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Jaarverslag Nefrovisie 2015 
 
Het tweede jaar van haar bestaan is voor Nefrovisie positief verlopen. De plaats van Nefrovisie als 
kwaliteitsbureau voor de nierzorg is duidelijk geworden. Er is zichtbaar behoefte aan een onafhanke-
lijk en professioneel bureau dat de ontwikkeling van registratie, visitatie en richtlijnen stimuleert en 
ondersteunt. Een korte terugblik op onze activiteiten in 2015. 
 
Richtlijnen 
 
Nefrovisie heeft een actieve rol als voorzitter in de  multidisciplinaire werkgroep die de herziening 
van de richtlijn chronische nierschade en daaraan gekoppeld het maken van een NHG standaard 
uitvoert. Tevens heeft Nefrovisie geparticipeerd in de werkgroep ‘Richtlijn Nierfunctievervangende 
behandeling; wel of niet?’.  
Duidelijk is geworden dat het onderhoud en de ontwikkeling van richtlijnen voor professionals gefi-
nancierd zal moeten worden zonder een bijdrage van de zorginstellingen. Nefrovisie overlegt met de 
beroepsverenigingen over mogelijke oplossingen.  
 
Registratie 
 
De vernieuwing van Renine is in samenwerking met de stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ) 
gestart in oktober 2015, na de afsluiting van een pilot in juni 2015. Dit zal in 2016 leiden tot een 
nieuwe database voor de Renine-data. In 2015 is de jaarrapportage Renine in vernieuwde vorm 
gepresenteerd met de landelijke gegevens over nierfunctievervangende behandeling in 2014. Hierin 
is de aanzet tot de vernieuwing van Renine al zichtbaar geworden.  
Nefrovisie heeft een pilot dataverificatie Renine in vijf dialysecentra uitgevoerd om de betrouwbaar-
heid van de aangeleverde gegevens en de toegepaste werkwijze te toetsen.  
 
Intensieve contacten zijn onderhouden met Zorgverzekeraars Nederland en andere betrokken partij-
en over de verplichte Zichtbare Zorg (ZiZo) kwaliteitsindicatoren voor de nefrologie. Een noodzakelij-
ke aanpassing is uitgevoerd voor de uitvraag over 2015 die in 2016 zal plaatsvinden.  
 
In 2015 hebben vijf centra de CQ index Dialyse door Nefrovisie laten uitvoeren. Centra zijn verplicht 
om eens per drie jaar de patiënttevredenheid te meten en kunnen zelf hiervoor een instrument 
kiezen. In de laatste drie jaar (inclusief 2015) hebben 39 centra de CQi Dialyse gebruikt. Dit is onge-
veer de helft van de dialysecentra. Het bestuur van Nefrovisie heeft voor de jaren 2015 t/m 2017 
deelname aan de digitale CQi gratis beschikbaar gesteld aan de centra, met als doel de deelname te 
bevorderen. 
 
Nieuwe initiatieven zijn tot stand gekomen, zoals de ontwikkeling van ‘patient reported outcome 
measures’ (PROMs) in samenwerking met de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) en de Ne-
derlandse Federatie voor Nefrologie (NfN), en de ontwikkeling van de Nederlandse Nieratlas in 
samenwerking met het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC) en Isala.  
 
Een aantal projecten die Nefrovisie heeft ondersteund met datamanagement en -beheer, is beëin-
digd volgens de afspraken met de onderzoekers: PREPARE, GRN en ESMO. RICH-Q  is als onderzoek 
eveneens beëindigd, maar zal doorgaan als registratie. De projecten EQUAL, DIVERS, ACT en EPS 
blijven nog ondersteund door Nefrovisie. 
 
Kerngegevens Renine 

 Aantal uitvragen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek: 43 dataverzoeken. 

 Zie Renine jaarrapportage 2014 op www.nefrovisie.nl. 

http://www.nefrovisie.nl/wp-content/uploads/2015/12/Jaarrapportage-Renine-2014_web.pdf
http://www.nefrovisie.nl/nieuws/patient-reported-outcome-measures-nefrologie/
http://www.nefrovisie.nl/nieuws/patient-reported-outcome-measures-nefrologie/
http://www.nefrovisie.nl/nieuws/ontwikkeling-nederlandse-nieratlas/
http://www.nefrovisie.nl/onderzoek/rich-q/
http://www.equal-study.org/
http://www.act-studie.nl/
http://www.epsregistry.eu/
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Visitatie 
 

 Vanaf 1 augustus 2015 is het online systeem ADAS in gebruik genomen. Hiermee is de documen-
tatie behorend bij de visitatieprocedure geautomatiseerd.  

 De herziening van de HKZ-normering voor dialysecentra is onder leiding van Nefrovisie gestart en 
zal naar verwachting in 2016 leiden tot een nieuwe vastgestelde norm. Veiligheid en uitkomsten 
zullen daarin een grotere plaats gaan krijgen.  

 Het advies van de commissie van Es over de visitatiestellingen B2 t/m B4 is uitgekomen. In 2016 
zullen deze adviezen meegenomen worden in de voorgenomen wijzigingen van de visitatiestel-
lingen. 

 
Cursusaanbod 
In 2015 heeft het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen het CRKBO-certificaat toegekend aan 
Nefrovisie. Het cursusaanbod is in 2015 uitgebreid met twee nieuwe cursussen: 

 Een eendaagse opfriscursus voor interne auditoren; deelnemers gaven hier gemiddeld een 8 als 
cijfer voor. “Vond het een prettige cursus, die aansloot bij de praktijk. Veel nieuwe handvatten 
gekregen om weer fris verder te kunnen.” 

 Een eendaagse cursus Prospectieve Risico-Inventarisatie (PRI); gemiddeld cijfer: 7.5. “Prima dag, 
leuke groep verpleegkundigen die open stonden om van elkaar te leren. De docent speelde hier 
goed op in.”  

 
Kerngegevens visitatie & certificering 

 2015 

Aantal eerste HKZ-certificaties 0 

Aantal hercertificaties 16 

Aaantal vervolgbezoeken HKZ 55 

Aantal focusbezoeken 13 

 
 
Organisatie 
 
Een aantal voorgenomen organisatiewijzigingen en noodzakelijke aanpassingen zijn uitgevoerd.  
- Mr. F. Brugman heeft in november 2015 afscheid genomen als niet-uitvoerend bestuurder van 
Nefrovisie namens de Nierpatiënten Vereniging Nederland. De NVN heeft deze vacature in 2016 
ingevuld: mevrouw T. Ketting is namens de patiëntenvereniging toegetreden tot het bestuur. 
- In december 2015 is afscheid genomen van twee medewerkers van de locatie Leiden. Aline Hemke 
en Katja van Es bleven in dienst van de Nederlandse Transplantatie Stichting. Sylvia Vogelaar is per 1 
januari 2016 in dienst getreden van Nefrovisie. Alle medewerkers werken sindsdien op één locatie in 
Utrecht. De locatie bij de NTS in Leiden is opgeheven. 
- Het bestuur heeft besloten om in 2016 te verhuizen naar een nieuwe locatie aan het Moreelsepark, 
dichtbij Utrecht CS.  
- Mieke de Waal is per 1-1-2016 aangesteld als officemanager.  
- Financieel gezien heeft Nefrovisie 2015 afgesloten met een positief saldo, met name door de uitge-
voerde projecten. 
 
De Beleidsadviesraad en de Klantadviesraad zijn zoals gepland twee keer bijeengekomen. De versla-
gen zijn gepubliceerd op de website. 
Daarnaast is er regelmatig overleg met de Nierstichting geweest om af te stemmen over voorgeno-
men beleidsontwikkeling. Zowel het PROMs-project als de Nederlandse Nieratlas wordt door de 
Nierstichting financieel ondersteund. 

http://www.nefrovisie.nl/beleidsadviesraad-nefrovisie/
http://www.nefrovisie.nl/klantadviesraad-nefrovisie/
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Communicatie 
In 2015 zijn er vier digitale nieuwsbrieven en één themabrief over Registratie  gepubliceerd. De 
website is actueel en over relevante zaken wordt getwitterd. Nefrovisie heeft op de Nederlandse 
Nefrologie Dagen een paramedisch programma verzorgd. Tevens is er tijdens de Klinische vergade-
ringen van de NfN toelichting gegeven over lopende ontwikkelingen. 
 
Samenvatting 
Terugkijkend op de resultaten in 2015 zijn de doelstellingen uit het Strategisch beleidsplan 2015-
2017 behaald. De kernwaarden van Nefrovisie: ‘Verbinden, optimaal ondersteunen, kennis verbete-
ren, innovatie stimuleren en onafhankelijke informatie verschaffen’ zijn voldoende tot hun recht 
gekomen. Een aandachtspunt is de financiering van het onderhoud en de ontwikkeling van richtlijnen 
voor professionals (zie boven onder het kopje Richtlijnen). We zijn hierover in gesprek met de be-
roepsverenigingen. Tevens is de weergave van actuele richtlijnen op de Nefrovisie website nog niet 
optimaal. Door hyperlinks naar de websites van de beroepsverenigingen zal dit in 2016 tot stand 
moeten komen. Tot slot: ondanks veelbelovende gesprekken is het nog niet gelukt een tweede 
certificerende instelling ten behoeve van de certificering vast te leggen. Wordt vervolgd in 2016.  
 
Nieuwsfeiten 2015 
 
Februari  
- toekenning CRKBO-certificaat door het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen. 
 
Maart  
- Uitbreiding opleidingsaanbod met een eendaagse cursus voor het opzetten van een ‘Prospectieve 
Risico-Inventarisatie’ (PRI). 
 
April  
- Besluit van de NfN om per 1-1-2016 de aanlevering van de klinische gegevens van dialysepatiënten 
(voorheen Renine plus genoemd) verplicht te stellen voor de centra. 
- Eerste bijeenkomst Klantadviesraad. 
- de Spiegelrapportage CQI is in april 2015 overhandigd aan de opdrachtgever NVN. Er namen 28 
centra aan de toets deel met een gemiddelde patiëntdeelname van 50% in elk centrum.  
 
Juni  
- Jaarcontrole Renine dit keer vroeg afgerond dankzij goede medewerking van de centra. 
- Nefrovisie opent een eigen Twitteraccount. Volg ons en blijf via @NefrovisieNL met ons in gesprek! 
- Eerste bijeenkomst multidisciplinaire werkgroep Herziening richtlijn chronische nierschade onder 
medevoorzitterschap van Marc Hemmelder. 
 
Juli  
- Indicatorgids chronische nierschade aangepast aan actuele situatie, in samenwerking met ZN, NVN, 
NfN, NVZ en NFU.  
 
Augustus 
- Start herziening HKZ-normen voor dialysecentra. 
 
September 
- Dianet symposium ‘Thuishemodialyse’ onder voorzitterschap van Marc Hemmelder. 
- Invitational conference over herziening richtlijn chronische nierschade. 
 

http://www.nefrovisie.nl/wp-content/uploads/2015/06/Strategisch_Beleidsplan_Nefrovisie_2015-2017_web.pdf
http://www.nefrovisie.nl/wp-content/uploads/2015/06/Strategisch_Beleidsplan_Nefrovisie_2015-2017_web.pdf
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Oktober 
- Start vernieuwing Renine database in samenwerking met IVZ. 
 
December 
- Presentatie advies commissie Van Es tijdens de Klinische vergadering NfN op Papendal. Nefrovisie 
leverde data vanuit Renine om de effecten van volume op kwaliteit van zorg in Nederland te analyse-
ren. Er zijn geen volume criteria voor dialyse zorg vast te stellen. Wel zijn er adviezen gegeven om de 
kwaliteit op onderdelen te verbeteren en te borgen. 
- Afscheid van collega’s Katja van Es en Aline Hemke uit Leiden. Zij besloten om bij de NTS te blijven 
werken. Opheffing  van locatie Leiden. 
- Ondertekening huurcontract nieuwe locatie Moreelsepark 1 te Utrecht, ingaande 16 januari 2016. 
 
 
 
 
 
 

 


