
Recensente: Yvonne Vinke 
 
Dr. Sijrike van der Mei, Dr. Annemieke Visser & Dr. Ron Gansevoort: 
“Ervaringsverhalen van mensen met een nierziekte”. Eindrapportage Toegepast 
Gezondheidsonderzoek (TGO), december 2014. (Nieraandoeningen/ Nierdialyse/ 
Informatief/ Medepatiënten/ AG).  Te vinden op 
https://www.rug.nl/research/gezondheidswetenschappen/tgo/rapporten/pdf-
files/2014-pdf/van-der-mei-2014-ervaringsverhalen.pdf   
  
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Eindrapportage van 25  pagina’s, uitgevoerd door het TGO. De rapportage bestaat uit 
een beschrijving van het onderzoek en een beknopt verslag van de diepte-interviews 
met nierpatiënten. Hierin vertellen  nierpatiënten onder andere over de eerste 
signalen, over verschijnselen en verloop, over de impact van de nierziekte, over hoe je 
de nierziekte onder controle kan houden, over de toekomst én geven ze enkele 
tips/adviezen.  
 
Over de schrijver:  
TGO beantwoordt vragen uit de alledaagse praktijk van het welzijn en (de) 
gezondheid(szorg). Er worden wetenschappelijke onderzoeken gedaan, die 
naderhand vertaald worden in een helder rapport met concrete aanbevelingen.  
 
Dr. Sijrike van der Mei (1965) is haar loopbaan gestart als verpleegkundige, waarna 
zij verplegingswetenschap en epidemiologie studeerde. In 2007 is zij gepromoveerd 
en sinds 2014 werkt ze bij TGO.  
 
Dr. Annemieke Visser (1974) is andragoog en senior onderzoeker. In 2007 is zij 
gepromoveerd. Voornamelijk houdt Annemieke zich bezig met toegepast onderzoek 
bij mensen met een nierziekte, mensen die geconfronteerd zijn met kanker en  
ouderen.  
 
Dr. Ron Gansevoort is hoogleraar interne geneeskunde. Hij is onder andere expert op 
het gebied van chronische nierschade en polycysteuze nierziekten.  
 
Meer informatie over de schrijvers is te vinden op: 
http://www.rug.nl/research/gezondheidswetenschappen/tgo/medewerkers/ en  
http://www.rug.nl/staff/r.t.gansevoort/.  
 
Wat viel op: 
De korte verhalen maken je nieuwsgierig naar het uitgebreide interview. Verder viel 
op dat datgene wat gezegd is in het interview letterlijk overgenomen is; de zinnen zijn 
niet mooier of ‘logischer’ gemaakt.  
 
Citaten: 
Blz. 4: “Dit project heeft ten doel een pilot module met ervaringsverhalen van acht 
nierpatiënten (CKD stadium 3-4) te ontwikkelen en deze te publiceren op 
www.pratenovergezondheid.nl. in deze pilotmodule worden vijf thema’s en negen 
subthema’s gepresenteerd aan de hand van video- en tekstfragmenten. De pilot 
module biedt patiënten met een chronische nierschade betrouwbare informatie over 
de ervaringen van medepatiënten over de ziekte en het bijbehorende zorgproces en 
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ondersteunt patiënten bij het nemen van beslissingen betreffende de 
gezondheid(szorg).  
 
Blz. 12: “Vanwege zijn moeheid ging Dirk naar het ziekenhuis.  
“Ik heb dat zelf eigenlijk niet zo gemerkt, dat die rechternier aan het verschrompelen 
was, dat heb ik zelf niet gemerkt. Dat de linker nier wat slecht werd, daar kwam je 
achter doordat je eigenlijk constant moe was. Dat was het probleem, je was echt 
heel moe. En toen zijn we weer naar het [ziekenhuis] gegaan en daar heeft men 
ontdekt dat die linker nier toch lang niet 100% functioneerde.”” 
 
Blz. 18: “Dorien zegt: “Je bent niet je nierziekte, maar je hebt een 
nierziekte”  
Interviewer; heb je nog advies voor andere nierpatiënten?  
Ja! Denk in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Vaak leg je jezelf 
beperkingen op of je omgeving. Je hebt veel meer mogelijkheden dan je misschien 
zelf denkt. 
[-] Mijn stelling is dat je er niet voor kies om ziek te zijn, maar dat je er wel binnen 
zekere grenzen voor kunt kiezen om op een bepaalde manier met ziek zijn om te 
gaan. [-] Mij bekruipt wel eens het gevoel dat velen de nierziekte zijn, in plaats van 
een nierziekte hebben. Het brengt ongemakken mee. Hoe groter het ongemak, hoe 
groter ook de inzet wellicht moet zijn om nog enigszins boven het ziekte gevoel te 
kunnen staan. Het is vaak hard werken, maar loont wel.” 
 
Recensies/Extra: 
http://www.pratenovergezondheid.nl/nierziekte/nierziekte op deze website zijn de 
uitgebreidere biografieën te vinden. Daarnaast kun je op diverse thema’s klikken voor 
informatie, bijvoorbeeld over de eerste signalen. Dit wordt ondersteund met 
videofragmenten van de geïnterviewden.  
 
Een kort artikel n.a.v. deze rapportage is te vinden op: 
http://www.pratenovergezondheid.nl/sites/default/files/uploads/van_der_mei_viss
er_2015_dialyse_nefrologie_magazine_pratenovergezondheid-
nierpatienten_aan_het_woord.pdf.   

http://www.pratenovergezondheid.nl/nierziekte/nierziekte
http://www.pratenovergezondheid.nl/sites/default/files/uploads/van_der_mei_visser_2015_dialyse_nefrologie_magazine_pratenovergezondheid-nierpatienten_aan_het_woord.pdf
http://www.pratenovergezondheid.nl/sites/default/files/uploads/van_der_mei_visser_2015_dialyse_nefrologie_magazine_pratenovergezondheid-nierpatienten_aan_het_woord.pdf
http://www.pratenovergezondheid.nl/sites/default/files/uploads/van_der_mei_visser_2015_dialyse_nefrologie_magazine_pratenovergezondheid-nierpatienten_aan_het_woord.pdf

