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Problemen & kansen

• Hoge prevalentie leefstijl-gerelateerde aandoeningen/ 

risicofactoren

• Huidige leefstijlrichtlijnen niet toegespitst op behoeftes tx-

patiënt 

• Kans: Veel leefstijl-gerelateerde klinimetrie  meten=weten

• Kans: Behoefte onder patiënten en groeiende groep 

zorgverleners



Samenwerking UMC’s
Leefstijl na niertransplantatie

• 8 Transplantatie centra

• 8 Nefrologen

• Nierstichting

• Nierpatiënten vereniging Nederland 



Doelen

• Hoofddoel

• Basis leggen voor een structurele samenwerking t.b.v. de toepassing en verbetering van 
leefstijlmanagement tussen de 8 UMC’s

• Subdoelen

• Ontwikkelen en implementeren van een Leefstijl Dashboard en Kwaliteitssystematiek voor 
leefstijlmanagement in de routinezorg van niertransplantatie

• Opzetten van geaccrediteerde scholing over leefstijlmanagement voor zorgverleners in de eerste 
en tweedelijnszorg

• Bijdragen aan landelijke richtlijnen voor leefstijlmanagement in de zorg na niertransplantatie

• Leggen van een basis voor een gezamenlijk beleid m.b.t. leefstijlmanagement na niertransplantatie 

• Toegevoegd: Opzetten van regionale netwerken met eerstelijns zorgverleners voor 
leefstijlbegeleiding in de regio’s van de UMC’s



Regionetwerk model LUMC

• Model LUMC  Werkgroep

• Zomer ’20
• Inventarisatie problemen, behoeften en wensen

• Enquêtes patiënten (n=434)

• Enquêtes 1elijns zorgverleners (n=64)

• Meetings UMC (para)medici

• Meetings DNN, KNGF, VMWN



Resultaten Patiënten

• Grote prevalentie in leven & leefstijl-gerelateerde 
problematiek

• Niet alle problemen even relevant

• Hoogst relevant:

1. Overgewicht/obesitas

2. Problemen met bewegen

3. Seksuele problemen

• Minst relevant: Angst voeding



Resultaten 1e lijns zorgverleners

• Respons diëtetiek grootst

• Grote en brede interesse in populatie

• Behoefte aan extra kennis en vaardigheden



Doorwerken!

• Landelijke consensus en draagvlak 

• Doorontwikkelen model LUMC + Scholing

• 1e adoptie door UMCG

• UMCG: Lokaal fysieke revalidatie netwerk

• Nefroloog, sportarts, GLI, 1e lijn fysio



Doel

Toegang tot leefstijlbegeleiding van ervaren en 

deskundige zorg professionals uit ons 

multidisciplinaire netwerk voor elke 

niertransplantatie patiënt
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