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BIJLAGE A: TOEKOMSTSCENARIO’S TER INSPIRATIE
Op de volgende pagina’s worden voor elk van de zes thema’s
scenario’s geschetst. De scenario’s zijn bedoeld om te inspireren
en omschrijven potentiële invullingen van hoe de patiëntenzorg
er voor de fictieve patiënten Egbert, Anja en Mieke in de toekomst mogelijk uit kan komen te zien.
De scenario’s worden toegelicht door ze aan één of meerdere verschillende behandelvormen te koppelen maar zullen uiteindelijk
op alle behandelvormen van toepassing kunnen zijn. Middels Egbert communiceren we de mogelijkheden m.b.t. de conservatieve
behandeling. Anja toont PD behandeling, HD op locatie en HD
thuis. Mieke toont HD thuis en getransplanteerd.
De invullingen komen voort uit interviews met patiënten en bedoeld als extra inspiratie bij de challenge.
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TOEKOMSTSCENARIO MOGELIJKHEDEN VERKENNEN
Het scenario ‘Mogelijkheden Verkennen’ is uitgewerkt in de
conservatieve behandelmogelijkheid. We geven voorbeelden die Egbert kunnen helpen aan de flexibele, patiëntgerichte zorg waar hij naar opzoek is. Is dit hoe het straks gaat
zijn? Dat weten we niet, het zijn nog de eerste denkrichtingen en natuurlijk is er nog veel meer mogelijk. We
willen het veld inspireren maar bovenal uitnodigen hier
verder over na te denken, kritisch mee te kijken, te reageren
en aan de slag te gaan.
Oplossingsrichtingen binnen dit thema
• Lichamelijke mogelijkheden leren kennen
• Medicijnen leren kennen

Egbert
Conservatieve behandeling

Conservatieve
behandeling

Voorlichting
dieet & medicijnen

Medicijnen leren
kennen

Medicijnen leren
kennen

Vanaf de eerste kennismaking met de zorgprofessional heeft Egbert
begrepen hoe belangrijk het juiste gebruik
van medicatie is. Bij dit
eerste gesprek kreeg
hij leuke informatie en
oefeningen (een app,
game of folder, etc.) mee
om het hoe en waarom
van zijn medicijnen te
begrijpen.

Dankzij het eenvoudige,
begrijpelijke (beeldend)
materiaal en uitleg over
de medicatie die Egbert
gebruikt, en de eenvoudig geschreven informatie op de verpakking
van de medicijnen, leren
Egbert en zijn omgeving
over de werking hiervan.
Zij hebben steeds minder vragen en meer vertrouwen in het gebruik
van de medicatie.

Medicijnen leren
kennen
Egbert heeft sinds kort
enkele instrumenten
om zelf zijn bloedwaarden te meten. Middels
e-Health toepassingen
voert Egbert deze in
en krijgt hij gerichte feedback over zijn
bloedwaarden. Op deze
manier leert Egbert de
werking en effecten van
zijn medicatie kennen.
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Controlegesprek

Werk, opleiding &
vrijetijdsbesteding

Lopende initiatieven passend binnen dit scenario:

Afwijken van routine

Lichamelijke
mogelijkheden
leren kennen

Lichamelijke
mogelijkheden
leren kennen

Lichamelijke
mogelijkheden
leren kennen

Egbert vindt het toepassen van een nieuw dieet
ingewikkeld. De zorgprofessional vraagt Egbert
wat vaker bij de diëtist
te komen die gerichte
oefeningen en feedback
geeft. Egbert durft nu
meer op zichzelf en zijn
lichaam te vertrouwen.

Nu Egbert middels verschillende tools zijn
medicatie en lichaam
beter begrijpt durft hij
- ondanks de achteruitgang van zijn lichaam
- toch de functionele
mogelijkheden van zijn
lichaam op te zoeken.
Hierdoor zit hij beter in
zijn vel en is hij in staat
energiedips te herkennen. Hij herkent het tijdig wanneer er echt iets
aan de hand is.

Met vrienden eten is
iets waar Egbert veel
plezier uit haalt. Nu hij
de mogelijkheden van
zijn lichaam durft op
te zoeken voelt hij zich
er comfortabel bij een
keer van zijn routine af
te wijken en iets anders te bestellen in het
restaurant. Hij kent de
gevolgen en weet hoe
hiermee om te gaan
waardoor hij - ondanks
zijn lichamelijke achteruitgang - toch vrijheid
ervaart.

• Kennissynthese effectieve lifestyle interventies (onderzoek Nivel, 2009)
• PPEP4ALL (een zelfmanagement educatie programma voor mensen met een (chronische) ziekte en hun
mantelzorgers)
• Initiatieven vanuit Ministerie
• ..................................................................
• ..................................................................
De volgende suggesties voor (nieuwe) initiatieven
binnen dit scenario zijn gedurende het gebruikersonderzoek genoemd:
• Hartrevalidatieprogramma kan als voorbeeld worden
genomen voor het leren kennen van lichamelijke
mogelijkheden
• Kijk naar IBD poli van UCSF (Californië) voor het zelf
meten van bloedwaarden
• ..................................................................
Heb je goede suggesties om deze oplossingen aan te
pakken? Interesse om (een onderdeel) hiervan uit te
werken? Of heb jij/ken jij inspirerende voorbeelden?
Neem gerust contact op met: challenge@nierstichting.nl
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TOEKOMSTSCENARIO FLEXIBELE DIALYSE
Het scenario Flexibele Dialyse is uitgewerkt in de PD en HD
op locatie behandelmogelijkheden. We geven voorbeelden
die Anja kunnen helpen aan de flexibele, patiëntgerichte
zorg waar zij naar op zoek is. Is dit hoe het straks gaat zijn?
Dat weten we niet, het zijn eerste denkrichtingen. We nodigen het veld uit om hier positief kritisch over mee te denken,
te reageren en aan de slag te gaan.

Oplossingsrichtingen binnen dit thema
• Flexibele HD locatie
• Flexibele HD tijd & duur
• Flexibele HD: keuze in het dialyse centrum
• Vervoer op maat
• Privacy in HD-centrum
• Flexibele PD

PD

Anja
PD behandeling
HD op locatie
HD thuis

PD dialyse

Werk, opleiding &
vrijetijdsbesteding

Flexibele PD

Flexibele PD

Flexibele PD

Anja heeft bij de keuze
voor haar behandeling
een tijd getwijfeld over
APD, want ze hoorde dat
het apparaat geluidloos
is geworden. Maar omdat het bij CAPD tegenwoordig mogelijk is om
vrij door de kamer te bewegen tijdens de dialyse
heeft ze toch daarvoor
gekozen.

Er zijn verschillende oplossingen op de markt
gekomen
waardoor
Anja vrij kan bewegen:
ze is met name tevreden over de draadloze warmtebox die de
zakken spoelvloeistof
verwarmen. Deze gaat
altijd mee in de auto.
Door het netwerk van
verschillende semi-publieke dialysekamers, is
er altijd wel een plek in
de buurt waar Anja kan
dialyseren. Ze is nu zelfs
niet meer gebonden aan
stroomvoorziening.

Dankzij de steriele
en waterdichte band
die Anja om haar buik
plaatst, kan zij zorgeloos een uur in de
week zwemmen. Tijdens vakanties gaat zij
er zelfs mee de zee in.

Lopende initiatieven passend binnen dit scenario:

Keuze
Anja krijgt buikvliesontsteking
en is genoodzaakt over te stappen naar HD. Ze kiest voor HD op
flexibele locatie.

HD op locatie

Flexibele HD
locatie
Eén keer in de week dialyseert Anja in het ziekenhuis. Dat vindt ze een
veilig idee: haar artsen
zijn in de buurt dus kan
ze de vragen stellen die
ze had. Tweemaal per
week gaat zij naar het
verzorgingstehuis bij
haar in het dorp. Hier is
het rustiger en het kost
haar minder energie om
er te komen.

Flexibele tijd en
duur
Online ziet Anja welke
tijden in het ziekenhuis
nog beschikbaar zijn
voor dialyse. Haar voorkeurstijd is niet meer
beschikbaar maar een
half uur later wel. Deze
boekt ze en ze geeft gelijk aan dat ze graag bij
het raam zit.
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Vervoer

Vervoer op maat
Anja maakt gebruik van
taxivervoer naar het
ziekenhuis. Deze boekt
ze online in. Op hetzelfde portaal kan zij
de aankomsttijd van de
taxi nauw volgen en op
tijd klaar staan. Ook ziet
ze dat er nog één andere patiënt in de buurt
wordt opgehaald. Fijn,
dan weet ze dat in elk
geval. Eenmaal in het
ziekenhuis krijgt Anja
een notificatie of zij de
taxirit wilt beoordelen.

Dialyse

Flexibele tijd en
duur

Controlegesprek

Privacy in HDcentrum

Afhankelijk van haar
bloedwaarden
krijgt
Anja een behandeling
op maat en wordt de
dialysetijd bepaald. Zo
kan het voorkomen
dat ze binnen drie uur
klaar is in plaats van
standaard vier uur, zoals
vroeger.

Er zijn dagen dat Anja
geen behoefte heeft
aan een gesprek met
haar dialysebuurman.
Dan vraagt zij of ze ‘een
tijdje apart kan liggen’.
Ze kiest deze keer voor
een aparte kamer. De
vorige keer waren de
schermen om de stoel
heen afdoende.

Flexibele HD
ondersteuning

Vervoer op maat

Anja dialyseert nog niet
geheel zelfstandig. Zij
kiest vooraf de nodige
ondersteuning. In beide
centra (het ziekenhuis
en verpleeghuis) zijn
ze op de hoogte van
haar komst en houden
ze rekening met de
planning van aanwezige
verpleegkundigen.
De
dialysedata
(bloedwaarden,
hoe
de dialyse ging en
hoe Anja zich voelde)
worden tussen de twee
centra
automatisch
uitgewisseld.

Soms heeft Anja na de
dialyse geen energie om
zelf van de afdeling - die
helemaal achterin het
ziekenhuis is - naar de
uitgang te lopen. Dan
wordt zij door de servicemedewerkers van
het ziekenhuis met een
rolstoel naar de uitgang
gebracht.

Werk, opleiding &
vrijetijdsbesteding

Privacy in HDcentrum

Flexibele HD
locatie

Net nadat ze wisselde
van behandelvorm, had
ze eens per week een
privégesprek met haar
behandelaar. Later toen
ze minder behoefte
had aan de zekerheid
dat alles goed ging, is
dat eens per maand
een privé gesprek
geworden. Ze plant
het altijd in voordat
de
daadwerkelijke
dialyse start. De andere
weken spreekt ze wel
altijd even met de
behandelaars tijdens
het dialyseren.

Dankzij de informatie
over- en het overzicht
van
(inter)nationale
dialyselocaties
en
vakantiehuizen dialyseert Anja zo nu en dan
ergens anders in het
land of in het buitenland. Haar behandelaar
hoeft hiervoor enkel
het gestandaardiseerde
toestemmingsformulier
voor in te vullen.
Anja
geeft
de
behandelaars in het
‘vakantiecentrum’ zelf
tijdelijk toegang tot haar
medische gegevens.

•
•
•
•
•
•

Zelfzorg dialyse (Diapriva)
Ryhov Self Dialysis (Zweden)
Dialyse ABC voor taxichauffeurs
‘Structuur variabelen’ (NVN)
Amsterdams Vervoer Collectief
....................................................................
De volgende suggesties voor (nieuwe) initiatieven
binnen dit scenario zijn gedurende het gebruikersonderzoek genoemd:

• Animatiefilmpjes ontwikkelen van de ideale flexibele
op patiëntbehoeften afgestemde dialyseafdeling om te
inspireren tot herontwerp van deze afdelingen.
• Platform ontwikkelen om best practices te delen.
• Landelijke afspraak maken en/of standaard overdrachtsformulier ontwerpen om van centrum naar centrum te
gaan .
• ...........................................................
Heb je goede suggesties om deze oplossingen aan te
pakken? Interesse om (een onderdeel) hiervan uit te
werken? Of heb jij/ken jij inspirerende voorbeelden?
Neem gerust contact op met: challenge@nierstichting.nl
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TOEKOMSTSCENARIO ZORG DICHTBIJ
Het scenario Zorg Dichtbij is uitgewerkt in de PD en HD (op
locatie en thuis) behandelmogelijkheden. We geven voorbeelden die Anja kunnen helpen aan de flexibele, patiëntgerichte zorg waar zij naar op zoek is. Is dit hoe het straks gaat
zijn? Dat weten we niet, het zijn nog de eerste denkrichtingen en natuurlijk is er nog veel meer mogelijk. We
willen het veld inspireren maar bovenal uitnodigen hier
verder over na te denken, kritisch mee te kijken, te reageren
en aan de slag te gaan.
Oplossingsrichtingen binnen dit thema
• Efficiënt consulteren
• Bloed eenvoudig
• PD logistiek
• Thuis als reële optie
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PD

Anja
PD behandeling
HD op locatie
HD thuis

PD Logistiek
Waar Anja haar PD voorraad voorheen éénmaal
per maand kon bestellen, bestelt ze deze nu
wekelijks. Enorm veel
opslagruimte is niet
meer nodig.
Het gebruikte materiaal wordt door de
leverancier direct weer
meegenomen. Ze hoeft
het nu zelf niet meer te
sjouwen.

Lopende initiatieven passend binnen dit scenario:

PD dialyse

Efficiënt
consulteren
Dankzij een makkelijk
(mogelijk digitaal/online) systeem houdt Anja
de vragen bij die zij tussen haar afspraken met
de nefroloog door heeft,
bundelen. En als het
te lang duurt voordat
een volgend officieel
consult plaatsvindt, dan
stuurt ze haar vragen
vast online naar de behandelaars. Sommige
vragen worden direct
beantwoord door het
systeem. Dit zijn veel
voorkomende vragen.
Op de anderen komen
de behandelaars direct
terug of ze worden
besproken tijdens het
eerstvolgende consult.

Werk, opleiding &
vrijetijdsbesteding

PD Logistiek
Door een samenwerking
tussen de Nederlandse
zorg en locale organisaties kan Anja nu onbezorgd haar PD voorraad
rechtstreeks op haar vakantieadres in Frankrijk
bezorgd krijgen.

Keuze
Anja krijgt buikvliesontsteking
en is genoodzaakt over te stappen naar HD. Ze kiest voor HD op
flexibele locatie.

HD op locatie

Thuis als reële
optie
Tijdens de dialyse op
locatie is het zorgteam
van Anja enkele keren
over thuisdialyse begonnen. Sinds kort is
het aanprikken, vullen
en ontluchten steeds
eenvoudiger geworden
en ziet zij thuisdialyse
nu wel zitten. Anja wordt
thuis volledig door een
VDA begeleid tot ze het
alleen kan. Niet alleen
haar partner maar ook
een goede buurvrouw
en vriendin zijn getraind
om te helpen wanneer
dit noodzakelijk is.

HD thuis

Bloed eenvoudig
Nu Anja thuis dialyseert
hoeft ze niet vaak meer
in het ziekenhuis te zijn.
Anja neemt zelf bloedsamples af en zorgt
ervoor dat deze worden
verstuurd. Ook heeft zij
enkele instrumenten
waarmee zij zelf haar
bloedwaarden bepaalt.

Controlegesprek

Efficiënt
consulteren
Dankzij alle vragen die
ze heeft opgeschreven
gaan Anja en haar man
goed voorbereid naar
het ziekenhuis. Eenmaal
in het ziekenhuis kan
zij op het Nefrologieplein eenvoudig bij al
haar zorgprofessionals
(nefroloog/verpleegkundigen/maatschappelijk
werker/diëtist/psycholoog etc.) terecht.

Efficiënt
consulteren

Anja kan aangeven
wanneer zij liever een
ander zorgconsult wil
dan door middel van
een bezoek aan haar behandelaar. Niet hoeven
reizen naar het ziekenhuis geeft haar rust en
vrijheid.

• Domestico Ondersteuning en begeleiding thuis heeft
voorbeeld projecten als het gaat om keuze ondersteuning en shared decision making
• Ontwikkelingen m.b.t. point of care (POC)-metingen
• Stepped Care benadering
• Hospital at home (UMCG, innovatieve en effectieve
ouderenzorg)
• Ontwikkeling Vascoscoop U-Spot (Ureka Mega Challenge, 2013)
• Nierziekte? 3 goede vragen (www.3goedevragen.nl)
• ..................................................................
• ..................................................................
De volgende suggesties voor (nieuwe) initiatieven
binnen dit scenario zijn gedurende het gebruikersonderzoek genoemd:
• Parkisonnet.nl kan als voorbeeld dienen voor samenwerking van zorgprofessionals, bijvoorbeeld om
efficiënter te consulteren
• IVFpoli (UMC Utrecht) kan als voorbeeld worden genomen voor efficiënt consulteren
• Kijk naar bestaande logistiek van trombosedienst
• ..................................................................
Heb je goede suggesties om deze oplossingen aan te
pakken? Interesse om (een onderdeel) hiervan uit te
werken? Of heb jij/ken jij inspirerende voorbeelden?
Neem gerust contact op met: challenge@nierstichting.nl
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TOEKOMSTSCENARIO INFORMATIE UITWISSELEN
Het scenario Informatie Uitwisselen is uitgewerkt in de HD
thuis en transplantatie behandelmogelijkheden. We geven
voorbeelden die Mieke kunnen helpen aan de flexibele, patiëntgerichte zorg waar zij naar op zoek is. Is dit hoe het
straks gaat zijn? Dat weten we niet, het zijn nog de eerste
denkrichtingen en natuurlijk is er nog veel meer mogelijk.
We willen het veld inspireren maar bovenal uitnodigen hier
verder over na te denken, kritisch mee te kijken, te reageren
en aan de slag te gaan.

Oplossingsrichtingen binnen dit thema
• Flexibele voorlichting
• Mijn dossier inzien en aanpassen
• Inzichtelijke overdraagbare data
• Transplantatie checklist
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Mieke
HD thuis
Getransplanteerd

Voorlichting behandelmogelijkheden

Keuze

HD thuis

Controlegesprek

Lopende initiatieven passend binnen dit scenario:

Voorbereiding
transplantatie

Flexibele
voorlichting

Flexibele
voorlichting

Flexibele
voorlichting

Flexibele
voorlichting

Transplantatie
checklist

Direct na de diagnose
van nierfalen stadium
3 kan Mieke terecht
op een zeer gebruiksvriendelijk multi-mediaal voorlichtings- en
leersysteem. Wanneer
het haar uitkomt verdiept Mieke zich in de
behandelvormen. Mieke
is visueel ingesteld, en
heeft moeite om haar
aandacht bij geschreven
informatie te houden. Zij
bekijkt de voorlichtinsfilmpjes en infographics.
Voor aanvullende vragen heeft zij een contactpersoon aangewezen gekregen.

Het maken van een behandelkeuze was niet
makkelijk. Mieke kon
zich moeilijk een voorstelling maken bij de
verschillende behandelingen. Gelukkig hielp de
Virtual Reality bril haar
hier bij. Zo kon Mieke
visualiseren en zich beter voorstellen hoe een
behandeling eruit zou
kunnen zien.
Ze sprak daarnaast met
patiënten die verschillende soorten behandelingen ondergingen. Dit
gaf inzicht in hoe haar
leven in de praktijk ging
veranderen.

De behandeling thuis
doet Mieke niet alleen.
Haar partner John biedt
de nodige ondersteuning. Ook voor hem is
het allemaal wennen.
John zit soms met onzekerheden en vragen die
Mieke niet heeft. Hij is
blij dat hij deze kwijt kan
tijdens de informatiebijeenkomsten die speciaal op mantelzorgers
is gericht.

Tijdens de controlegesprekken met de
zorgprofessionals werd
Mieke herhaaldelijk gewezen op de verschillende behandelvormen. Van
transplantatie
moest
Mieke in het begin niks
weten, dit vond zij te risicovol. Nu is ze toch blij
dat het nog eens wordt
genoemd en zij de laatste ontwikkelingen op
dit gebied kent. Ze besluit toch een transplantatie traject in te gaan.

Bij de start van het onderzoekstraject
waar
Mieke ingaat heeft zij
een overzicht ontvangen van alle testen die
zij mogelijk gaat ondergaan in de komende
maanden en de redenen
van deze tests. Dit overzicht is landelijk bepaald
en wordt door zowel
haar eigen ziekenhuis
als door het transplantatie ziekenhuis gebruikt.
Mieke houdt - met haar
hoofdbehandelaar
nauwgezet bij welke
onderzoeken al zijn gedaan, welke positief waren en welke onderzoeken daardoor wel of juist
niet meer nodig zijn.

Inzichtelijke en
overdraagbare data
De data van de thuisdialyse wordt automatisch
in haar dossier geladen.
De data van haar thuiszelfmetingen kan zij
zelf invoeren en wordt
versleuteld opgeslagen.
Mieke synchroniseert
deze data waardoor ze
in haar dossier komen
en zij de uitslagen, eventuele verrassingen en
trends met haar behandelaar kan bespreken.

Mijn dossier inzien
en aanpassen
Via haar patiëntenportaal kan Mieke altijd
haar gegevens inzien
en consulten teruglezen.
Hierdoor heeft Mieke
meer grip op haar ziekteproces. Wanneer zij
vragen heeft of zich niet
kan vinden in hetgeen
haar behandelaar heeft
opgeschreven, dan kan
zij gemakkelijk vragen
plaatsen of bij haar behandelaar
verzoeken
indienen om informatie
aan te passen.

Transplantatie
checklist
De onderzoeksfase en
uitslagen hiervan zijn erg
bepalend en dus spannend. De pushnotificaties
die zij over uitslagen
ontvangt geven haar rust.
Ook is het juist (nog) niet
hebben ontvangen van
de notificaties een reden
om zelf te bellen met de
behandelaar.

Op het gebied van voorlichting lopen er al veel
initiatieven de afgelopen jaren. Hiervan is het zaak
om succesvolle initiatieven door te ontwikkelen, op te
schalen en te zorgen dat ze (nog) beter aansluiten bij
de patiëntbehoeften.
• Consultkaarten NVN (helpen arts en patiënt om samen
een weloverwogen keuze te maken over de zorg die het
beste past bij de patiënt)
• Nierwijzer (site met videofragmenten van mensen die
voor en nadelen van hun behandelvorm toelichten om
patiënten te helpen bij het maken van een keuze)
• Doorontwikkeling van patiëntbrochures
• MedMij (inzage en gebruiken van gezondheidsgegevens, afkomstig van diverse bronnen)
• NPCF (inzage in dossier)
• Quli (persoonlijke digitale zorgomgeving)
• Ontwikkeling van transplantatie richtlijnen
• Herhaaldelijk opfrissen van het geheugen en nieuwe
inzichten delen met patiënt (dialysecentrum Deventer).
• ‘Ontvanger, screening en voorbereiding’ (LONT i.s.m.
NVN)
• mijnRadboud (online patiëntenportaal)
De volgende suggesties voor (nieuwe) initiatieven
binnen dit scenario zijn gedurende het gebruikersonderzoek genoemd:
• ..................................................................
Heb je goede suggesties om deze oplossingen aan te
pakken? Interesse om (een onderdeel) hiervan uit te
werken? Of heb jij/ken jij inspirerende voorbeelden?
Neem gerust contact op met: challenge@nierstichting.nl
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TOEKOMSTSCENARIO VERBINDENDE ROLLEN
Het scenario Verbindende Rollen is uitgewerkt in de HD op
locatie behandelmogelijkheid. We geven voorbeelden die
Anja kunnen helpen aan de flexibele, patiëntgerichte zorg
waar zij naar op zoek is. Is dit hoe het straks gaat zijn? Dat
weten we niet, het zijn nog de eerste denkrichtingen en
natuurlijk is er nog veel meer mogelijk. We willen het veld
inspireren maar bovenal uitnodigen hier verder over na te
denken, kritisch mee te kijken, te reageren en aan de slag
te gaan.
Oplossingsrichtingen binnen dit thema
• De spin-in-het-web
• Opvang en veerkracht in moeilijke tijden

Diagnose

Anja
PD behandeling
HD op locatie
HD thuis

Controlegesprek

De spin-in-hetweb

De spin-in-hetweb

De spin-in-hetweb

Anja heeft moeite met
het maken van de keuze
voor de behandeling die
bij haar past. Zij heeft
veel steun aan haar
eigen ‘spin-in-het-web’.
Deze persoon weet niet
alleen wat medisch het
best voor Anja is, ook
overlegt zij met alle
medisch
specialisten
waar Anja wegens haar
comorbiditeit mee te
maken heeft. Bovendien
kijkt zij naar hetgeen
Anja in het leven belangrijk vindt en welke
behandeling en zorg in
de meest holistische zin
van het woord het best
bij haar past.

Haar nierfalen, de behandeling en haar leven
een nieuwe invulling
geven vallen Anja zwaar.
Ze put veel kracht uit de
steun van de ‘spin-inhet-web’. Die merkt het
direct op wanneer het
niet goed met Anja gaat
en kan haar de psychosociale aandacht geven
die Anja nodig heeft.

Naast haar nierziekte
heeft Anja nog andere aandoeningen. De
verschillende
specialisten die Anja ziet
willen elkaar wel eens
tegenspreken met hun
adviezen. Gelukkig is er
de ‘spin-in-het-web’ die
de verschillende specialisten bij elkaar haalt
wanneer niet duidelijk
is welk advies prevaleert
of wanneer er een derde
weg is.

Opvang en veerkracht in moeilijke
tijden
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HD Dialyse
op locatie

Niet alleen vanuit het ziekenhuis krijgt Anja de nodige ondersteuning. Ook
maakt zij gebruik van een
dienst waarbij iemand
bijna op afroep voor haar
klaarstaat in periode dat
ze het moeilijk heeft. Hier
kan ze emotionele en
praktische ondersteuning
van verwachten.

Lopende initiatieven passend binnen dit scenario:

Werk, opleiding &
vrijetijdsbesteding

Opvang en veerkracht in moeilijke
tijden
Voor veel praktische
dingen als boodschappen doen of naar het
ziekenhuis rijden heeft
Anja soms geen energie.
Ook is haar partner niet
altijd in staat haar hierbij te helpen. ‘De opvang’
helpt Anja bij de praktische ondersteuning die
zij nodig heeft.

• Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling (KNMG)
• .....................................................................
• ..................................................................
De volgende suggesties voor (nieuwe) initiatieven
binnen dit scenario zijn gedurende het gebruikersonderzoek genoemd:
• Uitbreiden van het maatjesproject (het bieden van
steun, begeleiding en informatie aan nierpatiënten in
de predialyse fase die geen of een niet goed functionerend sociaal netwerk hebben)
• Een casemanager zoals men vanuit de ouderenzorg
kent, kan een voorbeeld zijn
• ....................................................................
• ....................................................................
....................................................................
• ....................................................................
Heb je goede suggesties om deze oplossingen aan te
pakken? Interesse om (een onderdeel) hiervan uit te
werken? Of heb jij/ken jij inspirerende voorbeelden?
Neem gerust contact op met: challenge@nierstichting.nl

12

TOEKOMSTSCENARIO KRACHTIGE OMGEVING
Het scenario Flexibele Dialyse is uitgewerkt in de HD thuis
behandelmogelijkheid. We geven voorbeelden die Mieke
kunnen helpen aan de flexibele, patiëntgerichte zorg waar
zij naar op zoek is. Is dit hoe het straks gaat zijn? Dat weten
we niet, het zijn nog de eerste denkrichtingen en natuurlijk
is er nog veel meer mogelijk. We willen het veld inspireren
maar bovenal uitnodigen hier verder over na te denken, kritisch mee te kijken, te reageren en aan de slag te gaan.

Oplossingsrichtingen binnen dit thema
• Omgeving getraind
• Iedereen op de hoogte
• Life hack-wijzer
• Blijven werken

Voorlichting

Mieke
HD thuis
Getransplanteerd

Controlegesprek

Werk, opleiding &
vrijetijdsbesteding

Iedereen op de
hoogte

Omgeving
getraind

Iedereen op de
hoogte

Iedereen op de
hoogte

Mieke vindt het belangrijk dat de mensen
die dicht bij haar staan,
afweten van haar nierziekte. Omdat ze het
een moeilijk onderwerp
vindt, is ze blij dat ze
hier van een speciaal
team hulp krijgt. Zij
staan Mieke bij bij het
uitleggen wat de impact
van de ziekte is en hoe
om te gaan met dieet en
medicatie. De omgeving
van Mieke kan haar nu
beter steunen en leren
omgaan met haar ziekte.

Alvorens Mieke wordt
getraind voor thuisdialyse, ontvangt zij een
(digitale) leermodule
die zij met enkele mensen uit haar omgeving
doorneemt. De praktijktraining, welke aan huis
plaatsvindt, is hierdoor
minder intensief maar
wel fijn. Er vinden goede
gesprekken plaats.

Het is voor Mieke belangrijk om de informatie van haar behandelaren nog eens met
haar sociale omgeving
te kunnen bespreken.
Doordat ze delen van
de gesprekken kan
opnemen en terugluisteren samen met haar
vriendinnen, kunnen ze
hier makkelijker samen
over praten en heeft zij
minder het gevoel alles
telkens zelf uit te hoeven leggen.

Vrienden van Mieke
vinden het lastig in te
schatten wanneer hun
hulp gewenst is, en wanneer zij juist een stapje
terug moeten nemen.
Inmiddels gebruiken zij
een handigheidje dat
hen helpt het gesprek
hierover te hebben.

Life hack-wijzer
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HD thuis

Lopende initiatieven passend binnen dit scenario:

Middels de ‘life hack-wijzer’ leest Mieke tips van
andere nierpatiënten.
Hoe gaan zij om met het
dieet en de medicatie?
En hoe gebruiken zij
financiële regelingen.?
Zelf geeft ze op een online platform wel eens
ideeën over hoe de zorg
te verbeteren. Andere
patiënten reageren hierop en instanties lezen
mee en koppelen terug
of en hoe zij met de
ideeën aan de slag gaan.

Omgeving
getraind
Om thuis te kunnen
dialyseren wordt niet
alleen Mieke, maar ook
haar partner, goede
buurvrouw en vriendin
getraind. Zo is er altijd
iemand die kan helpen
wanneer dit nodig is.
Mocht het nodig zijn
dat een nieuw persoon
wordt getraind, dan zijn
hier aparte trainingen
mee. De eerder getrainde mensen hebben hier
een belangrijke taak in.

Blijven werken

Mieke wil zich graag
nuttig voelen en aan het
werk blijven. Haar werkgever weet echter niet
goed hoe om te gaan
met haar wisselende beschikbaarheid. Een team
gaat met haar mee naar
haar werkgever om meer
uitleg te geven en mee
te denken over mogelijke oplossingen om Mieke zo goed mogelijk in te
zetten. Ook wijzen zij de
werkgever op financiële
regelingen waar hij gebruik van kan maken.

• Vrijwillige thuiszorg (mantelzorgers ontlasten)
• PPEP4ALL (een zelfmanagement educatie programma voor mensen met een (chronische) ziekte en hun
mantelzorgers)
• NVN + STAP (persoonlijk advies over werk, inkomen,
studie)
• Thuiszorg dat PD training in ziekenhuis volgt (train-detrainer principe)
• UMCU waar patiënt informatie van visite in ochtend kan
inzien. Werkt kwaliteitsverhogend.
• Maatjesproject
• Lotgenotencontact Regionale Nierpatiënten Vereniging
(RNV)
• Luistertelefoon
• ....................................................................
....................................................................
De volgende suggesties voor (nieuwe) initiatieven
binnen dit scenario zijn gedurende het gebruikersonderzoek genoemd:
• Nierteam aan huis kan hier als voorbeeld worden genomen of worden uitgebreid met de werkomgeving.
• ....................................................................
................................................................
Heb je goede suggesties om deze oplossingen aan te
pakken? Interesse om (een onderdeel) hiervan uit te
werken? Of heb jij/ken jij inspirerende voorbeelden?
Neem gerust contact op met: challenge@nierstichting.nl
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