post ‘Te ontvangen PPS-subsidie’ staat de nog te ontvangen subsidie verantwoord van de door Health 
Holland toegezegde PPS-subsidie inzake het project RegMedXB. Totaal is € 790.000 subsidie toegezegd, waarvan nog € 
79.000 moet worden ontvangen. Daarnaast zijn er twee nieuwe projecten gehonoreerd waarin € 800.000 PPS-subsidie is 
toegekend. 
De onder de overlopende activa opgenomen post ‘Ontwikkelingskosten GMS’ betreft de investering in de implementatie van 
een nieuw Grant Management Systeem. De ontwikkeling van dit systeem is gestart in oktober 2018 en de verwachte 
implementatie zal plaatsvinden in de loop van 2019. Het nieuwe systeem wordt geactiveerd en afgeschreven vanaf het go-live 
moment.  
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Vorderingen en overlopende activa

Deze post heeft betrekking op diverse vorderingen die normaal gesproken binnen een termijn van twaalf maan-

den worden ingelost. De vorderingen uit hoofde van nalatenschappen zijn gewaardeerd tegen de richtlijnen voor 

de jaarverslaggeving (RJ650). In deze post is een bedrag opgenomen van € 786.822 als waardering van nalaten-

schappen belast met (vrucht)gebruik. De mutatie in de waardering van het vruchtgebruik is toegevoegd aan de 

‘Herwaarderingsreserve Vruchtgebruik’. 

Onder de post ‘Gezondheidsfondsen inzake de Draagbare Kunstnier’ is de nog te ontvangen subsidie inzake de ont-

wikkeling van de draagbare kunstnier verantwoord van de in 2016 toegezegde subsidie door het CZ Fonds. Dit bedrag 

is in 2018 ontvangen. Onder de post ‘Te ontvangen PPS-subsidie’ staat de nog te ontvangen subsidie verantwoord 

van de door Health Holland toegezegde PPS-subsidie inzake het project RegMed XB. Totaal is € 790.000 subsidie 

toegezegd, waarvan nog € 79.000 moet worden ontvangen. Daarnaast zijn er twee nieuwe projecten gehonoreerd 

waarin € 800.000 PPS-subsidie is toegekend.

De onder de overlopende activa opgenomen post 

‘Ontwikkelingskosten GMS’ betreft de investering in 

de implementatie van een nieuw Grant Management 

Systeem. De ontwikkeling van dit systeem is gestart 

in oktober 2018 en de verwachte implementatie zal 

plaatsvinden in de loop van 2019. Het nieuwe sys-

teem wordt geactiveerd en afgeschreven vanaf het 

go-live moment. 
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Effecten en deposito's 
 
 
 Obligaties Aandelen Alternatieve vd Werf Totaal 
(In EUR x 1.000) Individueel Individueel beleggingen Fonds   

       
Stand per 1 januari 2018  12.028   3.963   453   408   16.852  

      

Mutaties  -748   -612   -254   -408   -2.022  
           

Stand per 31 december 2018  11.280   3.351   199   -     14.830  

 
 
Het vermogen vastgelegd in het vermogensbeheer van de Nierstichting bedraagt in totaal inclusief de bij de portefeuilles 
behorende liquide middelen € 17.157.422. De liquide middelen zijn opgenomen onder de post ‘Liquide middelen’. De 
Nierstichting heeft in 2018 gewerkt met drie vermogensbeheerders, Triodos Bank, Rabobank en InsingerGilissen (voorheen 
Theodoor Gilissen). De portefeuilles bedragen eind 2018 resp. € 4.400.708 (Triodos Bank), € 7.636.616 (Rabobank) en 
€ 2.792.724 (InsingerGilissen). Gedurende het verslagjaar zijn de beleggingen binnen de grenzen van het mandaat beheerd 
volgens de financiële en duurzaamheidscriteria van de Nierstichting. In lijn met het risicomijdende beleid is het grootste deel 
van de portefeuille belegd in obligaties, variërend van 59 procent tot 74 procent. In verband met een nog altijd matig 
presterende obligatiemarkt is een relatief grote liquiditeitspositie aangehouden, variërend van 4 procent tot wel 17 procent. 
Het belang in zakelijke waarden varieert tussen 17 procent en 25 procent.  
 
De vermogensbeheerders hebben over 2018 een rendement behaald van 0,34 procent (Triodos Bank), -0,9 procent 
(Rabobank) en -0,74 procent (InsingerGilissen). 
 
M.i.v. 2018 is het v.d. Werf Fonds opgenomen in de portefeuille van InsingerGilissen.  
 
Liquide middelen 
 
Deze post bevat kas, banktegoeden en spaarrekeningen. Hierin is opgenomen de liquide middelen (€ 2.277k) die onderdeel 
uitmaken van de vermogensbeheerportefeuilles.  
 
 

(In EUR x 1.000)   2018  2017 
      

Liquide middelen   4.015  4.914 
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Effecten en deposito's 
 
 
 Obligaties Aandelen Alternatieve vd Werf Totaal 
(In EUR x 1.000) Individueel Individueel beleggingen Fonds   

       
Stand per 1 januari 2018  12.028   3.963   453   408   16.852  

      

Mutaties  -748   -612   -254   -408   -2.022  
           

Stand per 31 december 2018  11.280   3.351   199   -     14.830  
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behorende liquide middelen € 17.157.422. De liquide middelen zijn opgenomen onder de post ‘Liquide middelen’. De 
Nierstichting heeft in 2018 gewerkt met drie vermogensbeheerders, Triodos Bank, Rabobank en InsingerGilissen (voorheen 
Theodoor Gilissen). De portefeuilles bedragen eind 2018 resp. € 4.400.708 (Triodos Bank), € 7.636.616 (Rabobank) en 
€ 2.792.724 (InsingerGilissen). Gedurende het verslagjaar zijn de beleggingen binnen de grenzen van het mandaat beheerd 
volgens de financiële en duurzaamheidscriteria van de Nierstichting. In lijn met het risicomijdende beleid is het grootste deel 
van de portefeuille belegd in obligaties, variërend van 59 procent tot 74 procent. In verband met een nog altijd matig 
presterende obligatiemarkt is een relatief grote liquiditeitspositie aangehouden, variërend van 4 procent tot wel 17 procent. 
Het belang in zakelijke waarden varieert tussen 17 procent en 25 procent.  
 
De vermogensbeheerders hebben over 2018 een rendement behaald van 0,34 procent (Triodos Bank), -0,9 procent 
(Rabobank) en -0,74 procent (InsingerGilissen). 
 
M.i.v. 2018 is het v.d. Werf Fonds opgenomen in de portefeuille van InsingerGilissen.  
 
Liquide middelen 
 
Deze post bevat kas, banktegoeden en spaarrekeningen. Hierin is opgenomen de liquide middelen (€ 2.277k) die onderdeel 
uitmaken van de vermogensbeheerportefeuilles.  
 
 

(In EUR x 1.000)   2018  2017 
      

Liquide middelen   4.015  4.914 
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Effecten en deposito’s

Het vermogen vastgelegd in het vermogensbeheer van de Nierstichting bedraagt in totaal 

inclusief de bij de portefeuilles behorende liquide middelen € 17.157.422. De liquide middelen 

zijn opgenomen onder de post ‘Liquide middelen’. De Nierstichting heeft in 2018 gewerkt met 

drie vermogensbeheerders, Triodos Bank, Rabobank en InsingerGilissen (voorheen Theodoor 

Gilissen). De portefeuilles bedragen eind 2018 resp. € 4.400.708 (Triodos Bank), € 7.636.616 

(Rabobank) en € 2.792.724 (InsingerGilissen). Gedurende het verslagjaar zijn de beleggingen 

binnen de grenzen van het mandaat beheerd volgens de financiële en duurzaamheidscriteria 

van de Nierstichting. In lijn met het risicomijdende beleid is het grootste deel van de porte-

feuille belegd in obligaties, variërend van 59 procent tot 74 procent. In verband met een nog 

altijd matig presterende obligatiemarkt is een relatief grote liquiditeitspositie aangehouden, 

variërend van 4 procent tot wel 17 procent. Het belang in zakelijke waarden varieert tussen 

17 procent en 25 procent. 

De vermogensbeheerders hebben over 2018 een rendement behaald van 

0,34 procent (Triodos Bank), -0,9 procent (Rabobank) en -0,74 procent 

(InsingerGilissen).

M.i.v. 2018 is het v.d. Werf Fonds opgenomen in de portefeuille van 

InsingerGilissen. 

Liquide middelen

Deze post bevat kas, banktegoeden en spaarrekeningen. Hierin is opge-

nomen de liquide middelen (€ 2.277.000) die onderdeel uitmaken van de 

vermogensbeheerportefeuilles. 
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14.2 Passiva 

Reserves en fondsen 
 
 

(In EUR x 1.000)  2017 Toevoeging Vermindering 2018 

Reserves      

Continuïteitsreserve   5.700   -     -     5.700  
Overige reserve   959   366   -     1.325  
Reserve Zorg & Innovatie   1.963   1.810   -1.747   2.026  
Reserve Draagbare Kunstnier   749   415   -834   329  
Reserve INZET   500   -     -     500  
Herwaarderingsreserve vruchtgebruik   740   47   -     787  
Herwaarderingsreserve Beleggingen   210   -     -171   39  
Totaal reserves en fondsen   10.820   2.638   -2.752   10.705  

 
 
 
In 2016 heeft een risicoanalyse plaatsgevonden om de hoogte van deze continuïteitsreserve te bepalen. Hiervoor zijn, naast 
een analyse van mogelijke gevolgen van de in het risicoregister opgenomen risico’s, Monte Carlo Simulaties uitgevoerd. Deze 
simulaties hebben plaatsgevonden op de begroting voor 2020 met als doel inzichtelijk te krijgen wat de hoogte van de te 
dekken risico's is. Op basis van deze analyses is de hoogte van de reserve vanaf boekjaar 2016 vastgesteld op € 5.700.000. 
Herijking van deze reserve zal plaatsvinden in het jaar 2020 op basis van de dan nieuw te ontwikkelen meerjarenstrategie. 
 
De overige reserve is per 31 december 2016 gevormd vanuit het bovenmatige bedrag dat in de continuïteitsreserve aanwezig 
was. Dit bedrag is nog niet specifiek bestemd. Volgens het Treasury Statuut van de Nierstichting moeten de bedragen die aan 
deze reserve worden toegevoegd binnen twee jaren zijn bestemd of besteed. In 2018 is € 365.000 aan de reserve 
toegevoegd. De stand ultimo 2018 bedraagt € 1.325.000. 
 
De bestemmingsreserve Zorg & Innovatie wordt gebruikt om niet uitgegeven gelden aan de doelstelling alsnog te bestemmen 
voor doelstellingsuitgaven. Daarnaast kunnen gelden vanuit het resultaat worden bestemd specifiek voor niet begrote uitgaven 
aan de doelstelling. De teruggeboekte subsidies over 2018 ad. € 560.000 zijn toegevoegd aan de reserve. De begrote 
onttrekking voor 2018 van € 1.747.000 is verwerkt en er is vanuit de resultaatverdeling een bedrag van € 1.290.000 
toegevoegd voor toekomstige projecten die vanaf 2019 plaatsvinden. De stand ultimo 2018 bedraagt € 2.026.000. 
 
De bestemmingsreserve Draagbare Kunstnier is gecreëerd als buffer om de activiteiten van de Nierstichting inzake de 
ontwikkeling van de draagbare kunstnier te financieren. Jaarlijks worden, voor zover niet geoormerkt aan een ander doel, de 
inkomsten Major Donors toegevoegd aan deze reserve. Voor 2018 ten bedrage van € 415.000. De onttrekking in 2018 betreft 
de aan de NeoKidney Foundation in 2018 toegezegde subsidies, ten bedrage van € 834.000. De reserve bedraagt ultimo 2018 
€ 329.000. 
 
De bestemmingsreserve INZET is gecreëerd om naast ons vermogensbeheer een deel van onze reserves te gebruiken om 
naast financieel rendement ook een sociaal rendement ofwel impact te genereren. De doelstelling hierbij is dat samen met 
andere gezondheids- en vermogensfondsen wordt geïnvesteerd in nieuwe ondernemingen die in het verlengde van de 
strategie en missie van de deelnemende gezondheid- en vermogensfondsen opereren. We zullen als gezamenlijke partijen een 
subsidieaanvraag doen bij de Seed Capital Regeling van het RVO (Ministerie van Economische Zaken) om in dit fonds te 
participeren als verstrekker van investeringssubsidie. De Nierstichting heeft toegezegd hiervoor € 500.000 vrij te maken. De 
reserve zal gewaardeerd worden naar de waarde van de belegging.  
 
De bestemmingsreserve Vruchtgebruik is gevormd omdat in de Herziene Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen 
(RJ650) welke per 1 januari 2017 in werking is getreden nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik gewaardeerd dienen te 
worden. Bij de beoordeling of en voor hoeveel een nalatenschap belast met (vrucht)gebruik gewaardeerd moet worden is 
gebruik gemaakt van de “Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik, januari 2018” 
van Goede Doelen Nederland. Op basis van deze handreiking zijn drie nalatenschappen gewaardeerd voor een totaal van 
€ 787.160 (berekeningssystematiek van de belastingdienst zoals opgenomen in de handreiking). De bestemmingsreserve 
“Vruchtgebruik” bedraagt ultimo 2018 € 787.160 en is niet vrij besteedbaar.  
 
In de herwaarderingsreserve beleggingen worden ongerealiseerde koersresultaten van beleggingen in obligaties verwerkt. 
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“Vruchtgebruik” bedraagt ultimo 2018 € 787.160 en is niet vrij besteedbaar.  
 
In de herwaarderingsreserve beleggingen worden ongerealiseerde koersresultaten van beleggingen in obligaties verwerkt. 
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dekken risico’s is. Op basis van deze analyses is de hoogte van de reserve vanaf boekjaar 2016 

vastgesteld op € 5.700.000. Herijking van deze reserve zal plaatsvinden in het jaar 2020 op 

basis van de dan nieuw te ontwikkelen meerjarenstrategie.

De overige reserve is per 31 december 2016 gevormd vanuit het bovenmatige bedrag dat in 

de continuïteitsreserve aanwezig was. Dit bedrag is nog niet specifiek bestemd. Volgens het 

Treasury Statuut van de Nierstichting moeten de bedragen die aan deze reserve worden toe-

gevoegd binnen twee jaren zijn bestemd of besteed. In 2018 is € 366.000 aan de reserve toe-

gevoegd. De stand ultimo 2018 bedraagt € 1.325.000.

De bestemmingsreserve Zorg & Innovatie wordt gebruikt om niet uitge-

geven gelden aan de doelstelling alsnog te bestemmen voor doelstellings-

uitgaven. Daarnaast kunnen gelden vanuit het resultaat worden bestemd 

specifiek voor niet begrote uitgaven aan de doelstelling. De teruggeboekte 

subsidies over 2018 ad. € 560.000 zijn toegevoegd aan de reserve. De 

begrote onttrekking voor 2018 van € 1.747.000 is verwerkt en er is van-

uit de resultaatverdeling een bedrag van € 1.290.000 toegevoegd voor 

toekomstige projecten die vanaf 2019 plaatsvinden. De stand ultimo 2018 

bedraagt € 2.026.000.

De bestemmingsreserve Draagbare Kunstnier is gecreëerd als buffer om de 

activiteiten van de Nierstichting inzake de ontwikkeling van de draagbare 

kunstnier te financieren. Jaarlijks worden, voor zover niet geoormerkt aan 

een ander doel, de inkomsten Major Donors toegevoegd aan deze reserve. 

Voor 2018 ten bedrage van € 415.000. De onttrekking in 2018 betreft de 

aan de NeoKidney Foundation in 2018 toegezegde subsidies, ten bedrage 

van € 834.000. De reserve bedraagt ultimo 2018 € 329.000.

De bestemmingsreserve INZET is gecreëerd om naast ons vermogensbe-

heer een deel van onze reserves te gebruiken om naast financieel rende-

ment ook een sociaal rendement ofwel impact te genereren. De doelstelling 

hierbij is dat samen met andere gezondheids- en vermogensfondsen wordt 

geïnvesteerd in nieuwe ondernemingen die in het verlengde van de stra-

tegie en missie van de deelnemende gezondheid- en vermogensfondsen 
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Over 2018 is een ongerealiseerd koersresultaat van € -171.000 behaald op obligaties. De herwaardering van obligaties 
bedraagt ultimo 2018 € 39.000. De ongerealiseerde winst op aandelen is conform de richtlijnen verwerkt in het resultaat. 
 

Voorzieningen 
 

(In EUR x 1.000) 2017 Dotatie Onttrekking Vrijval 2018 

Jubileumuitkeringen  63   5   -3    -      65  
Totaal voorzieningen  63   5   -3    -      65  

 
 
Schulden 

 

Langlopende schulden mutatieoverzicht 
 
 

(In EUR x 1.000)  Leningen Projectverplichtingen Totaal 
     

Stand per 1 januari 2018: (Incl. kortlopend deel)   30   18.360   18.390  
     

Bij: toekenningen   -     8.421   8.421  
Af: aflossingen   -10   -     -10  
Af: vrijval   -     -     -    
Af: uitbetalingen   -     -8.394   -8.394  

        
Stand per 31 december    20   18.387   18.407  

     

Af: verplichtingen komend boekjaar   -     -5.348   -5.348  
     

Stand langlopende schulden per 31 december    20   13.039   13.059  
 

De langlopende schulden betreffen gevoteerde, nog niet uitbetaalde subsidies. Het gedeelte van de langlopende schulden dat 
in 2019 moet worden uitbetaald is opgenomen onder Kortlopende Schulden. 
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opereren. We zullen als gezamenlijke partijen een subsidieaanvraag doen bij de Seed 

Capital Regeling van het RVO (Ministerie van Economische Zaken) om in dit fonds te 

participeren als verstrekker van investeringssubsidie. De Nierstichting heeft toege-

zegd hiervoor € 500.000 vrij te maken. De reserve zal gewaardeerd worden naar de 

waarde van de belegging. 

De bestemmingsreserve Vruchtgebruik is gevormd omdat in de Herziene Richtlijn 

Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ650) welke per 1 januari 2017 in 

werking is getreden nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik gewaardeerd die-

nen te worden. Bij de beoordeling of en voor hoeveel een nalatenschap belast met 

(vrucht)gebruik gewaardeerd moet worden is gebruik gemaakt van de “Handreiking 

verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik, januari 

2018” van Goede Doelen Nederland. Op basis van deze handreiking zijn drie nala-

tenschappen gewaardeerd voor een totaal van € 787.160 (berekeningssystematiek 

van de belastingdienst zoals opgenomen in de handreiking). De bestemmingsreserve 

“Vruchtgebruik” bedraagt ultimo 2018 € 787.160 en is niet vrij besteedbaar. 

In de herwaarderingsreserve beleggingen worden ongerealiseerde koersresultaten 

van beleggingen in obligaties verwerkt. Over 2018 is een ongerealiseerd koersresul-

taat van € -171.000 behaald op obligaties. De herwaardering van obligaties bedraagt 

ultimo 2018 € 39.000. De ongerealiseerde winst op aandelen is conform de richtlij-

nen verwerkt in het resultaat.

Voorzieningen

Schulden

Langlopende schulden mutatieoverzicht

De langlopende schulden betreffen gevoteerde, nog niet uitbetaalde subsidies. Het 

gedeelte van de langlopende schulden dat in 2019 moet worden uitbetaald is opge-

nomen onder Kortlopende Schulden.
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Kortlopende schulden 

 

 
(In EUR x 1.000)   2018  2017 

Gevoteerde, nog niet uitbetaalde subsidies    5.348    4.856  
Crediteuren    808    1.109  
Vooruit ontvangen en te betalen bedragen    570    680  
Belastingen en premies sociale verzekeringen    147    146  
Totaal kortlopende schulden    6.873    6.791  

 
Het saldo van gevoteerde, nog niet betaalde subsidies bedraagt eind 2018 in totaal € 18,4 miljoen, waarvan € 5.3 miljoen in de 
loop van 2019 zal worden betaald.  Ultimo 2018 bedraagt de schuld aan handelscrediteuren € 808.000. In de post vooruit 
ontvangen en te betalen bedragen is een bedrag van € 327.401 opgenomen ten behoeve van vakantiedagen, vakantiegelden 
en voortuit ontvangen pensioenlasten. 
 
Onder de Belastingen en premies sociale verzekeringen is de nog te betalen omzetbelasting ad € 19.101 over december 2018 
opgenomen en € 127.766 loonheffing. 

 

13 

 

Kortlopende schulden 

 

 
(In EUR x 1.000)   2018  2017 

Gevoteerde, nog niet uitbetaalde subsidies    5.348    4.856  
Crediteuren    808    1.109  
Vooruit ontvangen en te betalen bedragen    570    680  
Belastingen en premies sociale verzekeringen    147    146  
Totaal kortlopende schulden    6.873    6.791  

 
Het saldo van gevoteerde, nog niet betaalde subsidies bedraagt eind 2018 in totaal € 18,4 miljoen, waarvan € 5.3 miljoen in de 
loop van 2019 zal worden betaald.  Ultimo 2018 bedraagt de schuld aan handelscrediteuren € 808.000. In de post vooruit 
ontvangen en te betalen bedragen is een bedrag van € 327.401 opgenomen ten behoeve van vakantiedagen, vakantiegelden 
en voortuit ontvangen pensioenlasten. 
 
Onder de Belastingen en premies sociale verzekeringen is de nog te betalen omzetbelasting ad € 19.101 over december 2018 
opgenomen en € 127.766 loonheffing. 

Jaarverslag Nierstichting 2018 77

14.3  Niet in de balans opgenomen rechten en 
verplichtingen

In 2018 zijn 526 overeenkomsten Periodieke Gift of notariële schenkings-

aktes gepasseerd. Eind 2018 zijn er 2.270 lopende schenkingen en aktes. 

Hieruit zal de Nierstichting in 2019 een bedrag van € 498.235 ontvangen.

Op basis van de huidige inschatting bedragen de rechten met betrekking 

tot nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik € 1.979.475. Op basis 

van de waarderingsrichtlijnen voor nalatenschappen belast met (vrucht)

gebruik is in de balans hiervoor een bedrag van € 786.828 opgenomen. 

De rechten van nalatenschappen geregistreerd als Fidei Commis bedra-

gen per balansdatum € 822.497. Conform de waarderingsgrondslagen zijn 

deze op nihil gewaardeerd.

Meerjarige financiële verplichtingen:

Ultimo boekjaar zijn de meerjarige financiële verplichtingen uit hoofde van 

operationele lease als volgt te specificeren:

Te betalen   € 173.547

Binnen 1 jaar  € 68.902

Binnen 5 jaar  € 104.645

Kortlopende schulden

Het saldo van gevoteerde, nog niet betaalde subsidies bedraagt eind 2018 in totaal € 18,4 mil-

joen, waarvan € 5.3 miljoen in de loop van 2019 zal worden betaald.  Ultimo 2018 bedraagt de 

schuld aan handelscrediteuren € 808.000. In de post vooruit ontvangen en te betalen bedra-

gen is een bedrag van € 327.401 opgenomen ten behoeve van vakantiedagen, vakantiegelden 

en vooruit ontvangen pensioenlasten.

Onder de Belastingen en premies sociale verzekeringen is de nog te betalen omzetbelasting ad 

€ 19.101 over december 2018 opgenomen en € 127.766 loonheffing.
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15. Toelichting op de staat van baten 
en lasten over 2018. 
15.1 Baten 

 

 

(In EUR x 1.000) 
Werkelijk Begroting Verschil 

t.o.v. Werkelijk 

 2018 2018 begroting 2017 

Baten     

Baten van Particulieren  18.274   16.195   2.079   16.502  
- Collecte  3.033   3.200   -167   3.127  
- In actie voor  253   320   -67   282  
- Donaties en giften  6.204   5.700   504   6.183  
- Nalatenschappen  8.294   6.500   1.794   6.441  
- Periodieke schenkingen  491   475   16   470  

     

Baten van Middle en Major donors  536   700   -164   553  
- Donaties en giften  271   400   -129   471  
- Periodieke schenkingen  30   -     30   -    
- Evenementen  236   300   -64   82  

 
    

Totaal baten van Particulieren  18.811   16.895   1.916   17.055  
     

Baten van Bedrijven en organisaties  323   283   40   257  
- Donaties en giften  239   216   24   179  
- In actie voor  65   -     65   47  
- Partnerships  18   68   -49   32  

     
Baten van andere organisaties zonder 
winststreven  105   62   43   89  

- Verenigingen en Stichtingen  105   62   43   89  
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15. Toelichting op de staat van baten 
en lasten over 2018. 
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15  Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018
15.1 Baten
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De totale baten over 2018 zijn € 2.651.000 hoger dan begroot. De collecte heeft 

€ 94.000 minder opgebracht dan in 2017, een daling van ca. 3%. Ook zijn de inkom-

sten ‘In actie voor’ onder de groep particulieren lager gerealiseerd. 

De inkomsten uit ‘donaties en giften’ onder alle doelgroepen zijn € 399.000 hoger 

dan begroot. Dit is onder meer te danken aan enkele succesvolle DM-campagnes 

en aan een groei van het aantal donateurs. Deels is de groei gerealiseerd onder de 

doelgroep particulieren omdat het duiden van de groep Middle Donors technisch 

lastig bleek. Dit probleem zal zich in 2019 niet meer voordoen omdat er nieuwe dui-

delijke richtlijnen zijn opgesteld op grond waarvan de particuliere donateur wordt 

onderscheiden.

Inkomsten uit nalatenschappen zijn € 1.794.000 hoger gerealiseerd dan begroot. 

De inkomsten uit periodiek schenken zijn € 46.000 hoger dan begroot. Er is in 2018 

een behoorlijk aantal schenkingsakten geregistreerd. 

Onder de post evenementen zijn de inkomsten gerealiseerd van de Nierstichting Rally, 

de Nierstichting Golfdag, het in 2018 georganiseerde gala en de Tour de Gruyère. De 

inkomsten uit evenementen zijn € 64.000 lager dan begroot. 

In 2018 is een subsidie van € 800.000 gerealiseerd met betrekking tot een door 

Health Holland toegezegde PPS-subsidie inzake een tweetal projecten onder de call 

‘Nierstichting-Health~Holland PPS Call’. Het betreft een subsidie vanuit het Ministerie 

van Economische Zaken om publiek private samenwerking te stimuleren. Voor toe-

lichting ten aanzien van de bijbehorende lasten zie toelichting lasten paragraaf (15.2).

Baten uit loterijorganisaties zijn ondanks een investering in nieuwe loten € 147.000 

lager gerealiseerd dan begroot.



 

17 

 

15.2 Lasten 

 

(In EUR x 1.000) 
Werkelijk Begroting Verschil 

t.o.v. Werkelijk 

 2018 2018 begroting 2017 
Lasten     

Besteed aan de doelstellingen     

- Voorkomen  503   900   -397   751  
- Genezen  375   510   -135   1.048  
- Behandelen  1.446   1.559   -113   1.005  
- Onderzoek en Innovatie  5.728   5.390   338   4.577  
- Patiënten ondersteuning  2.031   2.378   -347   2.454  
- Zorg en innovatie algemeen  -433   -103   -330   61  
- Interne kosten t.b.v. Zorg en innovatie  2.037   1.967   70   1.650  
- Communicatie  2.086   2.225   -139   1.991  
- Interne kosten t.b.v. Communicatie  1.623   1.410   213   1.374  
Totaal Bestedingen t.b.v. doelstellingen  15.396   16.236   -839   14.911  

     

Wervingskosten  2.669   2.770   -101   2.610  
Interne kosten werving  1.983   1.723   260   1.680  
Interne kosten beheer en administratie  1.331   1.504   -173   1.130  
Som van de lasten  21.379   22.233   -853   20.331  

 

Bestedingen t.b.v. doelstellingen 
De bestedingen ten bate van doelstellingen bestaan uit bestedingen en interne kosten Zorg & Innovatie (Z&I), de 
teruggeboekte subsidies, plus bestedingen en interne kosten Communicatie. De bestedingen ten bate van de 
doelstellingen zijn € 839.000 lager dan begroot. De resultaten variëren per pijler ten opzichte van de begroting. In de 
loop van het jaar wordt - mede door actuele ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht - pas echt duidelijk of projecten 
op geplande wijze door kunnen gaan of beter een andere invulling kunnen krijgen. Dit leidt tot verplaatsing van 
activiteiten/projecten en geld tussen de pijlers. In hoofdstuk 2. Van missie naar realisatie van dit jaarverslag wordt 
inhoudelijk meer ingegaan op de behaalde resultaten en toegekende subsidies. De gedurende 2018 teruggeboekte 
subsidies ad. € 560.000 wordt aan de reserve Zorg & Innovatie toegevoegd. 

In 20.6 Overzicht bestedingen Zorg & Innovatie is een gedetailleerd overzicht opgenomen van de begrote en 
gerealiseerde projecten en activiteiten. 

De totale uitgaven voor de PPS calls zijn € 1,3 mln.  Hier staat een subsidie tegenover van € 800k.  De bijdrage van de 
Nierstichting is € 500.000. Daarnaast participeren bedrijven in de projecten voor circa € 700k waardoor er in totaal  € 2 
mln voor de projecten beschikbaar is 

De uitgaven in de pijler ‘Voorkomen’ zijn € 397.000 lager dan begroot. Binnen deze ambitie zijn vooral uitgaven 
gerealiseerd voor het focuspunt ‘Verminderen zoutgebruik’. Voor ‘Vroegopsporing nierschade’ en ‘Eerstelijnszorg’ zijn 
activiteiten gestart maar nagenoeg geen uitgaven gerealiseerd. De Gezonde Generatie, het SGF programma, is dit jaar 
gestart waaraan vanuit de pijler ‘Voorkomen’ Nierstichting € 178.000 is bijgedragen.   

De uitgaven voor de tweede fase RegMedXB binnen de pijler ‘Genezen’ zijn € 125.000 lager dan begroot.  

De uitgaven voor de pijler ‘Behandelen’ zijn 113.000 lager dan begroot. Dit is het resultaat van hogere uitgaven voor 
focuspunt ‘toename transplantaties’ waarbij een implementatieproject voor leefstijlinterventies na transplantatie is 
toegekend (162.000), en lagere uitgaven voor de ontwikkeling draagbare kunstnier en de Nierstichting Challenge.  

De realisatie van het fundament ‘Onderzoek en Innovatie’ is € 338.000 lager dan begroot omdat het niet gelukt is de 
cofinancieringsprojecten in kader van de strategische onderzoeksagenda ‘nierziekte de baas’ op te starten. Deze 
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bestedingen en interne kosten Communicatie. De bestedingen ten bate 

van de doelstellingen zijn € 839.000 lager dan begroot. De resultaten vari-

eren per pijler ten opzichte van de begroting. In de loop van het jaar wordt 

- mede door actuele ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht - pas echt 

duidelijk of projecten op geplande wijze door kunnen gaan of beter een 

andere invulling kunnen krijgen. Dit leidt tot verplaatsing van activiteiten/

projecten en geld tussen de pijlers. In hoofdstuk 4 tot en met 8 van dit 

jaarverslag wordt inhoudelijk meer ingegaan op de behaalde resultaten en 

toegekende subsidies. De gedurende 2018 teruggeboekte subsidies ad. 

€ 560.000 wordt aan de reserve Zorg & Innovatie toegevoegd.

In 20.6 Overzicht bestedingen Zorg & Innovatie is een gedetailleerd over-

zicht opgenomen van de begrote en gerealiseerde projecten en activiteiten.

De totale uitgaven voor de PPS calls zijn € 1,3 mln.  Hier staat een subsidie 

tegenover van € 800.000.  De bijdrage van de Nierstichting is € 500.000. 

Daarnaast participeren bedrijven in de projecten voor circa € 700.000 

waardoor er in totaal € 2 mln voor de projecten beschikbaar is.

De uitgaven in de pijler ‘Voorkomen’ zijn € 397.000 lager dan begroot. 

Binnen deze ambitie zijn vooral uitgaven gerealiseerd voor het focuspunt 

‘Verminderen zoutgebruik’. Voor ‘Vroegopsporing nierschade’ en 
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worden doorgeschoven naar 2019.     

Uitgaven voor ‘Patiëntondersteuning’ zijn € 347.000 lager dan begroot ten gevolge van de verkoop van de caravans en 
lagere uitgaven voor het project maatschappelijke participatie dat minder voorspoedig is verlopen dan verwacht.  

Op de post ‘Zorg & Innovatie algemeen’ is € 513.806 aan subsidies teruggeboekt waardoor het verschil ten opzichte van 
de begroting is uitgekomen op - € 330.000. 

 

Bestedingen Communicatie en Kosten werving baten 
De bestedingen Communicatie en kosten Werving baten worden samengesteld uit directe kosten en interne kosten. De 
interne kosten t.b.v. Communicatie en de interne kosten werving betreft de doorbelaste interne bedrijfsvoeringkosten, 
zoals opgenomen onder de post 'Interne kosten en verdeling’. De ‘Bestedingen Communicatie’ en ‘Kosten werving 
baten’ zijn opgebouwd uit de ‘Kosten Marketing en Communicatie’, waarbij 45% van de kosten worden toegewezen aan 
de ‘Bestedingen Communicatie’ en 55% aan de ‘Kosten werving baten’. In onderstaande tabel treft u de totale kosten 
Marketing en Communicatie aan. De directe uitgaven voor communicatie en kosten werving zijn in totaal € 240.000 
lager dan de begroting.  

 
 

(In EUR x 1.000) 
Werkelijk Begroting Verschil 

t.o.v. Werkelijk 

 2018 2018 begroting 2017 
     

Particulieren  2.487   2.869   -382   2.992  
Middle en Major donors  312   215   97   85  
Bedrijven en organisaties  48   65   -17   51  
Loterijenorganisaties  119   50   69   177  
Communicatie  1.789   1.796   -7   1.297  
Totaal kosten marketing en Communicatie  4.755   4.995   -240   4.602  

 
 
Kosten beheer en administratie: Dit betreft de kosten voor bedrijfsvoering. De kosten beheer en de administratie voor 
de diverse afdelingen zijn een percentage van de totale bedrijfsvoering kosten, ook wel interne kosten genoemd. In 
onderstaande tabellen worden de bedrijfsvoering kosten (personeel, organisatie, huisvesting, etc.) gepresenteerd en 
verdeeld. De verdeelsleutel is gebaseerd op het aantal FTE per afdeling. 
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‘Eerstelijnszorg’ zijn activiteiten gestart maar nagenoeg geen uitgaven gerealiseerd. 

De Gezonde Generatie, het SGF programma, is dit jaar gestart waaraan vanuit de 

pijler ‘Voorkomen’ door de Nierstichting € 178.000 is bijgedragen. 

De uitgaven voor de tweede fase RegMed XB binnen de pijler ‘Genezen’ zijn € 125.000 

lager dan begroot. 

De uitgaven voor de pijler ‘Behandelen’ zijn € 113.000 lager dan begroot. Dit is het resul-

taat van hogere uitgaven voor focuspunt ‘toename transplantaties’ waarbij een imple-

mentatieproject voor leefstijlinterventies na transplantatie is toegekend (€ 162.000), 

en lagere uitgaven voor de ontwikkeling draagbare kunstnier en de Nierstichting 

Challenge. 

De realisatie van het fundament ‘Onderzoek en Innovatie’ is € 338.000 lager dan 

begroot omdat het niet gelukt is de cofinancieringsprojecten in kader van de strate-

gische onderzoeksagenda ‘nierziekte de baas’ op te starten. Deze worden doorge-

schoven naar 2019.

Uitgaven voor ‘Patiëntondersteuning’ zijn € 347.000 lager dan begroot ten gevolge 

van de verkoop van de caravans en lagere uitgaven voor het project maatschappe-

lijke participatie dat minder voorspoedig is verlopen dan verwacht. 

Op de post ‘Zorg & Innovatie algemeen’ is € 513.806 aan subsidies teruggeboekt 

waardoor het verschil ten opzichte van de begroting is uitgekomen op - € 330.000.

Bestedingen Communicatie en Kosten werving baten

De bestedingen Communicatie en kosten Werving baten worden samengesteld uit 

directe kosten en interne kosten. De interne kosten t.b.v. Communicatie en de interne 

kosten werving betreft de doorbelaste interne bedrijfsvoeringkosten, zoals opgeno-

men onder de post ‘Interne kosten en verdeling’. De ‘Bestedingen Communicatie’ en 

‘Kosten werving baten’ zijn opgebouwd uit de ‘Kosten Marketing en Communicatie’, 

waarbij 45% van de kosten worden toegewezen aan de ‘Bestedingen Communicatie’ 

en 55% aan de ‘Kosten werving baten’. In onderstaande tabel treft u de totale kosten 

Marketing en Communicatie aan. De directe uitgaven voor communicatie en kosten 

werving zijn in totaal € 240.000 lager dan de begroting. 

Kosten beheer en administratie

Dit betreft de kosten voor bedrijfsvoering. De kosten beheer en de administratie 

voor de diverse afdelingen zijn een percentage van de totale bedrijfsvoering kos-

ten, ook wel interne kosten genoemd. In onderstaande tabellen worden de bedrijfs-

voering kosten (personeel, organisatie, huisvesting, etc.) gepresenteerd en verdeeld. 

De verdeelsleutel is gebaseerd op het aantal FTE per afdeling.
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Interne kosten en verdeling interne kosten 
 
 
 

(In EUR x 1.000) 
Werkelijk Begroting Verschil 

t.o.v. Werkelijk 

 2018 2018 begroting 2018 
     

Personeelskosten  4.915   4.836   79   4.551  
Huisvestingskosten  90   70   20   39  
Kantoor- en algemene kosten  261   247   14   255  
ICT kosten  1.107   825   282   496  
Reis- en verblijfskosten  132   132   1   116  
Werk door derden  148   174   -26   118  
Afschrijvingen  321   320   0   259  
Totaal interne kosten  6.974   6.603   371   5.834  

     

Verdeling interne kosten     

(In EUR x 1.000) Werkelijk Begroting Verschil 
t.o.v. Werkelijk 

 2018 2018 begroting 2018 
     

Zorg & Innovatie  2.037   1.967   70   1.650  
Communicatie  1.623   1.410   213   1.374  
Fondsenwerving  1.983   1.723   260   1.680  
Beheer & Administratie  1.331   1.504   -173   1.130  
Totale interne kosten  6.974   6.603   370   5.834  

 
 
De totale interne kosten zijn € 371.000 hoger dan begroot. Door een andere verdeling in FTE dan oorspronkelijk begroot 
ontstaat een klein verschil in de verdeling van de interne kosten. Onderstaand worden personeelskosten nader gespecificeerd. 
 
Personeelskosten 
 
 

(In EUR x 1.000) 
Werkelijk Begroting Verschil 

t.o.v. Werkelijk 

 2018 2018 begroting 2017 
     

Lonen en salarissen  3.316   3.328   -12   3.106  
Sociale lasten  699   622   77   583  
Pensioenlasten  465   464   0   436  
Overige personeelskosten  222   266   -45   216  

  4.701   4.680   21   4.341  
Inhuur personeel  213   156   58   210  
Totaal personeelskosten  4.915   4.836   79   4.551  

 
 
Het grootste deel van de interne kosten zijn de personeelskosten. De totale personeelskosten over 2018 zijn € 79.000 
hoger dan begroot. Dit is veroorzaakt omdat bij de begroting de sociale lasten te laag zijn opgenomen en er in verband 
met vervanging van medewerk(st)ers bij vertrek en/of ziekte meer inhuur heeft plaatsgevonden.  
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Interne kosten en verdeling interne kosten 
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Reis- en verblijfskosten  132   132   1   116  
Werk door derden  148   174   -26   118  
Afschrijvingen  321   320   0   259  
Totaal interne kosten  6.974   6.603   371   5.834  

     

Verdeling interne kosten     

(In EUR x 1.000) Werkelijk Begroting Verschil 
t.o.v. Werkelijk 

 2018 2018 begroting 2018 
     

Zorg & Innovatie  2.037   1.967   70   1.650  
Communicatie  1.623   1.410   213   1.374  
Fondsenwerving  1.983   1.723   260   1.680  
Beheer & Administratie  1.331   1.504   -173   1.130  
Totale interne kosten  6.974   6.603   370   5.834  

 
 
De totale interne kosten zijn € 371.000 hoger dan begroot. Door een andere verdeling in FTE dan oorspronkelijk begroot 
ontstaat een klein verschil in de verdeling van de interne kosten. Onderstaand worden personeelskosten nader gespecificeerd. 
 
Personeelskosten 
 
 

(In EUR x 1.000) 
Werkelijk Begroting Verschil 

t.o.v. Werkelijk 

 2018 2018 begroting 2017 
     

Lonen en salarissen  3.316   3.328   -12   3.106  
Sociale lasten  699   622   77   583  
Pensioenlasten  465   464   0   436  
Overige personeelskosten  222   266   -45   216  

  4.701   4.680   21   4.341  
Inhuur personeel  213   156   58   210  
Totaal personeelskosten  4.915   4.836   79   4.551  

 
 
Het grootste deel van de interne kosten zijn de personeelskosten. De totale personeelskosten over 2018 zijn € 79.000 
hoger dan begroot. Dit is veroorzaakt omdat bij de begroting de sociale lasten te laag zijn opgenomen en er in verband 
met vervanging van medewerk(st)ers bij vertrek en/of ziekte meer inhuur heeft plaatsgevonden.  
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19 
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De totale interne kosten zijn € 371.000 hoger dan begroot. Door een andere verdeling in FTE dan oorspronkelijk begroot 
ontstaat een klein verschil in de verdeling van de interne kosten. Onderstaand worden personeelskosten nader gespecificeerd. 
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(In EUR x 1.000) 
Werkelijk Begroting Verschil 

t.o.v. Werkelijk 
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  4.701   4.680   21   4.341  
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Het grootste deel van de interne kosten zijn de personeelskosten. De totale personeelskosten over 2018 zijn € 79.000 
hoger dan begroot. Dit is veroorzaakt omdat bij de begroting de sociale lasten te laag zijn opgenomen en er in verband 
met vervanging van medewerk(st)ers bij vertrek en/of ziekte meer inhuur heeft plaatsgevonden.  
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Personeelsbezetting per sectie 
 
 

 FTE AWP Begroot FTE FTE AWP 

 2018 2018 2018 2017 2017 
      

Bedrijfsvoering  20,5   25   21,8   20,4   25  
Marketing & Communicatie  23,5   26   22,5   21,7   24  
Zorg & Innovatie  18,5   20   19,0   17,3   21  

Totaal  62,5   71   63,3   59,4   70  

 

Alle werknemers zijn binnen Nederland werkzaam. 
 
 
Directiebeloning 
    

Bedragen in € 
 

   

Naam 
  

  T.A.J. Oostrom 
Functie 

  
Directeur 

 
   

Dienstverband 
   

Aard (looptijd) 
  

Onbepaald 
Uren 

  
37,5 

Parttime percentage 
  

100 
Periode 

 
  1-1-2018 t/m 31-12-2018 

 
   

Jaarinkomen 
   

Salaris 
  

115.740  
Vakantiegeld 

  
9.259  

Eindejaarsuitkering, 13e/14e maand 
  

                    -    
Totaal brutoloon 

  
124.999  

 
 
Het salaris van de directeur is sinds 2010 niet gestegen.  De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de 
directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld.  

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Nierstichting de Regeling beloning 
directeuren van goededoelenorganisaties (zie www.goededoelennederland.nl).  

De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij de 
Nierstichting vond plaats door de Raad vanToezicht. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 475 punten met een 
maximaal jaarinkomen van  € 129.559 (1 FTE/12 mnd).  

De voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg voor T.A.J. Oostrom  
€ 124.999. Deze beloning bleef binnen de geldende maxima.  

Het jaarinkomen  (€ 124.999) , de belastbare vergoedingen/bijtellingen (bijdrage ziektekosten en bijtelling privégebruik auto)  
ad € 7.840,  de werkgeversbijdrage voor het pensioen ad € 17.131, de compensatie van het door gewijzigde pensioenwetgeving 
ontstane tekort in de pensioenopbouw € 4.232 en voor de sociale lasten € 10.994. bleven met een bedrag van € 165.196 
binnen het in de regeling opgenomen maximum bedrag van € 187.000 per jaar.  
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Interne kosten en verdeling interne kosten 
 
	
	
(In EUR x 1.000) 

Werkelijk Begroting Verschil 
t.o.v. Werkelijk 

 2018 2018 begroting 2017 

     
Personeelskosten  4.915   4.836   79   4.551  
Huisvestingskosten  90   70   20   39  
Kantoor- en algemene kosten  261   247   14   255  
ICT kosten  1.107   825   282   496  
Reis- en verblijfskosten  132   132   1   116  
Werk door derden  148   174   -26   118  
Afschrijvingen  321   320   0   259  

Totaal interne kosten  6.974   6.603   371   5.834  

     
Verdeling interne kosten     
(In EUR x 1.000) Werkelijk Begroting Verschil 

t.o.v. Werkelijk 

 2018 2018 begroting 2017 

     
Zorg & Innovatie  2.037   1.967   70   1.650  
Communicatie  1.623   1.410   213   1.374  
Fondsenwerving  1.983   1.723   260   1.680  
Beheer & Administratie  1.331   1.504   -173   1.130  

Totale interne kosten  6.974   6.603   370   5.834  
 
 
De totale interne kosten zijn € 371.000 hoger dan begroot. Door een andere verdeling in FTE dan oorspronkelijk begroot 
ontstaat een klein verschil in de verdeling van de interne kosten. Onderstaand worden personeelskosten nader gespecificeerd. 
 
Personeelskosten 
	
	
(In EUR x 1.000) 

Werkelijk Begroting Verschil 
t.o.v. Werkelijk 

 2018 2018 begroting 2017 

     
Lonen en salarissen  3.316   3.328   -12   3.106  
Sociale lasten  699   622   77   583  
Pensioenlasten  465   464   0   436  
Overige personeelskosten  222   266   -45   216  

  4.701   4.680   21   4.341  
Inhuur personeel  213   156   58   210  

Totaal personeelskosten  4.915   4.836   79   4.551  

 
 
Het grootste deel van de interne kosten zijn de personeelskosten.	De totale personeelskosten over 2018 zijn € 79.000 
hoger dan begroot. Dit is veroorzaakt omdat bij de begroting de sociale lasten te laag zijn opgenomen en er in verband 
met vervanging van medewerk(st)ers bij vertrek en/of ziekte meer inhuur heeft plaatsgevonden.  
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Interne kosten en verdeling interne kosten 
 
	
	
(In EUR x 1.000) 

Werkelijk Begroting Verschil 
t.o.v. Werkelijk 

 2018 2018 begroting 2017 
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Kantoor- en algemene kosten  261   247   14   255  
ICT kosten  1.107   825   282   496  
Reis- en verblijfskosten  132   132   1   116  
Werk door derden  148   174   -26   118  
Afschrijvingen  321   320   0   259  

Totaal interne kosten  6.974   6.603   371   5.834  

     
Verdeling interne kosten     
(In EUR x 1.000) Werkelijk Begroting Verschil 

t.o.v. Werkelijk 

 2018 2018 begroting 2017 

     
Zorg & Innovatie  2.037   1.967   70   1.650  
Communicatie  1.623   1.410   213   1.374  
Fondsenwerving  1.983   1.723   260   1.680  
Beheer & Administratie  1.331   1.504   -173   1.130  

Totale interne kosten  6.974   6.603   370   5.834  
 
 
De totale interne kosten zijn € 371.000 hoger dan begroot. Door een andere verdeling in FTE dan oorspronkelijk begroot 
ontstaat een klein verschil in de verdeling van de interne kosten. Onderstaand worden personeelskosten nader gespecificeerd. 
 
Personeelskosten 
	
	
(In EUR x 1.000) 

Werkelijk Begroting Verschil 
t.o.v. Werkelijk 

 2018 2018 begroting 2017 

     
Lonen en salarissen  3.316   3.328   -12   3.106  
Sociale lasten  699   622   77   583  
Pensioenlasten  465   464   0   436  
Overige personeelskosten  222   266   -45   216  

  4.701   4.680   21   4.341  
Inhuur personeel  213   156   58   210  

Totaal personeelskosten  4.915   4.836   79   4.551  

 
 
Het grootste deel van de interne kosten zijn de personeelskosten.	De totale personeelskosten over 2018 zijn € 79.000 
hoger dan begroot. Dit is veroorzaakt omdat bij de begroting de sociale lasten te laag zijn opgenomen en er in verband 
met vervanging van medewerk(st)ers bij vertrek en/of ziekte meer inhuur heeft plaatsgevonden.  
 

Jaarverslag Nierstichting 2018 82

Interne kosten en verdeling interne kosten

Verdeling interne kosten 

De totale interne kosten zijn € 371.000 hoger dan begroot. Door een andere verde-

ling in FTE dan oorspronkelijk begroot ontstaat een klein verschil in de verdeling van 

de interne kosten. Onderstaand worden personeelskosten nader gespecificeerd.

Personeelskosten

Het grootste deel van de interne kosten zijn de personeelskosten. De totale perso-

neelskosten over 2018 zijn € 79.000 hoger dan begroot. Dit is veroorzaakt omdat bij 

de begroting de sociale lasten te laag zijn opgenomen en er in verband met vervan-

ging van medewerk(st)ers bij vertrek en/of ziekte meer inhuur heeft plaatsgevonden. 

Personeelsbezetting per sectie

Alle werknemers zijn binnen Nederland werkzaam.
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Personeelsbezetting per sectie 
 
 FTE AWP Begroot 

FTE FTE AWP 
 2018 2018 2018 2017 2017 
      

Bedrijfsvoering  20,5   25   21,8   20,6   25  
Marketing & Communicatie  23,5   26   22,5   21,7   24  
Zorg & Innovatie  18,5   20   19,0   17,3   21  
Totaal  62,5   71   63,3   59,6   70  

 

Alle werknemers zijn binnen Nederland werkzaam. 
 
 
Directiebeloning 
    

Bedragen in € 
 

   

Naam 
  

  T.A.J. Oostrom 
Functie 

  
Directeur 

 
   

Dienstverband 
   

Aard (looptijd) 
  

Onbepaald 
Uren 

  
37,5 

Parttime percentage 
  

100 
Periode 

 
  1-1-2018 t/m 31-12-2018 

 
   

Jaarinkomen 
   

Salaris 
  

115.740  
Vakantiegeld 

  
9.259  

Eindejaarsuitkering, 13e/14e maand 
  

                    -    
Totaal brutoloon 

  
124.999  

 
 
Het salaris van de directeur is sinds 2010 niet gestegen.  De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de 
directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld.  

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Nierstichting de Regeling beloning 
directeuren van goededoelenorganisaties (zie www.goededoelennederland.nl).  

De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij de 
Nierstichting vond plaats door de Raad vanToezicht. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 475 punten met een 
maximaal jaarinkomen van  € 129.559 (1 FTE/12 mnd).  

De voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg voor T.A.J. Oostrom  
€ 124.999. Deze beloning bleef binnen de geldende maxima.  

Het jaarinkomen  (€ 124.999) , de belastbare vergoedingen/bijtellingen (bijdrage ziektekosten en bijtelling privégebruik auto)  
ad € 7.840,  de werkgeversbijdrage voor het pensioen ad € 17.131, de compensatie van het door gewijzigde pensioenwetgeving 
ontstane tekort in de pensioenopbouw € 4.232 en voor de sociale lasten € 10.994. bleven met een bedrag van € 165.196 
binnen het in de regeling opgenomen maximum bedrag van € 187.000 per jaar.  

De belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn stonden bovendien 
in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.  

Jaarverslag Nierstichting 2018 83

Directiebeloning

Het salaris van de directeur is sinds 2010 niet gestegen.  De Raad van Toezicht heeft 

het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere 

bezoldigingscomponenten vastgesteld. 

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt 

de Nierstichting de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties (zie 

www.goededoelennederland.nl). 

De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaar-

inkomen. De weging van de situatie bij de Nierstichting vond plaats door de Raad van 

Toezicht. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 475 punten met een maxi-

maal jaarinkomen van  € 129.559 (1 FTE/12 mnd). 

De voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomen van 

de directie bedroeg voor T.A.J. Oostrom € 124.999. Deze beloning bleef binnen de 

geldende maxima. 

Het jaarinkomen (€ 124.999), de belastbare vergoedingen/bijtellingen (bijdrage ziek-

tekosten en bijtelling privégebruik auto)  ad € 7.840,  de werkgeversbijdrage voor het 

pensioen ad € 17.131, de compensatie van het door gewijzigde pensioenwetgeving 

ontstane tekort in de pensioenopbouw € 4.232 en voor de sociale lasten € 10.994. 

bleven met een bedrag van € 165.196 binnen het in de regeling opgenomen maximum 

bedrag van € 187.000 per jaar. 

De belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de ove-

rige beloningen op termijn stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het 

jaarinkomen. 

Overige interne kosten

De huisvestingskosten zijn over 2018 € 20.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroor-

zaakt door hogere kosten voor onderhoud en gemeentelijke belastingen. 

De kantoor en algemene kosten zijn over 2018 € 14.000 hoger dan begroot. De 

belangrijkste oorzaak is een stijging van de portokosten. Deze zijn met name hoger 

doordat meer wordt verstuurd (vooral voorlichtingsmaterialen) en vaak in kleinere 

collie. 
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Overige interne kosten 
De huisvestingskosten zijn over 2018 € 20.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door hogere kosten voor onderhoud 
en gemeentelijke belastingen.   
De kantoor en algemene kosten zijn over 2018 € 14.000 hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaak is een stijging van de 
portokosten. Deze zijn met name hoger doordat meer wordt verstuurd (vooral voorlichtingsmaterialen) en vaak in kleinere 
collie.  
De ICT-kosten zijn in totaal € 282.000 hoger dan begroot. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de 
projectkosten om het ICT landschap weer aan de eisen van nu te kunnen laten voldoen hoger zijn uitgevallen. 
De reis- en verblijfskosten zijn nagenoeg conform begroting.  

De kosten werk door derden zijn over 2018 € 26.000 lager dan begroot. Met name is er minder uitgegeven aan advieskosten 
van externe adviseurs. 
Afschrijvingslasten zijn conform de begroting. 

 
Saldo financiële baten en lasten 
 
 

(In EUR x 1.000) 
Werkelijk Begroting Verschil 

t.o.v. Werkelijk 

 2018 2018 begroting 2017 

Baten     

Intrest Obligaties  133   141   -8   133  
Intrest banken  4   14   -10   9  
Dividenden  100   111   -11   84  
Gerealiseerde koersresultaten  1   275   -274   475  
Onger. koersresultaten obligaties  -171   -     -171   -125  
Onger. koersresultaat aandelen  -193   -     -193   -156  
Totaal baten  -125   541   -666   421  
Bankrente en -kosten  42   40   2   48  
Bewaarloon effecten  54   40   14   35  
Diverse lasten  29   -     29   27  
Totaal   -250   461   -711   310  

 
 
In 2018 heeft de Nierstichting contracten afgesloten met twee nieuwe vermogensbeheerder, Triodos Bank en InsingerGilissen. 
Dit is gedaan om de vermogensbeheerders te kunnen vergelijken. Gelijktijdig ontstaat een betere spreiding van de 
portefeuilles. Het jaar 2018 was geen goed beleggingsjaar waardoor portefeuilles slecht hebben gepresteerd. Het 
ongerealiseerd resultaat is over 2018 is € 364.000 negatief. Ongerealiseerd resultaat op obligaties en aandelen betreft het 
verschil tussen aanschafwaarde van de stukken en de beurskoersen op het moment van rapportage. Ongerealiseerd 
koersresultaat wordt niet begroot.  
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portokosten. Deze zijn met name hoger doordat meer wordt verstuurd (vooral voorlichtingsmaterialen) en vaak in kleinere 
collie.  
De ICT-kosten zijn in totaal € 282.000 hoger dan begroot. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de 
projectkosten om het ICT landschap weer aan de eisen van nu te kunnen laten voldoen hoger zijn uitgevallen. 
De reis- en verblijfskosten zijn nagenoeg conform begroting.  

De kosten werk door derden zijn over 2018 € 26.000 lager dan begroot. Met name is er minder uitgegeven aan advieskosten 
van externe adviseurs. 
Afschrijvingslasten zijn conform de begroting. 

 
Saldo financiële baten en lasten 
 
 

(In EUR x 1.000) 
Werkelijk Begroting Verschil 

t.o.v. Werkelijk 

 2018 2018 begroting 2017 

Baten     

Intrest Obligaties  133   141   -8   133  
Intrest banken  4   14   -10   9  
Dividenden  100   111   -11   84  
Gerealiseerde koersresultaten  1   275   -274   475  
Onger. koersresultaten obligaties  -171   -     -171   -125  
Onger. koersresultaat aandelen  -193   -     -193   -156  
Totaal baten  -125   541   -666   421  
Bankrente en -kosten  42   40   2   48  
Bewaarloon effecten  54   40   14   35  
Diverse lasten  29   -     29   27  
Totaal   -250   461   -711   310  

 
 
In 2018 heeft de Nierstichting contracten afgesloten met twee nieuwe vermogensbeheerder, Triodos Bank en InsingerGilissen. 
Dit is gedaan om de vermogensbeheerders te kunnen vergelijken. Gelijktijdig ontstaat een betere spreiding van de 
portefeuilles. Het jaar 2018 was geen goed beleggingsjaar waardoor portefeuilles slecht hebben gepresteerd. Het 
ongerealiseerd resultaat is over 2018 is € 364.000 negatief. Ongerealiseerd resultaat op obligaties en aandelen betreft het 
verschil tussen aanschafwaarde van de stukken en de beurskoersen op het moment van rapportage. Ongerealiseerd 
koersresultaat wordt niet begroot.  
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aanschafwaarde van de stukken en de beurskoersen op het moment van rapportage. 

Ongerealiseerd koersresultaat wordt niet begroot.
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Toelichting resultaat 
 
Het netto resultaat is in 2018 €114.319 negatief, ten opzichte van een begroot verlies van € 2.907.000. De verschillen zijn 
in de toelichting op de staat van baten en lasten toegelicht. De onderbouwing van de resultaatbestemming is terug te 
lezen in paragraaf 14.2. Het resultaat is als volgt bestemd: 
 
 
 
 

(In EUR x 1.000) Reserve Herwaarderingsreserve 

 

Continuïteit Overige 
Zorg & 

Innovatie 

 
Draagbare 
kunstnier INZET 

 
Vruchtgebruik 

 
Beleggingen 

         
Stand per 31 december 2017  5.700   959   1.963   748   500   740   210  
Toevoegingen         

Teruggeboekte subsidies    560       

Opbrengsten Major Donor     302   -       

Geoormerkte giften en subsidies    73   113      

Herwaardering vruchtgebruiken       47   

Herwaardering obligaties         -    
Resultaatverdeling    366   1.177     -        

  5.700   1.325   3.773   1.163   500   787   210  
Onttrekkingen         

Projecten Zorg en Innovatie    -1.747       

Draagbare kunstnier     -834      

Regeneratieve geneeskunde      -       

Herwaardering obligaties         -171  
Resultaatverdeling               
Stand per 31 december 2018  5.700   1.325   2.026   329   500   787   39  
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Toelichting resultaat

Het netto resultaat is in 2018 €114.319 negatief, ten opzichte van een begroot verlies van € 2.907.000. De verschillen 

zijn in de toelichting op de staat van baten en lasten toegelicht. De onderbouwing van de resultaatbestemming is 

terug te lezen in paragraaf 14.2. Het resultaat is als volgt bestemd:



 

 

16. Kostenverdeelstaat. 
 
 
 

(In EUR x 1.000) 
Doelstelling  Kosten van werving  Beheer en 

administratie 
 Werkelijk  Begroting  Werkelijk 

 
Zorg en  Communi-  Eigen  Acties   Interne  2018  2018  2017  

Innovatie  catie  fondsen  derden  kosten       
 

      werving                
 

               

Subsidies                   9.651                      -                        -                        -                            -                  9.651             10.634               9.896  
Uitbesteed werk                         -                        -                 2.550                   119                          -                 2.669               2.770                2.610  
Communicatie                         -                2.086                      -                        -                            -                2.086               2.225               1.991  
Personeelslasten                    1.421                1.100                1.345                      -                     1.048                4.914               4.836               4.551  
Huisvestingslasten                        29                    24                    29                      -                            8                    90                    70                    39  
Kantoor- en algemene lasten                        72                    64                    78                      -                          47                   261                  247                  255  
ICT lasten                     354                  285                  348                      -                        120                1.107                  825                  496  
Reis- en verblijfslasten                        27                    42                     51                      -                           12                   132                   132                   116  
Werk door derden                        29                    24                    29                      -                          66                  148                   174                  118  
Afschrijvingen                      105                    84                  103                      -                          29                   321                  320                  259  

Totaal                 11.687              3.709              4.533                   119                    1.331             21.379            22.233            20.331  
 

               

Percentage van de totale lasten 55%  17%  21%  1%  6%  100%  100%  100% 
 
 
In de kostenverdeelstaat worden alle kosten van de Nierstichting, inclusief bedrijfsvoeringkosten, verdeeld over de rubrieken in de Staat van Baten en Lasten.
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In de kostenverdeelstaat worden alle kosten van de Nierstichting, inclusief bedrijfsvoeringkosten, verdeeld over de rubrieken in de Staat van Baten en Lasten.
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17. Financieel overzicht vijf jaar 
Nierstichting. 
 
 
 
 
(In EUR x 1.000) 

 Werkelijk   Werkelijk  Werkelijk Werkelijk Werkelijk 
 2018 2017 2016 2015 2014 

Baten    
  

Baten van Particulieren  18.811   17.055   17.546   16.680   17.573  
Baten van Bedrijven en organisaties  323   257   1.313   670   1.046  
Baten van andere organisatie zonder winststreven  105   89   62   38   48  
Baten van Subsidies van Overheden  800   790   -     -     -    
Baten van Loterijenorganisaties  1.478   1.608   1.540   1.536   1.378  
Som van de geworven baten  21.516   19.799   20.488   18.924   20.045  

Overige baten  0   -     72   7   13  
Som van de baten  21.516   19.799   20.560   18.931   20.058  

    
  

Lasten    
  

Besteed aan de doelstellingen    
  

Zorg en innovatie  11.687   11.546   12.478   11.036   12.837  
Communicatie  3.709   3.365   3.299   3.191   3.108  
Totaal Bestedingen t.b.v. doelstellingen (C)  15.396   14.911   15.777   14.227   15.945  

    
  

Wervingskosten  4.652   4.290   4.182   4.352   3.827  
Kosten beheer en administratie  1.331   1.130   1.337   1.233   1.109  

Som van de lasten  5.983   5.420   5.519   5.585   4.936  
    

  
Saldo voor financiële baten en lasten  137   -532   -736   -881   -823  

Saldo financiële baten en lasten  -250   310   746   592   1.397  

Saldo van de baten en lasten  -114   -222   -17   -289   574  
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PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Fascinatio Boulevard 350, 3065 WB Rotterdam, Postbus 8800, 
3009 AV Rotterdam 
T: 088 792 00 10, F: 088 792 95 33, www.pwc.nl 
  

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, 
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Jaarrekening 
31 december 2018 
1 januari 2018 
Nierstichting Nederland 
Controle 
Goedkeurend 
30116705A022 
KVK 
Kvk Nummer uit DB (nog te doen) 
Create SBR Extension 
1.0 
Rotterdam 
10 mei 2019 

Aan: de directie en de raad van toezicht van Nierstichting Nederland  
  

  

Verklaring over de jaarrekening 2018 
  

Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Nierstichting Nederland een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van de stichting op 31 december 2018 en van het resultaat over 
2018 in overeenstemming met Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende instellingen’ van de Nederlandse Raad 
voor de Jaarverslaggeving (RJ 650). 

Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 van Nierstichting Nederland te 
Bussum (‘de stichting’) gecontroleerd. 

De jaarrekening bestaat uit: 
• de balans per 31 december 2018; 
• de staat van baten en lasten over 2018; en 
• de toelichting met de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige 

toelichtingen. 

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is RJ 
650. 

  

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Onafhankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van Nierstichting Nederland zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 
(VGBA). 

 

  
  

Pagina 2 van 4 

  

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie 
  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 
• het bestuursverslag (bestaande uit hoofdstuk 1 t/m hoofdstuk 10 van het jaarverslag); 
• het financieel overzicht (hoofdstuk 17); 
• de begroting 2019 (hoofdstuk 19); 
• de bijlagen (hoofdstuk 20). 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
• alle informatie bevat die op grond van RJ 650 is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het verslag in 
overeenstemming met RJ 650. 

  

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
en de accountantscontrole 
  

Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van toezicht voor de 
jaarrekening 
De directie is verantwoordelijk voor: 
• het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJ 650; 

en voor 
• een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten 
of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet de 
directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de stichting. 

18 
Controle-
verklaring
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen 
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle 
afwijkingen ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect 
van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring. 

Rotterdam, 29 mei 2019 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door M. van Ginkel RA 

 

  
  

Pagina 4 van 4 

  

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2018 
van Nierstichting Nederland 
  

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een 
controle inhoudt. 

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de 
jaarrekening 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om 
een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als 
gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit: 
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de stichting. 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan. 

• het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Ook op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid 
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar 
continuïteit niet langer kan handhaven. 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
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19. Begroting 2019. 

 

(In EUR x 1.000) 
Begroting  Werkelijk 

 2019  2018 

Baten    

Baten van Particulieren  17.550    18.811  
Baten van Bedrijven en organisaties  315    323  
Baten van andere organisatie zonder winststreven  62    105  
Baten van Subsidies van Overheden  -      800  
Baten van Loterijenorganisaties  1.650    1.478  

Som van de geworven baten  19.577    21.516  

Overige baten  -       -     

Som van de baten  19.577    21.516  
    

Lasten    

Besteed aan de doelstellingen    

Zorg en innovatie  12.363    11.687  
Communicatie  3.810    3.709  

Totaal Bestedingen t.b.v. doelstellingen ( C)  16.173    15.396  
    

Wervingskosten  4.757    4.652  
Kosten beheer en administratie  1.481    1.331  

Som van de lasten  22.411    5.983  
    

Saldo voor financiële baten en lasten  -2.834    137  

Saldo financiële baten en lasten  300    -250  

Saldo van de baten en lasten  -2.534    -114  
    

    

Bestemming saldo van de baten en lasten    

Continuïteitsreserve  -       -     
Overige reserve  -1.384    366  
Reserve Zorg & Innovatie  -581    63  
Reserve Draagbare Kunstnier  -569    -419  
Reserve INZET  -      -    
Reserve Vruchtgebruik  -      47  

Herwaarderingsreserve Beleggingen  -      -171  

TOTAAL  -2.534    -114  

 

 

28 

 

19. Begroting 2019. 

 

(In EUR x 1.000) 
Begroting  Werkelijk 

 2019  2018 

Baten    

Baten van Particulieren  17.550    18.811  
Baten van Bedrijven en organisaties  315    323  
Baten van andere organisatie zonder winststreven  62    105  
Baten van Subsidies van Overheden  -      800  
Baten van Loterijenorganisaties  1.650    1.478  

Som van de geworven baten  19.577    21.516  

Overige baten  -       -     

Som van de baten  19.577    21.516  
    

Lasten    

Besteed aan de doelstellingen    

Zorg en innovatie  12.363    11.687  
Communicatie  3.810    3.709  

Totaal Bestedingen t.b.v. doelstellingen ( C)  16.173    15.396  
    

Wervingskosten  4.757    4.652  
Kosten beheer en administratie  1.481    1.331  

Som van de lasten  22.411    5.983  
    

Saldo voor financiële baten en lasten  -2.834    137  

Saldo financiële baten en lasten  300    -250  

Saldo van de baten en lasten  -2.534    -114  
    

    

Bestemming saldo van de baten en lasten    

Continuïteitsreserve  -       -     
Overige reserve  -1.384    366  
Reserve Zorg & Innovatie  -581    63  
Reserve Draagbare Kunstnier  -569    -419  
Reserve INZET  -      -    
Reserve Vruchtgebruik  -      47  

Herwaarderingsreserve Beleggingen  -      -171  

TOTAAL  -2.534    -114  

 

 

28 

 

19. Begroting 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(In EUR x 1.000) 
Begroting  Werkelijk 

 2019  2018 

Baten    

Baten van Particulieren  17.550    18.811  
Baten van Bedrijven en organisaties  315    323  
Baten van andere organisatie zonder winststreven  62    105  
Baten van Subsidies van Overheden  -      800  
Baten van Loterijenorganisaties  1.650    1.478  

Som van de geworven baten  19.577    21.516  

Overige baten  -       -     

Som van de baten  19.577    21.516  
    

Lasten    

Besteed aan de doelstellingen    

Zorg en innovatie  12.363    11.687  
Communicatie  3.810    3.709  

Totaal Bestedingen t.b.v. doelstellingen ( C)  16.173    15.396  
    

Wervingskosten  4.757    4.652  
Kosten beheer en administratie  1.481    1.331  

Som van de lasten  22.411    21.379  
    

Saldo voor financiële baten en lasten  -2.834    137  

Saldo financiële baten en lasten  300    -250  

Saldo van de baten en lasten  -2.534    -114  
    

    

Bestemming saldo van de baten en lasten    

Continuïteitsreserve  -       -     
Overige reserve  -1.384    366  
Reserve Zorg & Innovatie  -581    63  
Reserve Draagbare Kunstnier  -569    -419  
Reserve INZET  -      -    
Reserve Vruchtgebruik  -      47  

Herwaarderingsreserve Beleggingen  -      -171  

TOTAAL  -2.534    -114  
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20 Bijlagen
20.1 Statutaire doelstellingen

Sinds de oprichting in 1968 werkt de Nierstichting aan deze statutaire doelstellingen:

voortdurende verbetering van de behandeling van nierziekten;

voortdurende verbetering van de weerbaarheid van nierpatiënten;

bevorderen van transplantatiemogelijkheden;

bevorderen van de preventie van nierziekten;

bevorderen van wetenschappelijk onderzoek;

materiële ondersteuning van nierpatiënten; 

belangenbehartiging van nierpatiënten. 

De Nierstichting is gevestigd in Bussum en werkt met meerjarenprogramma’s aan 

de realisatie van deze doelstellingen. We doen daarvoor gerichte investeringen, for-

muleren heldere ambities en werken projectmatig. Zo zetten we op gestructureerde 

wijze alles op alles ter verbetering van de kwaliteit van leven van nierpatiënten en ter 

preventie van nierziekten.

In 2018 hebben er geen wijzigingen in de statutaire doelstellingen plaatsgevonden.

20.2 Organisatie Nierstichting en verantwoordingsverklaring

Eind 2018 werkten bij de Nierstichting 72 medewerkers (62,5 FTE) aan het verbe-

teren van het leven van nierpatiënten en het voorkomen dat er meer nierpatiënten 

bijkomen.

De directeur (statutair bestuurder) stelt samen met het managementteam (zie 20.3 

Samenstelling managementteam) het beleid van de Nierstichting vast en zorgt voor 

de aansturing van de medewerkers en de vrijwilligersorganisatie (ruim 60.000 vrij-

willigers). De directeur is eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Raad 

van Toezicht (zie hoofdstuk 10).

Onze Raad van Toezicht werkt onbezoldigd; het salaris van de directeur is sinds de 

aanstelling in 2010 niet gestegen en voldoet aan de norm uit de Code van Goed 

Bestuur voor Goede Doelen van Stichting Goede Doelen Nederland.
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Naam Functie Datum in dienst Nevenfuncties
Tom Oostrom Directeur 01/08/2005 Voorzitter bestuur NeoKidney Foundation

Voorzitter Raad van Toezicht RegMed XB

Lid management committee European Kidney Health Alliance (EKHA)

Lid Regiegroep voor de sector Life Science & Health

Lid bestuur Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Lid bestuur Stichting Nierdonatie bij leven

Lid bestuur Stichting Nieren.nl

Lid Kerngroep Transitie Proefdiervrije Innovatie (Ministerie van EZK)

Voorzitter Programmaraad Alles is Gezondheid (Ministerie VWS)

Lid Strategische Advies Raad van TNO Gezond leven

Katja van Geffen Manager Zorg & Innovatie 01/12/2011 Voorzitter Kwaliteitsraad Heel Nederland Gezonder 

Wouter Langeveld Manager Marketing & Communicatie 01/01/2013 Lid Raad van Toezicht Idea Cultuur

Plaatsvervangend directeur Secretaris Dagelijks Bestuur Stichting Collecteplan

Mischa Hornman Manager Bedrijfsvoering 01/11/2015 Lid Commissie Bedrijfsvoering & Financiën Goede Doelen Nederland

20.3 Samenstelling Management Team
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Naam Functie Discipline & achtergrond Aantreden Aftreden Termijn (Neven)functies

Dr. P.L. Batenburg Voorzitter Raad van Toezicht Gezondheidszorg 10-2016 10-2020 1e Voorzitter Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis
10-2024 2e Voorzitter bestuur Santeon ziekenhuizen

Lid Advisory Board Strategic Area Health Technische  
Universiteit Eindhoven
Lid Raad van Toezicht Stichting Meetbaar Beter
Secretaris Stichting Onderzoeksfonds Catharina Ziekenhuis

Mr. G.H. Verbeek Voorzitter audit-commissie Bedrijfsleven / Ondernemer 12-2015 12-2019 1e Raad van advies YARD ENERGY Group BV
12-2023 2e

Ing. R.A. Adolfsen MBA Lid Bedrijfsleven / Ondernemer 08-2016 08-2020 1e Eigenaar Intraspect B.V.
08-2024 2e Lid Raad van Toezicht ’s Heeren Loo

Lid Raad van Toezicht Dokter Bosman

M.J.F.M. Verhoeven Lid Bedrijfsleven / Marketing 02-2010 02-2014 1e Directeur-eigenaar Maarten Verhoeven Creative Marketing (MVCM)
02-2018 2e Voorzitter van Stichting Voetbalcomplex Nederhorst

20.4 Samenstelling Raad van Toezicht

Dr. O. Maathuis Lid Marketing & Communicatie 02-2018 02-2022 1e Corporate Positioneerder – De Positioneerders adviesbureau voor 
merkpositionering

02-2026 2e Lid Raad van Toezicht Gezondheidscentrum Kersenboogerd  
te Hoorn (2018)
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Naam Functie Discipline & achtergrond Aantreden Aftreden Termijn (Neven)functies

Ir. B.F. Dessing Lid Gezondheidszorg/ bedrijfsleven 02-2010 02-2014 1e Lid Bestuur Prof. dr. Jaap Swierenga Stichting
Oud-voorzitter RvB VGZ-IZA_TRIAS_
Univé Groep, voormalig directeur 
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

02-2018 2e Lid Raad van Toezicht NOS (Kroonbenoeming)
Lid Bestuur Walter Maas Huis
Lid Raad van Toezicht Revalidatiecentrum De Hoogstraat
Voorzitter College van Deskundigen NHG-Praktijkaccreditering
Lid Audit Committee Algemene Rekenkamer
Voorzitter Bestuur Stichting Benchmark GGZ
Lid Raad van Advies Deerns Raadgevende Ingenieurs BV
Lid Vereniging AEGON
Lid Raad van Commissarissen SPF-Beheer bv
Lid Raad van Commissarissen Acta Holding
Lid Raad van Commissarissen Leyden Academy
Lid Raad van Commissarissen CbusineZ/CZ groep

Mr. C.I. van Gent Lid Advocatuur 09-2014 09–2018 1e Advocaat BarentsKrans N. V. Den Haag
09-2022 2e Auteur SDU

Docent arbeidsrecht diverse opleidingsinstituten
Voorzitter bestuur Soroptimistclub Voorburg-Rijswijk  
(tot 15 oktober 2018)
Secretaris bestuur Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten
Lid Stichting Permanente Opleiding Orde van Advocaten ’s-Gravenhage

Mr. M.E.C. Pernot Lid Bedrijfsleven 03-2014 03–2018 1e Lid Raad van Toezicht Maastricht UMC+
03–2022 2e Algemeen directeur Vereniging Eigen Huis  

(tot eind september 2014)
Lid Reclame Code Commissie
Bestuur KPN Mooiste Contactfonds
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20.6 Overzicht bestedingen Zorg & Innovatie 

 
Pijler 1: Voorkomen  Begroting     Realisatie     Verschil   

Doelstelling 1 Vroeg opsporen van nierschade  325   1   -324  

VKF1P07 Lekker lang leven    1    
    325   1   -324  

Doelstelling 2 Verbeteren eerstelijnszorg  155   -     -155  
 Subtotaal  480   1   -479  

Doelstelling 3 Verminderen zoutgebruik  420   502   82  

VKF3P01 Bewustwording    248    

VKF3P02 Reductie zout in levensmiddelen    27    

VKF3P03 Ontwikkelen (online) tools ter ondersteuning      40    

VKF3P04 Strategische samenwerking en lobby    9    

VKF3P05 Gezonde Generatie    178    
 TOTAAL  900   503   -397  

 
 
 
Pijler 2: Genezen  Begroting     Realisatie     Verschil   

Doelstelling 1 Onderzoek naar herstellen van beschadigde nieren  510   375   -135  

A3D101 RegMedXB consortium    375    
 TOTAAL  510   375   -135  

 
 
Pijler 3: Behandelen  Begroting     Realisatie     Verschil   

Doelstelling 1 Toename aantal (pre-emptieve) transplantaties  360   491   131  

BHF1P01 Lobby ten behoeve van de donorwet     26    

BHF1P02 PROPER-onderzoek (perfusie ter verbetering kwaliteit van 
donornieren)    250    

BHF1P04 Nierdonatiebijleven.nl    46    

BHF1P06 Leefstijlinterventies na transplantatie    162    

BHF1P07 Transplanterendag    7    
 Subtotaal  360   491   131  

Doelstelling 2 Vrije keuze en optimale zorg voor de (oudere) patiënt  70   85   15  

BHF2P05 Taskforce thuisdialyse    2    

A1D1P05 Cognitief en Adaptief functioneren    15    

BHF2P06 Website Nieratlas    42    

BHF2P07 Samenwerking kindernefrologie    19    

BHF2P08 Kennissynthese vermoeidheid    7    
 Subtotaal  430   576   146  

Doelstelling 3 Vraaggericht flexibel zorgaanbod voor dialysepatiënten  1.129   870   -259  

18NKF Ontwikkeling draagbare kunstnier    851    

BHF3P Nierstichting Challenge    12    

14A2D405 Teledialyse     7    
 TOTAAL  1.559   1.446   -113  
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20.5 Overzicht bestedingen Zorg & Innovatie 
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Pijler 4: Onderzoek en Innovatie  Begroting     Realisatie     Verschil   

Doelstelling 1 Kwaliteit  3.770   4.047   277  

18OCA Consortium Taskforce    1.250    

18OCA Algemene kosten Consortium    18    

18OKG Kolff Call    1.325    

18OKK Kolff stages en proefschriften    41    

OKW Winterschool    16    

18OI Innovatie Call    597    

18PhD PhD student Call    780    

18OAA Algemene kosten    20    
 Subtotaal  3.770   4.047   277  

Doelstelling 2 Internationalisering  65   5   -60  

OKVS Internationale Uitwisseling    5    
 Subtotaal  3.835   4.052   217  

Doelstelling 3 Valorisatie  1.555   1.676   121  

18SWO Call Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek    296    

O&IF3P05 Cofinanciering onderzoeksagenda 'Nierziekte de Baas'    75    

O&IF3P06 Ondersteuning onderzoeksagenda 'Nierziekte de Baas'    5    

PPS Nierstichting-Health~Holland PPS Call     1.300    
 TOTAAL  5.390   5.728   338  

 
 
Pijler 5: Patiënten ondersteuning Begroting     Realisatie     Verschil   

Doelstelling 1 Patiëntenverenigingen  1.652   1.602   -50  

POF1P01 Jaarlijkse exploitatiesubsidie NVN     1.252    

POF1P02 Ontwikkelsubsidie samenwerking RNV’s-NVN-NSN    59    

KA60 Subsidie RNV’s    291    

  Subtotaal  1.652   1.602   -50  

Doelstelling 2 Voorlichting  327   376   49  

POF2P01 Voorlichtingsmaterialen     38    

POF2P03 Patiëntenplatform nieren.nl    312    

POF1P04 Verzendkosten voorlichtingsmaterialen    12    

POF2P05 Corpus partnership    14    
 Subtotaal  1.979   1.978   -1  

Doelstelling 3 Sociaal beleid  286   107   -179  

POF3P01 Vernieuwing sociaal beleid    65    

  Individuele financiële steun    42    
 Subtotaal  2.265   2.085   -180  

Doelstelling 4 Vakantieprogramma  113   -54   -167  

  Programmakosten    7    

  Vakantieprogramma binnenland    -144    

  Vakantieprogramma buitenland    83    
 TOTAAL  2.378   2.031   -347  
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Zorg en Innovatie Algemeen  Begroting     Realisatie     Verschil   

Doelstelling 1 Patiëntenverenigingen  262   127   -135  

Z&I-02 Congresbezoek    3    

Z&I-08 Bijdrage European Kidney Health Alliance    23    

Z&I-09 Vergaderkosten    1    

Z&I-10 Contributie koepels (SGF, NPHF)    24    

Z&I-11 Willem Kolff Stichting     5    

Z&I-13 Haagse monitoring     12    

Z&I-14 Kennislink    12    

Z&I-15 Stakeholdermanagement     4    

Z&I-16 Impact strategie    5    

Z&I-17 Communicatie algemeen    1    

Z&I-18 Factsheets herziening    1    

Z&I-19 Public Affairs algemeen     1    

Z&I-20 Kolff event / Battle of the Universities    35    
 TOTAAL ZORG & INNOVATIE  262   127   -135  
 

   
  

 Teruggeboekte subsidies  -365   -560   -195  
 

   
  

 Interne kosten t.b.v. Zorg & Innovatie  1.967   2.037   70  
 

   
  

 ZORG & INNOVATIE  12.601   11.687   -914  
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20.6  Vermogensbeleid 
De Nierstichting is een professionele non-profit organisatie die onderzoeks- en 

patiëntenzorgprogramma’s ondersteunt en financiert. Projecten en (wetenschap-

pelijk) onderzoek worden bijna volledig gefinancierd uit giften van particulieren en 

bedrijven. Om te zorgen dat de Nierstichting haar verplichtingen voor bijvoorbeeld 

onderzoek kan nakomen - ook als de inkomsten tegenvallen - zijn financiële reserves 

noodzakelijk. 

Reserves en fondsen

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een reserve en een fonds. Wanneer door 

een derde aan een deel van de middelen een specifieke bestemming is gegeven 

betreft het een fonds. Wanneer het bestuur van een instelling een bestemming aan 

de middelen heeft gegeven, is er sprake van een reserve. Uitgangspunt is dat geen 

reserves worden gevormd zonder vooraf bepaalde bestemming en dat reservering 

van middelen wenselijk is voor de continuïteit van steun aan de doelstelling. Het aan-

houden of opbouwen van reserves is dan ook slechts in een beperkt aantal gevallen 

toegestaan.

Richtlijn voor de jaarverslaggeving RJ650 onderscheidt vier verschillende reserves:

Continuïteitsreserve;

Bestemmingsreserve;

Herwaarderingsreserve;

Overige reserve.

Continuïteitsreserve

Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte ter-

mijn en om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan de verplichtingen kan worden 

voldoen. De Nierstichting vermeld in de toelichting bij de balans de door haar nood-

zakelijk geachte omvang van de continuïteitsreserve alsmede de daaraan ten grond-

slag liggende veronderstellingen.

De hoogte van de continuïteitsreserve wordt bepaald op basis van de jaarlijkse kos-

ten van de werkorganisatie. Deze jaarlijkse kosten van de werkorganisatie worden 

bepaald aan de hand van:

1 subsidies en bijdragen, afdrachten, aankopen, uitbesteed werk en publiciteit en 

communicatie worden volledig meegenomen, uitgezonderd dat deel dat wordt 

toegerekend aan de doelstelling;

2 personeelskosten, huisvestingskosten, kantoor en algemene kosten en 

afschrijvingen en rente worden volledig meegenomen inclusief het gedeelte dat 

aan de doelstelling wordt toegerekend.

Conform de richtlijn van de commissie Herkströter hanteert het bestuur voor de 

hoogte van de continuïteitsreserve een bovengrens van anderhalf maal de jaarkosten 

van de werkorganisatie. De continuïteitsreserve dient als zekerheid voor het voort-

bestaan van de organisatie van de Nierstichting of voor eventuele afbouw van de 

activiteiten. De hoogte van de reserve is bij besluit van de Raad van Toezicht op basis 



Jaarverslag Nierstichting 2018 99

van risicoanalyse en Monte Carlo simulaties bepaald op € 5.700.000,-. Hiermee valt 

de reserve ruim binnen de richtlijn van de commissie Herkströter. Toevoegingen aan 

de reserve zijn slechts toegestaan indien de hoogte van de reserve lager dan de norm 

is. Periodiek wordt de norm voor de continuïteitsreserve op basis van risicoanalyse 

geëvalueerd en, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, zo nodig bijgesteld.

Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserves worden gevormd om gelden te oormerken voor een specifiek 

doel. Bij de vorming van een bestemmingsreserve wordt een duidelijk doel omschre-

ven en wordt de looptijd van de bestemmingsreserve bepaald. Het bestuur stelt de 

vorming van de reserve voor en de Raad van Toezicht stelt deze vast. 

Herwaarderingsreserve

Omdat de Nierstichting een deel van het vermogen heeft belegd in vermogensbeheer 

wordt een herwaarderingsreserve beleggingen aangehouden. In deze reserve wor-

den ongerealiseerde koersresultaten op beleggingen verwerkt, conform de Richtlijn 

voor de Jaarverslaggeving RJ650.

Overige reserve

De overige reserve wordt gevormd uit resultaat dat niet kan worden toegevoegd aan 

de Continuïteitsreserve en niet voor een specifiek doel is bestemd. Middelen die aan 

de overige reserve worden toegevoegd dienen uiterlijk in 2 jaren te zijn besteed.

Fondsen

Fondsen zijn reserves bestemd door derden. Een Fonds op Naam is een schenking 

aan een goed doel, ook genoemd het ‘hoofdfonds’, met een gerichte opdracht. 

De schenker bepaalt zelf de naam van het fonds (vaak de eigen naam of de naam 

van een dierbare) en de aan het ‘hoofdfonds’ gerelateerde doelstelling (bijvoorbeeld 

een bepaald onderzoek). De schenker kan ook zelf bepalen hoeveel geld het fonds 

uitgeeft. Het doel van het Fonds op Naam moet over het algemeen wel passen bin-

nen de doelstelling van het ‘hoofdfonds’. Het ‘hoofdfonds’ zorgt ervoor dat het geld 

in het Fonds van Naam besteed wordt aan het specifieke doel en draagt zorg voor de 

administratieve afhandeling.
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20.7 Beleggingsstatuut

Referentiekader

In dit statuut wordt het referentiekader geschetst dat geldt voor de invulling van de effectenportefeuille van de Nierstichting. Het beleggingsstatuut heeft drie functies:

1 het beleggingsstatuut is het kader waarbinnen de vermogensbeheerder kan opereren;

2 met behulp van het beleggingsstatuut kan het vermogensbeheer worden getoetst;

3 het beleggingsstatuut is ondersteunend bij de uitleg van het beleggingsbeleid van de Nierstichting.

Dit referentiekader omvat drie typen criteria die in volgordelijkheid worden toegepast bij de samenstelling en beoordeling van de beleggingsportefeuille:

1. Algemene criteria

Rendement. Een zodanige samenstelling 

van de portefeuille dat een zo optimaal 

mogelijk rendement wordt gerealiseerd. In 

dit criterium worden ook de kosten van het 

vermogensbeheer meegenomen;

Spreiding. Door een brede spreiding wordt het 

eventuele beleggingsrisico zoveel mogelijk 

beperkt;

Risicobeperking. Een zodanige samenstelling 

van de portefeuille dat hoge risico’s worden 

vermeden.

2. Uitsluitingscriteria

Potentiële reputatieschade. Het 

beleggingsbeleid mag geen negatieve 

gevolgen hebben voor de reputatie van 

de Nierstichting. Wat met dit criterium 

samenhangt is dat de Nierstichting in haar 

beleggingsbeleid niet in negatieve zin wil 

afwijken van andere (gezondheid)fondsen;

Niet uitlegbaar. Het beleggingsbeleid moet 

uitlegbaar zijn. Ook al wijkt het af van het 

beleid van andere (gezondheid)fondsen, als 

bestuurder en auditcommissie erachter staan 

en het beleid uitlegbaar vinden, dan is dat, 

zeker met het oog op publiciteit, belangrijk 

om mee te wegen bij de samenstelling van de 

portefeuille.

3. Voorkeurscriteria

Missie-gerelateerd. Bij de samenstelling van 

de portefeuille worden fondsen of aandelen 

betrokken die kunnen bijdragen aan de inhou-

delijke doelstellingen die de Nierstichting 

na streeft (bijvoorbeeld de ontwikkeling van de 

draagbare kunstnier). In plaats van uitsluiting 

van bedrijven als gevolg van de duurzaamheids-

toets is dit dus een positief criterium;

Duurzaamheid. Bij duurzaam beleggen 

gaat het er om dat de gevolgen voor mens 

en milieu worden meegewogen bij het 

beleggingsbeleid. Duurzaam beleggen wordt 

ook wel maatschappelijk verantwoord 

beleggen of ethisch beleggen genoemd. 
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Met de volgordelijkheid die hierboven is aangebracht, wordt aangegeven dat de algemene cri-

teria voor de gehele portefeuille gelden en dat pas daarna wordt gekeken welke fondsen en/of 

aandelen worden uitgesloten dan wel de voorkeur hebben. Uiteraard trachten we een optimale 

mix te realiseren waarbij recht wordt gedaan aan zoveel mogelijk van de zeven criteria. Deze 

volgordelijkheid houdt concreet in dat bijvoorbeeld het criterium duurzaamheid niet ten koste 

mag gaan van rendement. Met andere woorden: bij (vrijwel) gelijk rendement heeft duurzaam-

heid de voorkeur. Daarmee kiezen we ervoor om vooral pragmatisch duurzaam te beleggen. 

Handreiking Verantwoord Vermogensbeheer Fondsenwervende Instellingen 

Goede Doelen Nederland heeft een Handreiking geformuleerd voor haar leden. Het is een 

advies aan de leden. Het is aan de bestuurder van een fondsenwervende instelling of die reke-

ning wil houden met niet-financiële overwegingen bij het beheer van het vermogen. In de 

Handreiking onderscheidt Goede Doelen Nederland algemene en bijzondere duurzaamheids-

criteria. Overigens is het begrip duurzaamheid in de handreiking nogal opgerekt en hangt het 

tevens samen met de door ons geformuleerde criteria ‘reputatie’ en ‘uitlegbaarheid’. 
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