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Speciale nierteams die voorlichting
geven aan buren en familie van nier-
patiënten, zorgen voor vier tot vijf
keer meer aanmeldingen van men-
sen uit de naaste omgeving van pa-
tiënten die een nier willen donoren.
Begin vorig jaar zijn acht van deze
teams gestart.

Professor Willem Weimar, nefro-
loog (nierspecialist) van het Eras-
mus MC in Rotterdam en landelijk
projectleider van de nierteams, is
zeer verrast over de effecten. “Het
blijkt dat een bekende van een nier-
patiënt sneller een nier doneert,
wanneer hij van een nierteam met
een onafhankelijke transplantatie-
deskundige en een psycholoog hoort
wat de ziekte werkelijk inhoudt, dan
van de patiënt zelf. Zeker wanneer
ze horen dat als je niets doet, de be-
wuste neef of buurman binnen tien
jaar overlijdt.”

Het nierteam-aan-huis legt uit
wat een nierziekte inhoudt en waar-
om een donornier nodig is. Deze hel-
dere en tegelijkertijd confronteren-
de aanpak zorgt ervoor dat mensen
uit de omgeving van de patiënt eer-
der geneigd zijn een nier te doneren.
Normaal verloopt zo’n donatiepro-
ces via het ziekenhuis en gaan de
medisch specialist en de patiënt
 samen op zoek naar een potentiële
donor. Daarna volgen onderzoeken
of de eventuele donor geschikt is.
Met het nierteam-aan-huis wordt
breder en actiever gezocht naar
mensen die een nier willen
afstaan.

Weimar ontdekte
dat na een bijeen-
komst met het nier-
team de communi-
catie en kennis bij
zowel de omgeving
als de patiënt verbe-
terden. “Na de
voorlichting mer-
ken we dat niet
alleen de men-
sen om de pa-
tiënt heen, maar
ook de patiënt
zelf beter be-
grijpt wat de
ziekte nu exact in-
houdt. Na die bijeen-
komst bleken mensen
er meer met elkaar
over te praten.”

Dat de bijeenkom-
sten een zwaar emoti-
oneel appèl doen op
de naasten van een
patiënt, ziet Weimar

niet als een probleem. Zij weten dat
transplantatie een optie is, maar ne-
geren liever dat ze zelf iets kunnen
betekenen, zegt hij. “Nu er meer in-
formatie wordt gegeven en harde ge-
tallen klinken, blijken mensen meer
ter wille dan daarvoor. Dat is prima.”
Of mensen wel of niet een nier wil-
len afstaan, blijft hun eigen keuze,
voegt hij eraan toe.

Transplantaties

In 2016 vonden 509 transplantaties
plaats met een nier van een levende
donor. Hoeveel extra donaties de
teams vorig jaar hebben opgeleverd,

valt nog niet precies te zeggen.
Weimar  : “Maar we merken

dat er vier tot vijf keer meer
nieren worden aangeboden
dan voor het bestaan van
de nierteams. Met als ge-
volg dat deze maand maar
liefst dertig patiënten
worden voorbereid op
een transplantatie: een
uitstekend resultaat.”

De emeritus hoog-
leraar nefrologie is
druk bezig de nier-
teams in het hele
land in te zetten. Hij
is in gesprek met het
ministerie van volks-
gezondheid en de
zorgverzekeraars om
begin 2019 de teams
standaard voor nier-
patiënten vergoed te
krijgen.
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transplantatIe Het aanbod van donor-
nieren is aanzienlijk toegenomen na het
oprichten van speciale voorlichtingsteams.

Nierteams
leveren meer
donoren op 

In het kort

Patiënten én hun omgeving
blijken gebaat bij de voorlich-
ting door de acht nierteams 

Voorlichting trekt potentiële
donoren over de streep

Er worden 4 à 5 keer meer
donornieren aangeboden dan
voor de komst van de teams
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‘Deze maand zijn 
maar liefst dertig
patiënten voorbereid
op transplantatie’


