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STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2015-2017 
 
Inleiding 
 
Nefrovisie staat op de kaart. Het samengaan van de stichting Hans Mak instituut en Diavisie per 1 januari 
2014, en stichting Renine (per 1 april 2014) is bekrachtigd in stichting Nefrovisie.  
De Contourennota 2014 is een aanzet geweest voor de activiteiten tot nu toe. Vanuit dit perspectief is er in 
2014 en 2015 een brede agenda ontwikkeld die in de komende jaren uitgewerkt dient te worden om de 
doelstellingen en ambities van Nefrovisie te realiseren. In dit beleidsplan geeft Nefrovisie toelichting op haar 
doelstellingen en ambities. 
 
Dynamische omgeving 
De wereld om ons heen ontwikkelt zich razendsnel. De maatschappij en de Nederlandse overheid vragen 
om duidelijkheid over uitkomsten van zorg in relatie tot zorgkosten en toekomstscenario’s. Zorgverzekeraars 
vragen ten behoeve van hun zorginkoop om kwaliteitsnormering die onderbouwd kan worden vanuit registra-
ties. De patiënt wil graag informatie over het aanbod en de kwaliteit van behandelingen, met aandacht voor 
veiligheid en complicaties. De zorgprofessional wil terugkoppeling op verrichte prestaties opdat hij die steeds 
verder kan verbeteren.  
 
Overal in de gezondheidszorg zijn wetenschappelijke verenigingen van medische professionals bezig om 
hun kwaliteitsbeleid zodanig in te richten dat het tegemoet komt aan boven geschetste ontwikkelingen. Denk 
daarbij aan initiatieven als Meetbaar Beter (kwaliteitsregistratie thoraxchirurgie), DICA chirurgisch-
oncologische registraties en de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten. 
 
Gezien de toenemende vragen vanuit de maatschappij over kwaliteit van zorg is ook Nefrovisie zich aan het 
herbezinnen op een passende agenda. 
De sector beschikt al jaren over een aantal belangrijke instrumenten om de kwaliteit van nefrologische, 
dialyse- en niertransplantatiezorg te toetsen. Zo is er de HKZ-certificatie voor dialysecentra met daaraan 
gekoppeld een uniek visitatiesysteem. Ook is er Renine, de registratie van patiëntgegevens uit de  
nierfunctievervangende therapie.  
 
Nefrovisie 
Nederland neemt in Europa op vele medische domeinen een leidende positie in. Daar geldt zeker ook voor 
de nefrologie. Om die positie te behouden en te versterken, is er toenemend behoefte aan betrouwbare 
informatie over de kwaliteit en doelmatigheid van geleverde zorg. Patiënten en professionals vragen om een 
beperkt aantal indicatoren van goede zorg en een afname van de registratielast. Nefrovisie heeft bij uitstek 
de deskundigheid in huis om de gewenste transparantie mogelijk te maken.  
 
Missie  
De missie van Nefrovisie is optimaal inzicht te verschaffen in klinische en patiëntgerelateerde uitkomsten van 
nefrologische zorg. Dat doet het bureau vanuit een centrale en onafhankelijke positie. Het is onze ambitie 
om in 2018 een geïntegreerd kwaliteitssysteem nefrologie te hebben dat voldoet aan de dan geldende 
normen. Vanuit wetenschappelijke richtlijnen is dan een beperkte set valide en relevante uitkomstindicatoren 
vastgelegd. Registratie in Renine vanuit de bron van de nefrologische centra wordt getoetst in de visitatie die 
is gekoppeld aan de HKZ-certificering. Patiënten en professionals hebben met adequate digitale technieken 
toegang tot kwaliteitsdata op individueel én op centrumniveau. Gegevens van centra zijn transparant, naar 
centrum herleidbaar en onderling vergelijkbaar. Kwaliteitsmeting is gebaseerd op objectieve, valide en 
relevante indicatoren. Nefrovisie zorgt voor een professionele en optimale ondersteuning om deze ambitie te 
realiseren.  
 
Kernwaarden van Nefrovisie zijn: 
Verbinden 
Optimaal ondersteunen 
Kennis verbeteren 
Innovatie stimuleren 
Onafhankelijke informatie verschaffen.  
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Zicht op nierzorg 
De kwaliteitsinstrumenten die binnen Nefrovisie gebundeld zijn, verklaren de structuur van de organisatie. 
De drie pijlers waarop Nefrovisie rust, zijn enerzijds herkenbaar als entiteit, anderzijds hebben ze ook  
interactie met elkaar en geven ze samenhang aan de activiteiten: 

• het ontwikkelen, implementeren en actualiseren van richtlijnen en indicatoren  
• het uitvoeren van registraties, rapportages, kwaliteits- en doelmatigheidsonderzoek vanuit deze  

registraties 
• het uitvoeren van intercollegiale visitatie en certificering volgens de HKZ- normen voor de dialyse. 

 
Kwaliteitscyclus 
Door de horizontale verbinding tussen de drie pijlers ontstaat er een kwaliteitscyclus. Door registratie van 
binnen richtlijnen vastgestelde indicatoren kan bij visitatie getoetst worden of dit leidt tot de gewenste  
kwaliteitsverbetering. Als dit geïndiceerd is, kan herziening van elementen plaatsvinden in overleg met 
patiënten, professionals en zorgverzekeraars. 
 

RICHTLIJNEN & INDICATOREN 
 

De eerste pijler van Nefrovisie is ‘Richtlijnen en indicatoren’. Vanuit het belang van wetenschappelijke  
bewijsvoering stimuleren de verschillende beroepsverenigingen de ontwikkeling en indien nodig herziening 
van richtlijnen. Nefrovisie ondersteunt de kwaliteitscommissie van de Nederlandse federatie voor Nefrologie 
(NfN). Actuele richtlijnen zijn via links op www.nefrovisie.nl toegankelijk. Wij signaleren in het veld een  
toenemende behoefte aan ondersteuning vanuit Nefrovisie bij richtlijnontwikkeling. De Nederlandse  
Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) 
hebben aangegeven dat dit niet gefinancierd kan worden vanuit de ontvangen centrumbijdragen voor het 
kwaliteitssysteem. Nefrovisie zal in de komende periode in overleg met de betrokken beroepsverenigingen 
bepalen hoe voor dit doel financiering gevonden wordt. 
 
Dr. Frans van Ittersum heeft namens de NfN in 2014 een multidisciplinaire adviescommissie geleid die een 
voorstel voor een nieuwe indicatorenset voor de nefrologie heeft voorgelegd aan de betrokken beroeps-
verenigingen. Inmiddels is deze set indicatoren vastgesteld door de NfN. Vooralsnog betreft dit indicatoren 
die van toepassing zijn op dialysepatiënten. Het is de intentie om gefaseerd indicatoren op te nemen die van 
belang zijn voor patiënten met chronische nierschade zonder dialysebehandeling en voor niertransplantatie-
patiënten. 
 
Indicatoren 
Met de Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN,) NfN en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wordt een 
agenda opgesteld voor uit te vragen Zichtbare Zorg (ZiZo) indicatoren in de periode 2015-2018. Deze  
agenda zal afgestemd worden op de eerder genoemde indicatorenset van de nefrologie en bevat een aantal 
ontwikkelpunten voor de komende jaren waar Nefrovisie bij betrokken is.  
 
2016:  

- ontwikkelen en opnemen indicator mortaliteit voor dialysepatiënten in Renine 
- ontwikkelen en opnemen indicator infectiecomplicaties bij dialysepatiënten in Renine 
- opnemen Consumer Quality index (CQi) Dialyse in Renine. 

2017: 
- ontwikkelen en opnemen nader vast te stellen Patiënt Reported Outcome Measures (PROMs) in 

Renine. 
 
CQ index Dialyse 
De CQi Dialyse wordt jaarlijks door Nefrovisie op verzoek van de NVN uitgevoerd. In 2014 is, mede door het 
gratis aanbieden van de online variant van deze patiëntenenquête, een deelname van 49% van de dialyse-
centra bereikt. De CQi is afgenomen in 28 dialysecentra bij ruim 1100 patiënten. Om dit succes te bestendi-
gen, heeft het bestuur van Nefrovisie besloten om ook in de periode 2015-2017 de online variant van de CQi 
Dialyse gratis aan te bieden. De ambitie is om alle dialysecentra in Nederland hierin te laten participeren. 
 
  

http://www.nefrovisie.nl/richtlijnen-indicatoren/
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PROMs 
Samen met NVN en NfN is in 2015 een projectvoorstel geschreven voor de ontwikkeling, validering en 
implementatie van Patient Reported Measure Outcomes (PROMs) nefrologie. Momenteel wordt voor dit 
project externe financiering gezocht. Als deze financiering wordt toegekend, kan hieruit de extra inzet en 
ondersteuning van Nefrovisie voor het project PROMs in 2015-2018 worden gefinancierd. 
 
Kwaliteitsstandaard CNS 
Nefrovisie is in 2015 betrokken bij de ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn Chronische Nierschade. 
Samen met NfN, NIV, NVN, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), ZN en andere relevante  
partners wordt een richtlijn gemaakt die voor een betere afstemming tussen eerste en tweede lijn en  
implementatie van afspraken moet zorgen. In 2015-2017 zal een werkgroep onder voorzitterschap van de 
uitvoerend bestuurder van Nefrovisie zich buigen over deze opdracht. Na gereedkomen zal deze richtlijn 
opgenomen worden in het kwaliteitsregister van Zorginstituut Nederland (ZiN). De inzet vanuit Nefrovisie 
wordt gefinancierd uit subsidie van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialist (SKMS). 
 

REGISTRATIE & ONDERZOEK 
 

Registratie & Onderzoek is de tweede pijler van Nefrovisie. Kernonderdeel hiervan is de Registratie Nier-
functievervanging Nederland (Renine). Renine is tot nu toe gehuisvest in Leiden bij de Nederlandse  
Transplantatie Stichting (NTS) in Leiden. Dit heeft een cruciale samenwerking met de Nederlandse Orgaan 
Transplantatie Registratie (NOTR) mogelijk gemaakt. Renine is de basis voor een registratie van alle  
dialyse- en niertransplantatiepatiënten in Nederland. Nefrovisie beheert de Renine-data, zorgt voor terug-
koppeling naar de centra en levert ook data uit Renine aan ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek 
door derden. Jaarlijks worden data verstrekt aan ERA-EDTA ten behoeve van onderzoek naar Europese 
trends met betrekking tot nierfunctievervangende therapie.  
 
Openbare en betrouwbare gegevens 
In 2015 -2016 zal er uitbreiding plaatsvinden van de data op het openbaar deel van de Renine-website. 
Tevens zal via een procedure geregeld worden hoe we data aanleveren en hoe we herkenbaar en traceer-
baar maken wat er met Renine-data door derden wordt gedaan. Ook zal er een aanpassing van het  
jaarrapport Renine plaatsvinden in overleg met de sectie Registratie NfN.  
Het is van groot belang dat aangeleverde data valide zijn en eenduidig geïnterpreteerd worden. Met het oog 
daarop is er een project dataverificatie gestart onder leiding van Sylvia Vogelaar (medewerker Nefrovisie/ 
Renine Leiden). Begin 2016 zal een procedure vastgesteld zijn waarin dataverificatie onderdeel wordt van 
de visitatiecyclus.  
 
Ontwikkeling en automatisering 
In mei 2014 is gestart met een inhoudelijke doorontwikkeling van Renine. Doelstelling is te komen tot  
volledige automatisering met daarbij passende beheerfunctionaliteit en rapportagemogelijkheden.  
Uitgangspunt is dat de registratielast voor dialysecentra vermindert. Tevens is er een juridische basis nodig 
om de afspraken met ziekenhuizen en zelfstandige dialysecentra over datagebruik en privacy vast te leggen. 
Dit wordt vormgegeven in een bewerkersovereenkomst die vanaf 2016 met alle centra zal worden  
afgesloten. 
 
Pilot met IVZ 
In samenwerking met de stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) is in de periode november 2014 tot mei 
2015 een pilot data-aanlevering uitgevoerd in vijf dialysecentra. Op dit moment vindt een evaluatie plaats. 
Insteek is om, rekening houdend met de uitkomsten van de pilot, Renine verder te ontwikkelen in de tweede 
helft van 2015. Hiertoe worden in 2015 nieuwe afspraak gemaakt voor de volgende fase. Pas na succesvolle 
afronding van de tweede fase kan eventueel in 2016-2017 overgegaan worden tot landelijke implementatie. 
Uiteraard zal dit project in 2015-2017 een grote inzet van Nefrovisie vragen.  
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Andere registraties 
Nefrovisie ondersteunt ook een aantal andere registraties met dataverzameling, datamanagement en  
rapportages. Momenteel is Nefrovisie actief voor de volgende registraties. 
 
RICH-Q: registratie nierfunctievervanging kinderen in Nederland, Duitsland en België.  
Einddatum 1 september 2015. Projectleider: Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC). 
 
EQUAL: prospectieve mulitcenter studie in zes Europese landen over besluitvorming met betrekking tot start 
nierfunctievervanging bij ouderen.  
Einddatum 1-8-2017. Projectleider: LEIDS Universitair Medisch Centrum (LUMC). 
 
DIVERS: prospectieve multicenter studie in Nederland (‘Depression and outcomes in dialysis patients with 
various etnicities and races study’).  
Einddatum 1-9-2015. Projectleider: Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam. 
 
EPS: Nederlandse registratie van patiënten met Encapsulating Peritoneal Sclerosis.  
Einddatum 1-1-2016. Projectleider: Erasmus Medisch Centrum. 
 
Het is de verwachting dat er vanuit de sectie Registratie van de NfN onderzoeksvragen over de Renine-
uitkomsten gesteld zullen worden. Deze vragen zullen geanalyseerd moeten worden door externe deskundi-
gen. Nefrovisie is bereid om vanaf 2016 structureel budget vrij te maken vanuit de centrumbijdragen, mede 
om de uitkomsten te delen met de centra om zodoende de kwaliteit zichtbaarder en beter te maken.  
 

VISITATIE & CERTIFICERING 
 

De derde pijler van Nefrovisie is ‘Visitatie en Certificatie’. Hierin wordt de unieke situatie van de nefrologie 
zichtbaar. De kwaliteit van dialysecentra wordt al jaren getoetst volgens de normen van de stichting  
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) door een onafhankelijke certificerende instelling. 
Nefrovisie is verantwoordelijk voor de uitvoering en organisatie van dit proces.  
In 2014 is een start gemaakt met de automatisering en digitalisering van het visitatieproces. Deze ontwikke-
ling is tijdelijk tot stilstand gekomen vanwege een inhoudelijke discussie in de NfN en V&VN over een aantal 
visitatiestellingen. Er is een adviescommissie ingesteld die hierover een bindend advies gaat geven. Tevens 
is advies aan Stichting Landelijk Orgaan Thuisdialyse (SLOT) gevraagd over stellingen voor thuishemo-
dialyse die toegevoegd gaan worden aan de huidige set stellingen. De ontwikkeling van automatisering en 
digitalisering zal in 2015-2016 vervolgd worden. Daartoe wordt het systeem ADAS geïmplementeerd, dat het 
mogelijk maakt om gegevens digitaal aan te leveren. Bijkomend gunstig gevolg is dat er minder  
herhaalde uitvragen nodig zullen zijn. 
 
De HKZ-certificatienormen voor de dialyse dienen aangepast te worden aan ISO 9001:2015. Dit betekent 
ook een herwaardering en herijking van de visitatiestellingen. Nu al is duidelijk dat de normen in de toekomst 
meer uitkomstgericht zullen zijn. Nefrovisie participeert vanaf juni 2015 actief in de herziening van de HKZ-
normering. Er wordt een werkgroep geformeerd onder voorzitterschap van de uitvoerend bestuurder van 
Nefrovisie. 
 
Tweede certificerende instelling 
De certificering van de dialysecentra wordt al vanaf de start uitsluitend uitgevoerd door Lloyds Register 
Quality Assurance (LRQA). Om de keuze voor de centra te vergroten en de afhankelijkheid van LRQA te 
verminderen, is Nefrovisie actief op zoek naar een tweede certificerende instelling. 
 
Opleiding 
Nefrovisie heeft een aantal opleidingstaken die door het Hans Mak instituut werden verzorgd overgenomen. 
Momenteel bieden we de opleiding tot interne auditor en een opleiding voor het uitvoeren van prospectieve 
risico inventarisatie (PRI) aan. In 2015 heeft het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen het CRKBO-
certificaat toegekend aan Nefrovisie. Daarmee kan ook accreditatie voor opleidingen plaatsvinden. Op 
termijn wil Nefrovisie het aanbod van opleidingen uitbreiden, in nauwe relatie met onze primaire doel-
stellingen. We zullen de nefrologische professionals actief uitnodigen om hun opleidingswensen kenbaar te 
maken.  
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ORGANISATIE 
 
Nefrovisie is een stichting die geleid wordt door een bestuur van zeven personen volgens het ‘one-tier board’ 
model. Een uitvoerend bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en legt verant-
woording af aan de overige, niet-uitvoerende bestuursleden. Per 1 juli 2014 is dr. Marc Hemmelder aan-
getreden als uitvoerend bestuurder voor een periode van drie jaar. Hij werkt twee dagen per week voor 
Nefrovisie en drie dagen per week als internist-nefroloog in Medisch Centrum Leeuwarden.  
Bestuursvergaderingen vinden minimaal zes keer per jaar plaats. 
 
Positionering en draagvlak 
Nefrovisie positioneert zich op landelijke en internationale bijeenkomsten als het onafhankelijke Nederlandse 
Kwaliteitsbureau voor Richtlijnen, Registratie en Visitatie. Deze positie dient zich de komende jaren verder te 
ontwikkelen.  
 
Een ingestelde Beleidsadviesraad maakt het mogelijk om op regelmatige basis met alle relaties contacten te 
onderhouden. We noemen de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NfN), Nederlandse Transplantatie 
Vereniging (NTV), Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Stichting Landelijk Overleg Thuisdialyse 
(SLOT), V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland), Diëtisten Nierziekten Nederland (DNN), 
Vereniging Maatschappelijk Werkenden Nederland (VMWN), Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter 
bevordering der Pharmacie (KNMP), Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), Nierstichting Nederland, 
Zorginstituut Nederland (ZiN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Nefrovisie wil het platform scheppen om 
te komen tot een vruchtbare samenwerking van deze relaties.  
 
Om kritisch te blijven op haar eigen positie en uitvoering heeft Nefrovisie ook een Klantadviesraad ingesteld 
met vertegenwoordigers uit NfN, V&VN, DNN, VMWN en NVN. Deze raad kan gevraagd en ongevraagd 
advies geven over de werkwijze en prestaties van Nefrovisie. 
 
Inkomsten 
Nefrovisie heeft een solide financiële basis. Inkomsten worden verkregen door de bijdrage van alle zieken-
huizen met een dialyseafdeling en zelfstandige dialysecentra. De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door het 
bestuur van Nefrovisie in afstemming met NVZ/NFU. Vanuit deze bijdrage kan Nefrovisie de reguliere taken 
vervullen. 
Nefrovisie ontvangt daarnaast inkomsten uit de inhoudelijke ondersteuning van een aantal lopende  
projecten. Dit betreft vooral databeheer en rapportages voor nefrologische studies. De inkomsten die  
hiermee worden verkregen vormen slechts een klein deel van de omzet van Nefrovisie.  
Nefrovisie is niet financieel verbonden aan de farmaceutische industrie. 
 
Personeel 
Nefrovisie heeft 13 medewerkers (5.6 fte) die werken op twee locaties in Utrecht en Leiden.  
Medewerkers in Leiden zijn: Aline Hemke, Sylvia Vogelaar en Katja van Es. 
Medewerkers in Utrecht zijn: Lydia Teer, Jillian Aurisch, Lara Heuveling, Hennie van IJzerloo, Heleen  
Boelens, Anneke Jorna, Martijn Leegte, Boudewijn de Jong, Rik de Jonge en Marc Hemmelder (zie ook 
www.nefrovisie.nl). 
 
Het aantal medewerkers en fte is de laatste jaren verminderd. Met de huidige bezetting kan de taakinvulling 
verricht worden, waarbij er wel verschuiving en herindeling van taken noodzakelijk is. Daarbij is het de inten-
tie om slechts wetenschappelijke projecten die primair bij de doelstelling van Nefrovisie passen te faciliteren.  
Personeel zal meer ingezet worden en focus moeten ontwikkelen op de primaire doelstellingen van Nefro-
visie zoals die in de drie pijlers zijn vastgelegd. Een verdere integratie tussen de locaties is wenselijk om 
elkaars kwaliteiten optimaal te benutten. Verhuizing naar één locatie is voor 2016 een voorwaarde om tot 
een succesvolle integratie te komen.  
 
  

http://www.nefrovisie.nl/organisatie/
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Jaargesprekken hebben in de eerste helft van 2015 plaatsgevonden. Functieomschrijvingen worden waar 
nodig aangepast en geactualiseerd naar de nieuwe situatie bij Nefrovisie. Het is de insteek om een aantal 
personeelsleden als projectleider te laten werken op een passend onderwerp.  
Op dit moment geldt de volgende taakverdeling.  
 
Lara Heuveling: projectleider doorontwikkeling Renine  
Sylvia Vogelaar, projectleider dataverificatie Renine 
Aline Hemke, projectleider gegevensaanvragen Renine 
Martijn Leegte, projectleider overige projecten en ADAS 
Heleen Boelens, projectleider opleidingen 
 
De huidige organisatiestructuur is kwetsbaar vanwege de overwegend parttime aanstellingen. Daardoor 
wordt de continuïteit bedreigd als we meer nieuwe projecten starten of te maken krijgen met uitval van 
personeel. In verband met een verwacht verzoek tot vermindering van het aantal uren van een aantal  
medewerkers in 2015, is het voornemen om een beleidsmedewerker (0.8 fte) te werven. Taken die deze 
functionaris zal krijgen zijn onder andere de dagelijkse leiding van het secretariaat, het voorbereiden en 
uitwerken van Nefrovisie- vergaderingen en vergaderingen van de Plenaire Visitatiecommissie (PVC) als 
ambtelijk secretaris, het beheren van de opleidingen en communicatie. Een functieomschrijving voor deze 
nieuwe functionaris zal voorgelegd worden aan het bestuur. De intentie is om deze medewerker vanaf medio 
september 2015 te werven. 
 
Huisvesting 
Voor Nefrovisie is de huidige huisvesting op termijn niet meer adequaat. In de eerste plaats heeft de huidige 
eigenaar van de locatie Utrecht, Dianet, aangegeven in 2016 te gaan verhuizen. Daarmee is het onduidelijk 
hoe de invulling van de locatie gaat worden. De bereikbaarheid van de locatie Utrecht Lunetten per open-
baar vervoer is niet optimaal. De locatie Leiden is gesitueerd bij de Nederlandse Transplantatie Stichting 
(NTS). Integratie van de onderdelen in Leiden en Utrecht zou bevorderd worden door huisvesting op één 
locatie. Bij voorkeur zou deze in de buurt van Utrecht CS moeten liggen, met het oog op een goede  
bereikbaarheid. De uitstraling van het bureau zou kunnen verbeteren door een locatie te betrekken waar ook 
vergader- en opleidingsruimte voor andere partners in de nefrologie beschikbaar is. Op dit moment is er een 
optie op nieuwe huisvesting die aan deze voorwaarden voldoet. We gaan die optie onderzoeken en zullen 
daarnaast een opdracht verstrekken aan een makelaar om ook naar andere geschikte locaties te zoeken. 
Meer duidelijkheid wordt verwacht in het najaar van 2015. 
 
Communicatie 
Nefrovisie is voortdurend alert op zorginhoudelijke en politieke ontwikkelingen en zoekt proactief de verbin-
ding met relevante relaties. De externe communicatie richt zich primair op het informeren van bestaande en 
potentiële klanten over de producten en diensten van Nefrovisie. In de interactie met klanten zal het vragen 
om feedback een automatisme worden. Deze feedback wordt intern verwerkt en zowel in bestuurs-
vergaderingen als het teamoverleg besproken. Ook zullen we feedback of de uitkomsten van evaluatie met 
de Klantadviesraad delen.  
Om voldoende contact te hebben met alle belangrijke relaties is het van belang dat Nefrovisie haar activitei-
ten en resultaten zichtbaar maakt. Daar zetten we een aantal instrumenten voor in. We noemen de website 
www.nefrovisie.nl, de reguliere digitale nieuwsbrief, themanieuwsbrieven, nieuwsflitsen en sociale media 
zoals Twitter. De communicatieactiviteiten zijn gekoppeld aan de jaarplanning van Nefrovisie. Daarbij horen 
ook presentaties op belangrijke momenten, bijvoorbeeld tijdens de klinische vergaderingen NfN, de  
hoofdendag V&VN Dialyse, de Nederlandse Nefrologiedagen en op ERA-EDTA congressen. 
Om goede communicatie te waarborgen is er een communicatiecommissie actief onder leiding van de  
uitvoerend bestuurder, aangevuld met externe expertise vanuit het bureau Ethiscript.  
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Tot slot 
Nefrovisie is opgericht om het zicht op nierzorg te verbeteren. In het eerste jaar na de fusie hebben we 
gemerkt dat die positie ons ook gegund wordt en dat de verwachtingen hooggespannen zijn. Nefrovisie wil 
de zorg voor de nierpatiënt versterken door moderne instrumenten voor systematische kwaliteitsverbetering 
aan te reiken. Op deze manier kan zowel de doelmatigheid als de kwaliteit van zorg ontstaan die voor de 
Nederlandse maatschappij van belang is. De Europese samenwerking met ERA-EDTA kan leiden tot  
verdere krachtenbundeling en innovatie en meer zicht op kwaliteit.  
 
De ambities van Nefrovisie passen in het huidige tijdsgewricht. Ze vereisen een goede aansturing en  
zorgvuldige inzet van ter beschikking staande middelen. Het bestuur en het personeel van Nefrovisie zijn 
zich hiervan bewust en zullen de doelstellingen dan ook deskundig bewaken en uitdragen. 
 
Utrecht, 18 juni 2015 
 
Namens het bestuur van Nefrovisie, 
Marc Hemmelder, uitvoerend bestuurder. 
 
 


