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PERSBERICHT  
 
Beter zicht op nierzorg door bundeling van krachten: Nefrovisie 

Utrecht, december 2013 
 
Op 1 januari 2014 gaat het Hans Mak instituut (inclusief DiaVisie) verder onder de naam Nefrovisie. Enkele 
maanden later zal Renine fuseren met Nefrovisie. De fusie wordt ondersteund door de Nierpatiënten 
Vereniging Nederland en de Nierstichting. 
In het bestuur van Nefrovisie zal de Nederlandse federatie voor Nefrologie (NfN) sterk vertegenwoordigd zijn. 
De inbreng van de overige professionals in de nefrologie wordt georganiseerd via een Beleidsadviesraad en 
een Klantadviesraad. Nefrovisie wil de expertise en creativiteit, die volop in het veld aanwezig is, optimaal 
benutten. 
 
De doelstelling van Nefrovisie is professionals in de nefrologie zodanig te ondersteunen dat zij de best mogelijke zorg 
kunnen geven aan nierpatiënten. En dat zij dit ook zichtbaar kunnen maken. Hoog op de agenda voor de komende 
jaren staan de verdere ontwikkeling van het kwaliteitssysteem en een vernieuwing van de registratie, gekoppeld aan 
uitkomstindicatoren.  

Waarom een fusie? 
De besturen van de NfN, HMI en Renine zijn tot de conclusie gekomen dat een substantiële vernieuwing van het 
kwaliteitssysteem alleen mogelijk is als de organisaties vergaand gaan samenwerken. De NfN is als medisch-
wetenschappelijke vereniging primair verantwoordelijk voor het opstellen van richtlijnen en indicatoren en voor de 
klinische registratie en benchmarking via visitatie en certificering. De NfN neemt nu ook de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid voor Nefrovisie. 
 
Wat gaat Nefrovisie doen? 
Nefrovisie wordt het ondersteunende bureau voor het kwaliteitssysteem in de nefrologie. Het bureau ondersteunt bij 
het opstellen en verspreiden van richtlijnen en indicatoren, het uitvoeren van registraties − gekoppeld aan 
uitkomstindicatoren − en het uitvoeren van de intercollegiale visitatie parallel aan de certificering van dialysecentra. 
Via haar website biedt Nefrovisie bovendien een platform voor de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden. 
 
Hoe komt het bestuur eruit te zien? 
Het bestuur van Nefrovisie zal bestaan uit vijf tot zeven leden, waarvan altijd meer dan de helft nefroloog (klinisch lid 
NfN) is. Hierbij wordt de verbinding gelegd met de NfN-commissies Kwaliteit en Registratie. De overige bestuursleden 
worden geselecteerd op basis van specifieke deskundigheid die  goed besturen ondersteunt.  
De bestuursvorm wordt die van een ‘one-tier board’. Een executive boardmember wordt verantwoordelijk voor de 
dagelijkse leiding van het Nefrovisie-bureau. Hiervoor wordt een toonaangevende nefroloog gezocht met 
organisatorische, bestuurlijke en verbindende kwaliteiten. De vacature voor deze (parttime) functie is inmiddels door 
de NfN gepubliceerd. 

Hoe organiseert Nefrovisie de aansluiting met het veld? 
Het Nefrovisie-bestuur zal zich laten voeden vanuit het veld via twee adviesraden:  
a. een Beleidsadviesraad waarin de verpleegkundige en paramedische beroepsverenigingen vertegenwoordigd zijn 
en ook de patiëntenvereniging en andere bij de nierpatiëntenzorg betrokken organisaties. 
b. een Klantadviesraad bestaande uit vertegenwoordigers uit de centra. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij de 
Klinische Vergadering van de NfN en het halfjaarlijkse hoofdenoverleg van de V&VN. Om de inbreng van de andere 
disciplines te waarborgen komt er een multidisciplinair ‘Nefrovisie-blok’ op de Nederlandse Nefrologie Dagen.  
Nefrovisie zal daarnaast nauwe banden onderhouden met het Netwerk Nefrologie Nederland dat momenteel in 
oprichting is. De Nierstichting heeft hiertoe het initiatief genomen. 
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Wat	  verandert	  er	  in	  2014?	  
Het	  jaar	  2014	  is	  een	  overgangsjaar	  waarin	  de	  integratie	  van	  HMi	  en	  Renine	  organisatorisch	  en	  bestuurlijk	  verder	  zal	  
worden	  uitgewerkt.	  In	  2014	  zal	  de	  dienstverlening	  op	  het	  gebied	  van	  visitatie	  /	  certificering,	  databeheer	  en	  
registratie	  worden	  uitgebreid.	  Uitgangspunt	  daarbij	  is	  dat	  de	  registratie-‐	  en	  rapportagelast	  voor	  de	  centra	  
vermindert.	  De	  afspraken	  die	  de	  centra	  nu	  met	  het	  HMi,	  DiaVisie	  en	  Renine	  hebben,	  blijven	  van	  kracht.	  	  
In	  2014	  zal	  Nefrovisie	  voluit	  inzetten	  op	  een	  koppeling	  tussen	  registratie	  en	  indicatorenontwikkeling.	  De	  ambitie	  is	  
dat	  de	  structuur	  hiervoor	  eind	  2014	  goed	  op	  de	  rails	  staat.	  	  	  
	  
Wat	  gebeurt	  er	  met	  het	  HMi	  en	  Renine?	  
Stichting	  Hans	  Mak	  instituut	  gaat	  per	  1	  januari	  2014	  verder	  als	  Stichting	  Nefrovisie.	  Renine	  wordt	  hierin	  enkele	  
maanden	  later	  geïntegreerd,	  de	  voorgenomen	  fusiedatum	  is	  1	  maart	  2014.	  De	  huidige	  HMi-‐bestuurder,	  mevrouw	  	  
A.G.	  Koppejan-‐Rensenbrink,	  legt	  per	  1-‐1-‐2014	  haar	  functie	  neer.	  Haar	  taken	  zullen	  tot	  aan	  de	  aanstelling	  van	  de	  
nieuwe	  nefroloog-‐bestuurder	  worden	  waargenomen	  door	  Dr.	  F.	  van	  Ittersum,	  nefroloog	  VUMC.	  	  
Renine	  blijft	  na	  1	  maart	  2014	  niet	  als	  organisatie	  maar	  wel	  als	  registratie	  binnen	  Nefrovisie	  bestaan.	  Via	  de	  nieuwe	  
website	  van	  Nefrovisie	  zal	  ook	  de	  website	  van	  Renine	  toegankelijk	  zijn.	  Voorlopig	  blijven	  beide	  werklocaties	  (Utrecht	  
en	  Leiden)	  gehandhaafd.	  
	  
Waar	  kunnen	  de	  professionals	  kennis	  halen	  en	  brengen?	  
Via	  www.nefrovisie.nl	  (online	  vanaf	  1-‐1-‐2014)	  zullen	  alle	  richtlijnen,	  indicatoren,	  registraties	  en	  visitatiedocumenten	  
toegankelijk	  zijn.	  Via	  de	  website	  kunnen	  professionals	  ook	  praktijkvoorbeelden	  met	  elkaar	  delen.	  
	  
Meer	  informatie	  
Voor	  aanvullende	  informatie	  kunt	  u	  tot	  1	  januari	  2014	  terecht	  bij	  de	  huidige	  bestuurder,	  Ria	  Koppejan	  
(riakoppejan@hansmakinstituut.nl,	  tel.	  030	  880	  80	  80)	  en	  na	  1	  januari	  bij	  de	  interim-‐bestuurder,	  Frans	  van	  Ittersum	  
(f.vanittersum@nefrovisie.nl,	  	  tel.	  030	  880	  80	  80).	  Vanaf	  1	  januari	  kunt	  u	  uw	  vragen	  ook	  stellen	  via	  
info@nefrovisie.nl	  of	  via	  www.nefrovisie.nl.	  	  
	  


