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Samenvatting

Er zijn in Nederland ongeveer 400 gezinnen met een kind met een chronische nierziekte
dat een nierfunctievervangende behandeling ondergaat of bij wie dit op kort termijn valt
te verwachten. Voor deze gezirnen is de Nierstichting in samenwerking met de

Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) het programma "Kinderen met een

nierziekte" gestart. Het doel van het programma is om het hulpaanbod specifiek op de

waag van het individuele gezin af te stemmen, zodat de aangeboden ondersteuning
optimaal aansluit bij het perspectief van de ouders en de kinderen.
Onderdeel van het programma is een monitor van TNO Kwaliteit van Leven. Deze
monitor omvat een inventarisatie van ervaren knelpunten en van de behoefte aan

ondersteuning door de gezinnen en het opvolgen van gezinnen door middel van een
jaarlijkse peiling. De informatie die voortkomt uit de monitor is van belang voor de
invulling van het programma "Kinderen met een nierziekte". Ook wordt de informatie
gebruikt om in kaart te brengen hoe gezinnen ingezette interventies ervaren en of er in
de loop der tijd veranderingen optreden in behoefte aan ondersteuning en ervaren
knelpunten.
Nadat in 2004 interviews zijn gehouden met gezinnen en in 2005 een basismeting heeft
plaatsgevonden, is in 2006 een eerste vervolgpeiling uitgevoerd. In de peiling van 2006
zijn twee verschillende groepen betrokken: gezinnen die in 2006 "ingestroomd" zijn en
die een basisvragenlijst toegestuurd kregen en gezinnen die in 2005 aan de eerste
peiling deelnamen en die nu een vervolgvragenlijst toegestuurd kregen. Er zijn 13

gezinnen nieuw ingestroomd (respons van ouders 28ol0, respons van jongeren3lYo).Er
hebben 7l ouders (respons 62 %) en 5 I kinderen en jongeren (respons 66%)
deelgenomen aan de vervolgmeting.
In deze rappoÍage ligt de nadruk op de vervolgmeting en daarmee op de door ouders en
kinderen ervaren veranderingen in het afgelopen jaar en op ervaringen die gezinnen
hebben met de nieuwe interventies van de Nierstichting in het kader van het prograÍnma
"Kinderen met een nierziekte". Om de resultaten te beschrijven zijn frequentieanalyses
en inhoudsanalyse gebruikt. De resultaten worden in het rapport per leeftijdsgroep
beschreven.
De resultaten laten zien dat in ongeveer een kwart van de deelnemende gezinnen in het

afgelopen jaar een verandering opgetreden is in de ziekte van het kind. Daarbij ging het

meestal om een verslechtering, bijvoorbeeld het optreden van complicaties of het
krijgen van meer of andere medicijnen met meer bijwerkingen. Net als in de interviews
en de basismeting komt in de vervolgpeiling onder ouders weer naar voren dat een

verslechtering van de gezondheid van het kind zijn weerslag heeft op verschillende
gebieden, bijvoorbeeld op de (broodnodige) mogelijkheden voor ontspanning. Ook uit
de vragenlijsten van de kinderen en jongeren komt naar voren dat het verloop van de

ziekte een grote impact heeft op verschillende gebieden.

Behalve op het gebied van de ziekte worden relatiefveel veranderingen gerappoÍeerd
op financieel gebied en op onderwijsgebied. Op het gebied van ondersteuning door
wienden en bekenden en op het gebied van ondersteuning door professionals traden
minder veranderingen op.

Wat betreft onderwijs is het opvallend dat ongeveer 40%o van de kinderen tot achttien
jaar minimaal één keer van school verandert. Yoor 20%o is dit zelfs twee of drie keer.
Ouders geven hiervoor verschillende redenen, zoals ziekteverzuim en onvoldoende
sociale of onderwijskundige begeleiding vanuit de school. Uit de vragenlijsten van de

kinderen en jongeren blijkt dat het zich thuis voelen op school en het aansluiting hebben
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met klasgenoten erg belangrijk is voor hun welbevinden. Een deel van de

gerapporteerde veranderingen, zowel verbeteringen als verslechteringen, is hierop terug
te voeren. Daarnaast blijkt uit de vragenlijsten van dejongeren dat het voor hen
belangrijk is om een zinvolle dagbesteding te hebben, zoals interessant en aansprekend
onderwijs.
De helft van de kinderen en een kwart van de jongeren geeft aan dat zij graag dingen
zouden willen doen, die door de nierziekte moeilijk zijn. Het gaat daarbij vooral om het
graag willen beoefenen van een bepaalde sport of intensiever willen sporten. Maar ook
andere wensen zoals het graag willen onderhouden van (meer) sociale contacten en

meer naar school kunnen komen naar voren. Het verloop van de ziekte, de eisen die de

behandeling stelt en hoe fit een kind zich voelt zijn belangrijke oorzaken van
veranderingen die kinderen op dit gebied aangeven. Meer begeleiding bij het sporten en
een betere bescherming van de buik worden door ouders aangegeven als
randvoorwaarden voor het (meer) kunnen sporten van hun kind.
Wat betreft de nieuwe voorzieningen van de Nierstichting, te weten de belangen-
behartiger, de website en het DED komt uit de resultaten naar voren dat deze nog
onvoldoende bekend zijn.Daarnaast worden de voorzieningen relatief weinig gebruikt.
Ook bij de kinderen en jongeren is de bekendheid met en het gebruik van de nieuwe
voorzieningen niet optimaal.Deze resultaten roepen de vraag op of de nieuwe
voorzieningen wel voldoende aansluiten bij de behoeftes van de doelgroep. Een
alternatieve verklaring is echter dat het voor gezinnen niet direct duidelijk is wat zij aan

de voorzieningen kunnen hebben en dat daardoor het gebruik ervan achterblijft bij de
verwachting. Aanbevelingen die op grond van de resultaten gedaan worden zijn onder
andere dat de implementatie van de nieuwe voorzieningen meer aandacht behoeft en dat
gezinnen actiever benaderd zouden kunnen worden om hen te interesseren voor de
nieuwe voorzieningen, bijvoorbeeld door de belangenbehartiger ofdoor het centrum
waar het kind onder behandeling is.
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Inleiding

Er zíjn in Nederland ongeveer 400 gezinnen met een kind met een chronische nierziekte
dat een nierfunctievervangende behandeling ondergaat (dialyse, transplantatie) of bij
wie dit op kort termijn valt te verwachten. Voor deze gezinnen is de Nierstichting in
samenwerking met de Nierpatiënten Vereniging Nederland §VN) het programma
"Kinderen met een nierziekte" gestart. In dit programma wil de Nierstichting aansluiten
op de individuele behoeften van kinderen en gezinnen om de kwaliteit van leven van
kind en gezin te verbeteren. Het doel van het prograÍnma is om het hulpaanbod
specifiek op de vraag van het individuele gezin af te stemmen, zodat de aangeboden
ondersteuning optimaal aansluit bij het perspectief van de ouders en de kinderen. De
Nierstichting heeft hierbij als voorwaarde gesteld dat de gezinnen zo veel mogelijk de

regie over het hulpaanbod in eigen hand hebben.

Uit de literatuur is bekend op welke gebieden kinderen en gezinnen met een chronische
ziekte problemen ervaren. Echter, het is minder bekend hoe gezinnen met deze
problemen omgaan, waarin gezinnen ondersteuning wensen en welke oplossingen
gezinnen wensen. De Nierstichting heeft TNO Kwaliteit van Leven gewaagd om dit
prograÍïrma mede inhoudelijk vorm te geven en te monitoren. Als eerste stap hiervoor
zijn bij een aantal gezinnen gesprekken gehouden om de hulpvraag en de gewenste
ondersteuning te inventariseren (Hosli, Detmar & Bruil, 2005). In 2005 heeft bij een

groot aantal gezinnen een eerste peiling met behulp van een vragenlijst plaatsgevonden
(Bruil, Detmar, Hosli, 2006). In het onderhavige rapport worden de resultaten
beschreven van de tweede peiling onder gezinnen, die in 2006 is uitgevoerd. In deze
vervolgpeiling ligt het accent op door ouders en kinderen eryaren veranderingen in het
afgelopen jaar en op ervaringen die gezinnen hebben met de nieuwe interventies van de
Nierstichting in het kader van het programma "Kinderen met een nierziekte".

De informatie die voortkomt uit deze monitor is van belang voor de invulling van het
programma van de Nierstichting. Ook wordt de informatie gebruikt om in kaart te
brengen hoe gezinnen ingezette interventies ervaren en of er in de loop der tijd
veranderingen optreden in behoefte aan ondersteuning en ervaren knelpunten.

Deze rapportage is opgedeeld in verschillende hoofdstukken. Allereerst wordt ingegaan
op het doel en de opzet van deze vervolgpeiling. Vervolgens wordt de onderzoeksgroep
beschreven. Daarna vol5 per leeftijdsgroep (ouders van kinderen 0 tot en met 5 jaar; 6
tot en met 9 jaar, l0 tot en met 18 jaar, kinderen van l0 tot en met 13 jaar en jongeren

van 14 tot en met 18 jaar) een beschrijving van de resultaten. Om het leesgemak te

vergroten worden de resultaatbeschrijvingen steeds voorafgegaan door een korte
samenvatting van de resultaten. In het laatste hoofdstuk worden conclusies
geformuleerd.
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2 Doel

Doel van deze eerste vervolgpeiling is in kaart te brengen of er bij ouders en kinderen in
het afgelopen jaar relevante veranderingen opgetreden zijn in eryaren knelpunten en
aangeboden en gewenste ondersteuning Er is bekeken welke oorzaken mogelijk een

belangrijke rol spelen bij het optreden van veranderingen. Daarnaast is in kaart gebracht
wat de ervaringen van ouders en kinderen zijn met de nieuwe interventies van de
Nierstichting in het kader van het programma "Kinderen met een nierziekte": de
belangenbehartiger, het Digitaal Ervaringen Dossier en de website www.kidneeds.nl.

In de peiling van 2006 zijn twee verschillende groepen betrokken: gezinnen die in 2005
aan de eerste peiling deelnamen en die nu een vervolgvragenlijst toegestuurd kregen en
gezinnen die in 2006 "ingestroomd" zijn en een basisvragenlijst toegestuurd kregen,
aangeluld met vragen uit de vervolgvragenlijst over de nieuwe interventies van de
Nierstichting. De groep die in 2006 ingestroomd is wordt in deze rapportage kort
beschreven en de gegevens over hun ervaringen met de nieuwe interventies worden
meegenomen in de analyses over dit onderwerp. Vanwege de kleine omvang van de
groep worden de overige resultaten niet afzonderlijk beschreven. Bij de volgende
peiling, die naar verwachting begin 2008 zal plaatsvinden, zullen beide groepen
dezelfde vervolgvragenlijst ontvangen en verder als één groep gezien worden.
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3.1

Methode

Procedure

Alle respondenten die in 2005 aan de basismeting hebben meegedaan, hebben van de

Nierstichting een brief met een vervolgvragenlijst ontvangen. Er zijn 114
oudervragenlijsten verstuurd en 77 vragenlijsten aan kinderen enjongeren.
Voor de benadering van nieuwe deelnemers is dezelfde procedure gehanteerd als in
2005: de vier behandelcentral hebben een door de Nierstichting opgestelde brief
doorgestuurd naar de gezinnen en ouders en kinderen / jongeren die wilden deelnemen
hebben dit bij de Nierstichting kenbaar gemaakt. Vervolgens is de basisvragenlijst via
de Nierstichting aan deze gezirrren verzonden2. Behalve aan nieuwe instromers is de

basisvragenlijst ook verstuurd aan degenen die zich in 2005 hebben aangemeld voor het
onderzoek, maar de vragenlijst destijds niet hebben teruggestuurd. Behalve gezinnen
met een kind met een nierfunctievervangende behandeling zijn dit jaar ook enkele
gezinnen met een kind in de predialyse fase benaderd voor deelname aan het onderzoek.
Er zijn 47 ouderwagenlijsten verstuurd en26 vragenlijsten aan kinderen en jongeren.

De vragenlijsten zijn in juli 2006 naar de gezinnen gestuwd. In verband met de

zomervakantie hebben de gezinnen tot oktober de tijd gekregen om de vragenlijst in te
vullen. De gezinnen hebben in september één herinnering ontvangen.

Instrumenten

De vervolgvragenlijst is opgesteld op basis van de vragenlijst die bij de eerste peiling
(basismeting) is gebruikt. Voor alle in deze vragenlijst aan de orde komende domeinen
is in de vervolgvragenlijst gevraagd naar veranderingen die hebben plaatsgevonden in
het afgelopen jaar. Er is een nieuw gedeelte toegevoegd met vragen over bekendheid
met en gebruik en waardering van de nieuwe interventies van de Nierstichting: de

belangenbehartiger, het digitaal Ervaringen Dossier en de website "Kidneeds".
Om aan het eind van de looptijd van de monitor op groepsniveau uitspraken te kunnen
doen over impact van de ziekte op het gezin en over kwaliteit van leven zijn daarnaast

enkele standaard vragenlijsten opgenomen, die in het rapport over de basismeting
uitgebreid beschreven zijn.

Er zijn aparte lijsten voor ouders van kinderen van 0 tot en met 5 jaar, 6 tot en met 9
jaar en l0 tot en met I 8 jaar ontwikkeld. Daarnaast zijn er lijsten voor jongeren van 10

tot en met l3 jaar en voor jongeren van 14 tot en met l8 jaar ontwikkeld (zie bijlage A).
Voor ouders met meerdere kinderen met een chronische nierinsufÍiciëntie is een tweede
deel van de ouderlijst opgesteld waarin specifieke informatie over de verschillende
kinderen werd gevraagd. De vragenlijst is opgesteld door het projectteam en

becommentarieerd door de programmacommissie en de programmacoördinator.

7 Universitair Medisch centrum Nijmegen/St Radboud, Wilhetmina Kinderziekenhuis UtrechítlMc
Utrecht, Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam/Erasmus MC, Emma Kinderziekenhuis/AMC
Amsterdam.
2 Voor een uitgebreidere beschrijving van deze procedure zie het rapport over de basismeting.
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In de ouderlijst zijn de volgende variabelen opgenomen:

Situatie van heí kind: geslacht, leeftijd, school, opvang, een aantal medische
/behandelgegevens.

Veranderingen in het afgelopen jaar'. veranderingen in tegemoetkomingen in de
kosten, sociaal functioneren van het kind, school / werk, ondersteuning van het
gezin, ontspanning en lotgenotencontact.

Ervaringen met nieuwe interventies van de Nierstichting: bekendheid meq gebruik
van en waardering van belangenbehartiger, Digitaal Ervaringen Dossier en website
"Kidneeds".

Kwaliteit van Leven (kvl) van het kind. Voor kinderen van 0-6 jaar is de TAPQOL
gebruikt (Fekkes et al, 2000; Fekkes, Bruil, Vogels, 2004). Voor kinderen van 6-10
jaar de TACQOL-Parent Form (Verrips et al, 1999; Vogels et al, 1999). Voor
kinderen van 10-18 jaar is de KIDSCREEN 27-item versie ouderrapportage
gebruikt (Ravens-Sieberer et al, 2001). [Wordt niet gerapporteerd in dit rapport.]

Impací on Family Scale (Stein & Jessop, 2003, Hunfeld et al, 1999). [Wordt niet
gerapporteerd in dit rapport.l

In de kinderlijst zijn de volgende variabelen opgenomen:

Veranderingen in het afgelopen jaar: veranderingen in gezinssituatie, schoolsituatie,
werk, gezondheid, gevoelens, vrijetijdsbesteding, sociale contacten en financiën.

Ervaringen met nieuwe interventies van de Nierstichting: bekendheid met, gebruik
van en waardering van belangenbehartiger, Digitaal Ervaringen Dossier en website
"Kidneeds".Kwaliteit van Leven: voor beide groepen is de KIDSCREEN 27-item
kindrapportage gebruikt (Ravens-Sieberer et al, 2001). [Wordt niet gerapporteerd in
dit rapport.

Data-analyse

Om de resultaten te beschrijven zijn frequentieanalyses en inhoudsanalyse gebruikt. De
resultaten zijn beschreven per leeftijdsgroep. Vanwege de kleine aantallen in de

groepen ouders van kinderen van 0 tot en met 9jaar en de groepen kinderen enjongeren
worden de resultaten van deze groepen in aantallen en niet in percentages
gepresenteerd. In de bijlagen worden de aantallen en percentages per vraag
weergegeven, in de tekst wordt hier naar verwezen.

3.3
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4 Algemene beschrijving van de onderzoeksgroep

Overzicht deelname aan metingen

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van deelname aan de verschillende
metingen die tot op heden uitgevoerd zijn gedurende de looptijd van de monitor.

abel Deeln de illende

Nieuwe deelnemerslbasismeting

Er zijn in totaal l3 gezinnen nieuw ingestroomd (respons ouders 2802, respons jongeren

3l%). De meesten hiervan hebben een kind tussen de l0 en 18 jaar (zie tabel 4.2).Er
zijn 8 jongens en 5 meisjes met een chronische nierinsufficiëntie. Drie van deze

kinderen zijn in de fase van predialyse, 6 zijn getransplanteerd en de overige 4 zijn in
dialyse. Het merendeel van de kinderen heeft nog een andere chronische aandoening.
De aard hiervan varieert sterk en betreft afuijkingen aan een ander orgaan of zintuig
(bijv. leverafwijking, visuele handicap), een andere chronische ziekte of syndroom
(bijv. astma), of een ontwikkelingstoornis of verstandelijke handicap (bijv. afivijking
kleine hersenen).

4.2

4. ame aan de verschi ul met

Metino en iaar

2004 Aantal

lnterviews 27

2005 Aantal verstuurd Aantal ontvangen

/rasnonsnernenlane\

Basismetino 146 114s (78o/o\

2006

Vervolometino 114 71 rc20/"\

Basismetino 47 13 Qïo/o\

-Waarvan non-

resoonders 2005

23 3 (13%)

-Waarvan nieuwe

aanmeldinoen

24 10 (42yo)

3 Waarvan I l2 vragenlijsten meegenomen zijn in de analyses.
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Tabel4.2 Beschrijving van nieuw ingestroomde deelnemers, per leeftijdsgroep, op basis
van ouderv

Leeftiidsqroep 0-5 iaar 6-9 iaar 10-í8 iaar totaal

Aantal 2 3 I 13

Respondent

Moeder 2 fillo/.\ 2 (670/.\ 7 (880À\ 11 í850/.)

Vader 1 (330h\ 1 (120/"\ 2 (s%\
Leeftiid

Moeder; gemiddeld

íranoe\
38 (3443) 40 44 (37-51) 43 (34-s1 )

Vader; gemiddeld

Íranoe)

36 48 42 (36-48)

Opleidingsniveau

Moeder

laao 1 (50%) 1 (33o/o 2 (25o/"\ 4 (31o/.\

midden 1 (33o/o 4 (5Oo/"\ 5 íí38%)

hooo 1 (50o/o) 1(33Yo 2 (25o/.\ 4 (310/"\

anders/missino

Vader

laaq 1 í50%) 1 í33o/o) 1fi2%\ 3 Q3o/o\

midden 1 í330l.) 3 (38%) 4 B1%\
hooq 1 (5004\ 3 (38%) 4 B1%\
anders/missinq 1 (330/"\ 112o/o\ 2 (150/,\

Geslacht kind

Jonoen 2 fi00%\ 2 (67%\ 4 (50o/o\ I $2o/.\

Meisie 1 (33%) 4 (50o/o\ 5 (38%)

Etniciteit kind

Autochtoon 3 (100%) 7 $7%\ 10 (7704\

Allochtoona 2 fi00%\ 1 fi2o/o\ 3 (23o/"\

Gemiddelde leeftijd
kind Íranoel

3,5 (34) 7,5 (7-9) 14,5 (12-16) 11 (3-16)

Vorm van

behandelino

Peritoneaal dialsve 1 (12o/"\ 1 ( 80/"\

Hemodialvse thuis

Hemodialyse

ziekenhuis

1(50%) 1 (33%) 1 (12o/o) 3 (23%)

Transplantatie 2 (67%\ 4 (500/"\ 6/460 \
Predialvse I (50o/o) 2 (25o/o\ 3 (23o/o\

Andere chronische
aandaanino

Nee 1(33%\ 3 (37o/o\ 4 (31o/o\

Ja 2 (1000/"\ 2 (67%\ 5 (63%) 9 (690/o)

I Gebruikte definitie: één van de ouders is geboren in een niet-westers land.
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43 Opvolgen bestaande deelnemersl vervolgmeting

In totaal hebben 71 ouders (respons 62%) en 5l kinderen en jongeren (respons 660lo)

deelgenomen aan de vervolgmeting. Twee ouders hebben een tweede deel voor een

tweede kind met een chronische nierziekte ingeleverd. De meeste kinderen vallen in de
leeftijdsgroep van l0 tot l8 jaar en er deden ongeveer evenveel gezinnen met jongens
als gezinnen met meisjes aan de vervolgmeting mee (zie tabel4.3). Bijna driekwart van
de kinderen in de gehele groep heeft een donomier. De verdeling over de verschillende
behandelingen ligt voor de jongste groep echter anders dan voor de andere groepen: in
deze groep dialyseert meer dan de helft van de kinderen. Ongeveer eenderde van de

kinderen heeft naast de nierziekte nog een andere chronische aandoening of handicap.
De aard hiervan varieert sterk en betreft afwijkingen aan een ander orgaan of zintuig
(bijv. leverafivijking, visueel gehandicapt), een andere chronische ziekte of syndroom
(bijv. epilepsie, diabetes) of een ontwikkelingstoomis of verstandelijke handicap (bijv.
ADHD, autisme).

Tabel 4.3 Beschrijving van kenmerken kinderen in groep opgevolgde deelnemers, per
leeftudssroeo- oo basis van

Leeftiidsqroeo 0-5 iaar 6-9 iaar í0-18 iaar totaal

Aantal 6 10 55 71

Geslacht kind

Jonoen 4 (670h\ 7 (70V"\ 25 A60/o\ 36 í51%)

Meisie 2 (33o/o\ 3 (30%) 29 t53Yo) 34 ASYo\

Niet inoevuld 1 (2o/"\ 1 fi%\
Leeftijd kind

Gemiddeld (ranoe)
3

10-st

7,5

í6-9)

í5
í10-19)

12,5

í0-í 9)

Behandelinq

Peritoneaal dialvse 4 (6704\ 2 (200À\ 4 ( 70/"\ 10 (140/"\
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5.1.1

Resultaten vervolgpeiling ouders

Aan de ouders is gevraagd om aan te geven of zich ten opzichte van de basismeting
(ongeveer I jaar eerder) belangrijke veranderingen hebben voorgedaan met betrekking
tot de ziekÍe, vergoedingen, de gekregen ondersteuning, en mogelijkheden voor
vakantie en contacten met andere ouders.

Daarnaast is uit de basismeting gebleken dat er frequent problemen op school
voorkwamen. Problemen konden zich voordoen op het gebied van schoolprestaties
alsook op de begeleiding die vanuit school geboden werd. Bij deze vervolgmeting zijn
een aantal vragen over het functioneren op school toegevoegd, waarvan de resultaten
hier gerapporteerd worden.
Tenslotte is nagegaan in hoeverre de ouders bekend zijn met een aantal nieuwe
voorzieningen van de Nierstichting, namelijk de belangenbehartiger, de website en het
Digitaal Ervaringen Dossier.
De ervaringen van de ouders worden per leeftijdsgroep beschreven. Tevens is een
overzicht voor alle leeftijdsgroepen in tabelvorm toegevoegd (zie bijlage B).

Ervaringen van de ouders met een kind van 0 t/m 5 jaar

Omdat het hier om een kleine groep van zes ouders gaat, is het lastig om een

algemeen beeld te geven van hun ervaringeru In een paar gezinnen is de sitaatie
rondom ziekte en voorzieningen redelijk stabiel, in een enkel gezin is sprake van een
verslechtering, in een enkel gezin is sprake van een verbetering. De Jinanciële situaíie
lijkt het meest aan verandering onderhevig: in drie gezinnen is sprake van
verminderde tegemoetkoming. Van de vier kinderen die al naar school gaan voelen
drie ouders zich voldoende begeleid. Alle vier de kinderen hebben de afgelopen
maand schoolverzuim gehad door de ziekte, variërend van een dag tot de hele maand.
Eén kind is van school veranderd
Acht gezinnen (inclusief twee gezinnen die een basismeting hebben gehad) is
gevraagd naar hun bekendheid met en gebruik van de nieuwe voorzieningen van de
Nierstichting. Samenvattend kan gezegd worden dat ongeveer de helft van de
gezinnen de belangenbehartiger, de website en / of het Digiíaal Emaringen Dossier
kennen. Het gebruik blffi hierbij achter: a/hankelijk van de voorziening wordt deze

door een oftwee gezinnen gebruikL

Beschrijving van de groep
Zes ouders van kinderen tussen de 0 en 6 jaar hebben meegedaan aan deze

vervolgmeting. De kinderen (4 jongens en 2 meisjes) zijn gemiddeld bijna 3 jaar oud.
Vier kinderen hebben peritoneaal dialyse, 2 kinderen zijn getransplanteerd. Een kind
heeft behalve de chronische nierinsuffïciëntie een chronische lever aandoening.

Veranderingen, per onderwerp
De ziehe
Vier van de 6 ouders hebben aangegeven dat er niets veranderd is, 2 ouders noemen dat
hun kind het afgelopen jaar een transplantatie heeft ondergaan. Bij I kind is dit goed
verlopen, bij het andere kind is dit met veel complicaties gepaard gegaan.

Vergoedingen
Twee ouders geven aan dat het PGB minder is geworden. Daamaast geeft een ouder aan

dat de taxi naar het ziekenhuis niet meer vergoed wordt.

5.1.2

5.1
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Ondersteuning door vrienden en bekenden

Voor vier ouders is op het terrein van praktische ondersteuning niets veranderd, voor
drie ouders hiervan is dit ook niet nodig, I ouder zov graag huishoudelijke hulp willen.
Voor I ouder is de praktische ondersteuning verbeterd, omdat er een nieuwe oppas is
gevonden. Een ouder geeft aan dat de praktische ondersteuning slechter is geworden
omdat familieleden die vaak oppasten eigen verplichtingen hebben gekregen. Wat
betreft emotionele ondersteuning door vrienden en bekenden is niets veranderd en dit
wordt ook niet nodig gevonden.

Ondersteuning door zorgverleners
Voor 5 ouders is niets veranderd, I ouder hiervan geeft aan dat ze graag meer
ondersteuning in het huishouden zou willen. Een ouder geeft aan dat de ondersteuning
na transplantatie minder is geworden, terwijl de ondersteuning nog wel gewenst is.

Geen van de ouders geeft verandering ofbehoefte aan emotionele ondersteuning aan.

Sinds de vorige meting hebben 4 ouders contact gehad met het maatschappelijk werk
van het behandelcentrum om te spreken over vergoedingen en praktische problemen.
Drie van deze ouders geven aan dat dit contact hen verder heeft geholpen.

I/akantie en uitstapjes
Voor twee van de 6 ouders heeft er een verandering plaatsgevonden met betrekking tot
vakantie en zelf weg kunnen gaan. Een ouder geeft aan dat dit gemakkelijker is
geworden omdat het kind een transplantatie heeft ondergaan, de ander geeft aan dat het
juist moeilijker is geworden omdat het kind op de wachtlijst staat voor transplantatie,
waardoor zeniet te ver weg kunnen gaan.

Mogelijkheden om contact te hebben met andere gezinnen
Een ouder geeft aan dat de website het gemakkelijker maakt om contact te hebben met
andere ouders. Echter, deze ouder geeft tevens aan dat ze er zelfveel informatie en tips
opzet, maar dat er nauwelijks respons van andere ouders komt.

5.1.3 Functioneren op school
Van de kinderen zijn er 4 die al naar school toe gaan, 3 daarvan gaan naar het reguliere
basisonderwijs en I gaat naar een school voor chronisch zieke kinderen.
Drie van de ouders geven aan dat ze voldoende begeleiding hebben gekregen toen hun
kind voor het eerst naar school ging, I ouder vond dit onvoldoende en heeft als
toelichting gegeven dat dit kwam omdat ze pas zeer recent in Nederland woonden en
onvoldoende de mogelijkheden kenden. Dit kind is van school veranderd op 5 jarige
leeftijd en is van de gewone basisschool naar de school voor chronisch zieke kinderen
gegaan. De reden hiervoor was dat de verzorging die nodig was niet op de gewone
basisschool gegeven kon worden.
Van de 4 kinderen die op school zitten is er I die in de afgelopen maand I dag
verzuimd heeft vanwege de ziekte,2 die 5 a 6 dagen verzuimd hebben en I die de hele
maand verzuimd heeft.
Drie van de zes ouders vermelden dat ze niet bekend zijn met de voorlichtingsklapper
die uitgegeven wordt door de Nierstichting. Twee van de drie ouders die hier wel
bekend mee zijn, hebben de klapper besproken met de leerkracht van het kind.
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Nieuwe voorzieningen
Hieronder worden de resultaten besproken van de 6 ouders die deelnemen aan de

vervolgmeting en van de 2 ouders die ingestroomd zijn.

Belangenbehartiger
Van de 8 ouders weten er 4 dat er een belangenbehartiger is aangesteld, 3 ouders weten
dit niet en I ouder heeft de vraag niet ingeruld. Van de 4 ouders die bekend zijn met de

belangenbehartiger hebben er 2 contact met hem opgenomen. Dit contact heeft de

ouders niet verder geholpen. In de toelichting is geschreven: "ik had een vraag gesteld

over vergoedingen van taxivervoer en een vergunningaanvraag. Het antwoord was niet
meer dan ik zelf al wist", en "het ging meer over de toekomst dan over nu".

Website voor kinderen en ouders
Vijf ouders zijn bekend met de website, 3 ouders zijn hier niet bekend mee. Van de 5

ouders is er slechts I die gebruik heeft gemaakt van de website. De pagina's die soms

werden gebruikt zijn: onderwijs, tijd voor jezelf, vergoeding na transplantatie en

regelingen en subsidies. De andere pagina's zijn niet gebruikt. Gebruik van de website
heeft deze ouder niet geholpen, omdat de ouder de hoeveelheid informatie tegen vindt
vallen.

Digitaal Ervaringen Dos s ier
Vier van de 8 ouders weten dat ze gebruik kunnen maken van het Digitaal Ervaringen
Dossier, 2 hiervan hebben zich ook daadwerkelijk aangemeld. De andere 2 ouders
geven aan dat ze zich niet aangemeld hebben omdat er teveel gebeurd was en ze hier
nog niet aan toe gekomen waren.
Van de 2 ouders die aangemeld.zijn, heeft I ouder daadwerkelijk gebruik gemaakt van
het DED. De ander geeft aan hier nog niet aan toe gekomen te zijn. De ouder die er
gebruik van maakt houdt medische gegevens bij van het kind, doet oproepen aan andere

ouders en plaatst een waag of verhaal. Deze ouder is enigszins tevreden over het
gebruik. Als reden wordt gegeven dat de hoeveelheid informatie tegenvalt.

Ervaringen van de ouders met een kind van 6tlm9 imr.

In deze groep hebben tien ouders de vragenlijst ingevuld Bij vier kinderen zijn in het
afgelopenjaar veranderingen in de ziekte opgetreden Deze hadden betrekking op
complicaties of veranderingen in medicatie. De veranderingen die bij enkele gezinnen

zijn opgetreden in vergoedingen, praktische ondersteuning, vakantiemogelijkheden,
contacten met andere ouders en/of sociale siíuatie van het kind zijn allemaal positief,
Enkele ouders hebben behoefte aan meer praktische of emotionele ondersteuning
dan ze momenteel krijgen Zeven kinderen gsan nasr het regulier onderwijs, de
overige drie nuar het speciaal onderwijs. Er is weinig schoolverzuim in de afgelopen
maand gerapporteerd. *Vel gruí één kind vsnh'ege de ziekte structureel halve dagen
naar school Van de tien kinderen zijn er vier een keer vun school veranderd en
hebben twee kinderen een jaar overgedaan Bijna alle ouders zijn bekend met de
voorlichtingsklapper 'Een nierziek kind in de klas', de helft van de ouders heeft de
map besproken in het contact met de school Dertien gezinnen (inclusief drie
gezinnen die een basismeting hebben gehad) is gevraagd naar hun bekendheid met
en gebruik van de nieuwe voorzieningen van de Nierstichting. Samenvattend kun
gezegd worden dat hun bekendheid met de website goed is (12x). De bekendheid met
het DED is ook vrij goed (10x), dat met de belangenbehartiger minder (7x).

5.2
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5.2.1

Het gebruik vun de voorzieningen blijft achter bij de bekendheid: de helft of minder
van degenen die bekend zijn met een voorziening maakt er ook gebruik van. Over de
waardering van de voorzieningen zijn in verband meí de kleine aantallen geen
algemene uitspraken te doen

Beschrijving van de groep
Tien ouders van kinderen tussen de 6 en l0 jaar hebben meegedaan aan deze vervolg
meting. De kinderen (7 jongens en 3 meisjes) zijn gemiddeld 7,5 jaar oud. Twee
kinderen hebben peritoneaal dialyse, I kind hemodialyse en 7 kinderen zijn
getransplanteerd. Twee van de l0 kinderen hebben naast de chronische
nierinsufficiëntie nog een andere chronische aandoening.

Veranderingen, per onderwerp
De ziekte

Zesvan de l0 ouders hebben aangegeven dat er bij hun kind niets wezenlijks veranderd
is. Vier ouders geven aan dat dit wel het geval is: I kind heeft langere tijd in het
ziekenhuis gelegen in verband met een longontsteking, 2 kinderen hebben nieuwe
medicijnen gekregen en I kind heeft een dubbelzijdige nefrectomie ondergaan.

Vergoedingen

Vijf ouders geven aan dat hier veranderingen in zijn opgetreden. Voor alle 5 is dit een
positieve verandering geweest. Driemaal een PGB, eenmaal een verblijf in Mappa
Mundo en een ouder heeft het rugzakje genoemd.

Vriendschappen en vrijetijdsbesteding van het kind
Twee van de 10 ouders geven aan dat er een positieve verandering heeft plaatsgevonden
op dit terrein. Een kind is veranderd van school en het andere kind "zit beter in haar
vel". De andere ouders geven geen veranderingen aan.

Wel geven drie ouders aan dat hun kind liever meer aan sport (voetbal) zou willen doen.
Op de vraag wat hiervoor nodig is noemen de ouders: "mogelijkheid voor begeleiding
naar sport", "goede bescherming voor de buik" en "het kind moet zich beter voelen dan
nu het geval is".

Ondersteuning door vrienden en bekenden

Voor 9 ouders is op het terrein van praktische ondersteuning niets veranderd, voor 8
ouders hiervan is dit ook niet nodig, I ouder zov graagmeer oppas willen. Voor I ouder
is de praktische ondersteuning verbeterd, omdat er twee keer per week huishoudelijk
hulp komt. In emotionele ondersteuning door vrienden en bekenden is niets veranderd;
2 van de ouders zouden wel graag meer emotionele ondersteuning willen.

Ond ers teunin g do or zorgverl eners
Voor 9 ouders is niets veranderd, en voor geen van deze ouders is dit nodig. Een ouder
geeft aan dat er door toedoen van het maatschappelijk werk een urgentieverklaring is
gekomen. Twee van de ouders hebben meer emotionele ondersteuning ontvangen.
Beide zijn hier positief over. Bij de overige 8 ouders is hierin niets veranderd, maar zij
hebben hier ook geen behoefte aan.

Sinds de vorige meting hebben 2 ouders contact gehad met het maatschappelijk werk
van het behandelcentrum om te spreken over eigen problemen door de ziekte van het
kind. Bij een van de ouders heeft dit contact de ouder verder geholpen. Bij de ander
niet.

5.2.2
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s.2.3

Vakantie en uitstapjes
Voor 3 van de l0 ouders is het gemakkelijker om op vakantie of een avond weg te gaan

omdat "de mogelijkheden voor dialyse ruimer zijn geworden", "er een mogelijkheid
werd geboden met een groep een week naar zee te gaan", of "er vakantiemogelijkheden
dichter bij huis waren". Een ouder waarbij geen veranderingen hebben plaatsgevonden
zou graag oppas willen om zelf eens weg te kunnen gaan.

Mogelijkheden om contact te hebben met andere gezinnen

Vier ouders geven aan dat ze meer mogelijkheden hebben om contact te hebben met
andere ouders. Drie daarvan hebben toelichting gegeven. Bij 2 ouders is de reden dat er
in het WKZ een oudervereniging is opgericht. Bij I ouder is het de oudervereniging van
het AMC. Daarnaast geeft I ouder aan graag meer contact te willen, maar die vindt de

regiomiddagen te ver weg en houdt niet van contact via de computer.

Functioneren op school
Zeven van de l0 kinderen gaan naar het reguliere basisonderwijs, 3 gaan naar de school
voor chronisch zieke kinderen. Vier kinderen zijn een keer veranderd van school, 2 op
de leeftijd van 5 jaar, I op de leeftijd van 6 en I op de leeftijd van 8 jaar. De reden voor
verandering was tweemaal dat het vanwege ziekte en daardoor missen van lessen niet
ging op het reguliere onderwijs. Tweemaal waren de ouders het niet eens met de manier
van lesgeven. Twee van de l0 kinderen hebben eenmaal een klas overgedaan. Voor
beide kinderen vanwege achterstand door het vele ziek zijn.
Zevenmaal geven de ouders aan dat het kind goed meekomt op school, driemaal dat het
kind redelijk meekomt.

Vijf kinderen hebben in de afgelopen maand geen enkele dag verzuimd vanwege de

ziekÍe, I kind 1 dag en 3 kinderen 2 dagen. Een kind gaat vanwege de ziekte structureel
halve dagen naar school.

Een ouder is niet bekend met de voorlichtingsklapper die uitgegeven wordt door de

Nierstichting. Vijf van de 9 ouders die hier wel bekend mee zijn, hebben de klapper
besproken met de leerkracht van het kind.

Nieuwe voorTieningen

Hieronder worden de resultaten besproken van de l0 ouders die deelnemen aan de

vervolgmeting en van de 3 ouders die ingestroomd zijn.

Belangenbehartiger
Van de 13 ouders weten er 7 dat er een belangenbehartiger is aangesteld, 6 ouders

weten dit niet. Van de 7 ouders die bekend zijnmeÍ de belangenbehartiger hebben er 3

contact met hem opgenomen. Een ouder heeft dit contact verder geholpen, I ouder niet
"ik had een te complexe vraag gesteld" en I ouder heeft deze vraag niet ingevuld.

ll'ebsite voor kinderen en ouders
Twaalf ouders zijn bekend met de website, 6 ouders maken er gebruik van. De ouders

konden aangeven of ze soms of vaak gebruik maakten van de verschillende pagina's.

Twee ouders maken soms gebruik van alle pagina's. Daarnaast maken 4 ouders soms
gebruik van de pagina: vergoedingen na transplantatie. Gebruik van de website heeft 5

ouders enigszins geholpen. Er is geen toelichting gegeven. Een ouder, ook zonder
toelichting te geven, vindt dat de website niet heeft geholpen.

5.2.4
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D i gitaa I Erv aringen D os s i er
Tien van de 13 ouders weten dat ze gebruik kunnen maken van het Digitaal Ervaringen
Dossier, 3 hiervan hebben zich ook daadwerkelijk aangemeld. Van de 7 die dit niet
gedaan hebben geven 2 ouders aar, dat ze hier nog niet aan toe gekomen zijn, I ouder
wilde geen verklaring ondertekenen, 3 ouders vonden het teveel werk en I ouder heeft
een poging gedaan die mislukte.
Geen van de 3 ouders die aangemeld zijn, heeft daadwerkelijk gebruik gemaakt van het
DED. Ze geven aan dat ze er nog geen behoefte aan hadden.

5.3 Ervaringen van de ouders met een kind van l0 t/m 18 jaar

In deze groep hebben 55 ouders de vragenlijst ingevuld Bij een kwart van de

kinderen zijn in het afgelopen jaar veranderingen in de ziekte opgetreden. Bij de
meeste kinderen ging het om een verslechtering.
Bij ongeveer een kwart van de gezinnen is er een verandering infinanciële
tegemoetkomingen, bij ook ongeveer een kwart zijn vriendschappen en
vrijetijdsbesteding van het kind veranderd In beide gevallen zijn zowel verbeteringen
als verslechteringen gerapporteerd
ll/at hetreft de ondersteuning door vrienden en bekenden en door Zorgverleners is in
het merendeel van de gezinnen niets wezenlijks veranderd Een deel van de ouders

zou wel graag meer ondersteuning willen en dan vooral emotionele ondersteuning
door vrienden en bekenden en/ofpraktische ondersíeuning door zorgverleners. Bij
sommige ouders is de emotionele ondersteuning door vrtenden verslechterd, vooral
doordut mensen het gaan vergeten of doordat ouders zelf meer behoefte aan
emotionele steun hebben gekregen in de loop der tijd. Bij de gezinnen waarbij een
verandering is opgetreden in ondersteuning door zorgverleners is dit overwegend een
verbetering.
Op vakantie kunnen gaan of het kunnen maken van uitstapjes worden voorul
helemmerd door een gebrek aan financiën of het niet hebben van een oppas. Bij de
gezinnen waarbij sprake is van een verslechtering op dit gebied is een verslechtering
van de gezondheid van het kind meestal de belangrijksíe oorzaak Bij gezinnen
waarbij sprake is van een verbetering komt dit vooral doordat een oppas gevonden is.
Het merendeel van de kinderen gaat naar het reguliere onderwijs. Ruim eenderde van
de kinderen is een of meerdere malen versnderd van school Bijna de helft van de

kinderen heeft minimaul één klas overgedaan" Onvoldoende kunnen meekomen en
door de ziekte veel lessen missen zijn veelgenoemde redenen van schoolverandering
of doubleren. In de afgelopen maand heeft ruim 70% van de kinderen schoolverzuim
gehad, gemiddeld vijf dagen. Bijna tweederde van de ouders is bekend met de

voorlichtingsklapper 'Een nierziek in de klas', de helft van hen heeft de klapper met
de leerkracht besproken"
Drieënzestig gezinnen (inclusief acht gezinnen die een basismeting hebben gehad) is
gevraagd naar hun bekendheid met en gebruik van de nieuwe voorzieningen van de
Nierstichting. De website is het beste bekend, bij 65% van de ouders. Slechts tien
ouders (16%) hebben echter gebruik gemaakt von de website, wsarvan vier ouders
vonden dat de website hen verder geholpen heeft. Eenenveertig procent van de ouders
is bekend met de belangenbehartiger. Vier ouders hebben contact opgenomen met
hem, waarvan drie ouders aangeven dat dit contact hen verder geholpen heefí
Tenslotíe is 38% bekend met het DED. Eenderde van deze groep (8 ouders) heefi zich
aangemeld en slechts twee ouders hebben het DED daadwerkelijk gebruikt Beide
ouders vinden dat het DED hen niet verder geholpen heeft.
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5.3.2

Beschrijving van de groep
Vijfenvijftig ouders van kinderen tussen de 10 en 19 jaar hebben meegedaan aan deze
vervolgmeting. De kinderen (25 jongens en 29 meisjes) zijn gemiddeld 15 jaar oud.
Vier kinderen hebben peritoneaal dialyse, 3 kinderen hemodialyse in het ziekenhuis en
3 kinderen hemodialyse thuis. Drieënveertig kinderen zijn getransplanteerd en 2

kinderen zijn in predialyse. Een ouder heeft deze vraag niet ingeluld. Negentien
kinderen hebben behalve de chronische nierinsufficiëntie nog een andere chronische
aandoening.

Veranderingen, per onderwerp
De ziehe
Veertig ouders (73%) hebben aangegeven dat er bij hun kind niets wezenlijks veranderd
is. Veertien ouders (25%) geven aan dat dit wel het geval is, de meeste hiervan geven

een verslechtering aan; bij 6 kinderen hebben zich complicaties voorgedaan, met
regelmatige ziekenhuisopnames, I kind heeft een tumor ontwikkeld, 2 kinderen moeten
extra medicijnen nemen. Daarnaast hebben 2 kinderen een transplantatie ondergaan,
waarvan I met veel complicaties. Een kind is gestart met dialyseren. Een ouder meldt
dat de algehele gezondheidstoestand verbeterd is.

Vergoedingen
Veertien ouders (25%) geven aan dat hier veranderingen in zijn opgetreden. Driemaal is

het PGB gestopt, 3 maal het PGB gestart, 3 maal is een Wajong uitkering gestaÍ, 2

maal is een rugzakje gestart en eenmaal een vergoeding voor thuishemodialyse.

Vriendschappen en wijetijdsbesteding van het kind
VeeÍien ouders (25%) geven aan dat er een verandering heeft plaatsgevonden op dit
terrein. Voor de helft hiervan is het een positieve verandering. Het kind heeft meer of
betere wiendschappen. Redenen die hiervoor genoemd worden zijn: meer energie,
verandering van school, volgen van sociale vaardigheidstraining, leeftijdsgenoten tonen
(door het ouder worden) meer begrip. De andere helft geeft aan dat er juist een

verslechtering in de vriendschapsrelaties heeft plaatsgevonden. Redenen die hiervoor
genoemd worden zljn: te weinig energie om vriendschappen te onderhouden, wordt
door de ziekte nu juist meer gepest, door ziekte weinig naar school kunnen.

Vierentwintig ouders (MYo) geven aan dat hun kind meer aan sport (alle mogelijke
vormen) zou willen doen. Op de vraag wat hiervoor nodig is noemen de ouders vooral:
"begeleiding". Daamaast wordt door een enkele ouder genoemd dat extra stimulans en
extra financiën zouden helpen.

Ondersteuning door vrienden en bekenden
Voor 52 ouders (96%) is op het terrein van praktische ondersteuning niets veranderd,
voor 48 ouders hiervan is dit ook niet nodig, I ouder zou graag willen dat er iemand
was die 's avonds de dialyse kan aansluiten. Voor 1 ouder is de praktische
ondersteuning verbeterd, omdat er juist hulp bij de dialyse is. Voor I ouder is de

praktische ondersteuning verslechterd, omdat een helpend familielid door ziekte
uitgevallen is. Achtenveertig ouders (80%) vermelden dat er in emotionele
ondersteuning door vrienden en bekenden niets is veranderd; voor 6 ouders is dit
verslechterd. Redenen die hiervoor genoemd worden zijn: mensen gaan het vergeten, je
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hebt er meer behoefte aan nu het kind ouder wordt. Voor I ouder is de emotionele
ondersteuning verbeterd.

Ondersteuning door zorgverl eners
Voor 48 (91%) ouders is niets veranderd in de praktische ondersteuning door
zorgverleners, maar 7 hiervan zouden dit wel graag willen. Ze willen vooral meer
huishoudelijke hulp. Vijf ouders (9%) geven aan dat de praktische ondersteuning door
zorgverleners wel veranderd is. De veranderingen die aangegeven worden zijn: meer
huishoudelijke hulp, gespecialiseerde thuiszorg. Voor 46 ouders (83%) is niets
veranderd in de emotionele ondersteuning door zorgverleners, 2 ouders zouden wel
graag meer ondersteuning hierin ontvangen. Zeven ouders (13%) vinden dat er meer
emotionele ondersteuning geboden wordt en zijn hier positief over.

Sinds de vorige meting hebben l5 ouders (27%) contact gehad met het maatschappelijk
werk van het behandelcentrum. Gespreksonderwerpen waren zeer divers. Bij l0 ouders
heeft dit contact de ouder verder geholpen. Bij 5 ouders niet. Deze ouders hebben
hiervoor geen redenen opgegeven.

Vakantie en uitstapjes
Yoor 42 ouders (82%) is er niets veranderd voor wat betreft vakantiemogelijkheden.
Acht ouders zouden dit wel graag willen ) maar vooral financiële mogelijkheden staan
dit in de weg. Zes ouders hebben aangegeven dat het moeilijker is geworden op
vakantie te gaan. Dit komt vooral door de verslechterde situatie van het kind. Voor 3
ouders is het gemakkelijker geworden. Redenen die genoemd worden zijn: zoon gaat nu
zelf op vakantie, de stichting DES heeft het mogelijk gemaakt. Voor 5 ouders (10%) is
het gemakkelijker geworden om eens een avondje weg te gaan, omdat er een oppas is
geregeld. Vier ouders waarbij geen veranderingen hebben plaatsgevonden zouden graag
oppas willen om zelf eens weg te kunnen gaan.

Mogelijkheden om contact te hebben met andere gezinnen
Zes ouders (ll%) geven aan dat ze meer mogelijkheden hebben om contact te hebben
met andere ouders. Bij 3 ouders is de reden dat er meer contact via intemet mogelijk is,
2 ouders noemen de oudervereniging VONU die opgericht is en I ouder weekenddagen
N.O.N. Daamaast geven 3 ouders aan graag meer contact te willen, maar deze ouders
vinden de mogelijkheden te weinig of de regiomiddagen te ver weg.

5.3.3 Functioneren op school
Van de kinderen die nog op de basisschool zitten gaan 10 kinderen naar het reguliere
basisonderwijs, I naar het speciale basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs gaan 2
kinderen naar het speciale onderwijs en 25 naar het reguliere voortgezet onderwijs. De
overige kinderen gaan naar het MBO of Regionale Expertise Centra. Drie kinderen
zitten niet meer op school.

Twintig kinderen (36%) zijn een of meerdere malen veranderd van school, 10 hiervan
eenmaal, 7 tweemaal en 3 driemaal. De eerste verandering vond gemiddeld plaats op 6
jarige leeftijd. De reden voor deze eerste verandering was 11 maal dat het kind op de
gewone basisschool onvoldoende kon meekomen. Driemaal was er een verandering van
school vanwege een verhuizing. Zes maal werd er van school veranderd vanwege
problemen, zoals pesten.



TNO-rapport I KvUP&Z/2007.038 25t40

De leeftijd bij de tweede verandering was gemiddeld l0 jaar. De reden voor deze

verandering was driemaal dat het kind gepest werd, driemaal dat het kind niet kon
meekomen, tweemaal vanwege verhuizing, eenmaal is het kind teruggegaan naar het
reguliere onderwijs met behulp van de rugzakregeling.

Bij de derde verandering was het kind gemiddeld 14 jaar oud. De reden voor deze

verandering was tweemaal dat het onderwijs te moeilijk was en eenmaal dat het kind
gepest werd.

Van de 55 kinderen hebben 25 kinderen (46%) minimaal één klas overgedaan. De
meest voorkomende reden hiervoor was dat het kind door de ziekte veel lessen gemist

had. Negenentwintig ouders (53%) geven aan dat hun kind nu goed meekomt op school,
14 ouders (26%) vinden dat dit enigszins het geval is 7 ouders (13%) vinden dat hun
kind veel moeite moet doen voor school. Vijf kinderen (9Yo) zitten momenteel niet meer
op school.

Zestien kinderen (29%) hebben in de afgelopen maand geen enkele dag verzuimd
vanwege de ziekte, De overige kinderen hebben gemiddeld 5 dagen verzuimd.

Eenentwintig ouders (38%) zijn niet bekend met de voorlichtingsklapper 'Een nierziek
in de klas' die uitgegeven wordt door de Nierstichting. Zeventien van de 33 ouders die
hier wel bekend mee zijn, hebben de klapper besproken met de leerkracht van het kind.

5.3.4 Nieuwe voorzieningen
Hieronder worden de resultaten besproken van de 55 ouders die deelnemen aan de

vervolgmeting en van de 8 ouders die ingestroomd zijn.

Belangenbehartiger
Van de 63 ouders weten er 26 (41%) dat er een belangenbehartiger is aangesteld, 37
ouders (59%) weten dit niet. Van de 26 ouders die bekend zljn met de

belangenbehartiger hebben er 4 contact met hem opgenomen. Een ouder heeft dit
contact niet verder geholpen, 3 ouders wel. Hierbij is aangegeven dat: "de
belangenbehartiger gewezen heeft op een aantal mogelijkheden"; "na afwijzing
rugzakje goede gesprekken met belangenbehartiger zijn gevoerd".

ll'ebsite voor kinderen en ouders
Eenenveertig ouders (65%) zijn bekend met de website, l0 ouders maken er gebruik
van. Gemiddeld werden de verschillende pagina's 4 maal "soms" gebruikt.
www.brusjes.nl werd nooit gebruikt. Vier ouders vinden dat gebruik van de website hen

enigszins verder heeft geholpen. Volgens de toelichting van een ouder omdat er wel
zinnige informatie op staat. Een ouder vindt dat de website beter inzicht in de ziekte
geeft. Zes ouders vinden dat de website hen niet verder heeft geholpen. Drie ouders

hebben hierbij vermeld dat ze het ook niet echt nodig vinden.

D igit aal E rvaringen D o s s ier
Vierentwintig ouders (38%) weten dat ze gebruik kunnen maken van het Digitaal
Ervaringen Dossier, 8 hiervan hebben zich ook daadwerkelijk aangemeld. (geen van de

nieuw ingestroomde ouders wist van het DED). Van de 16 die dit niet gedaan hebben
geven 5 ouders aan dat ze hier nog niet aan toe gekomen zijn en 4 ouders dat ze hier
eigenlijk ook geen behoefte aan hebben.
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Twee van de 8 ouders die aangemeld zijn, hebben daadwerkelijk gebruik gemaakt van
het DED. De overige 6 geven aan dat ze eÍ nog geen tijd voor gehad hebben (4 maal) of
dat er een blokkade optrad (eenmaal). Geen van de ouders is van mening dat gebruik
van het DED hun verder heeft geholpen.
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6 Resultaten vervolgpeiling kinderen en jongeren

6.1.1

Ervaringen van kinderen van 10 t/m 13 jaar

Veertien kinderen in deze groep hebben de vragenlijst ingevuld Vijfkinderen zeggen
dat hun gezondheid in het afgelopenjaar veranderd is, waarvan bij vier kinderen
sprake is van een verbetering. Per onderwerp bekeken worden weinig veranderingen
gerapporteerd in vrijetijdsbesteding en in contacten met anderen- lV'at meer
veranderingen zijn te vinden in de situstie op school en op het gebiedvanlinanciën.
Er is zowel sprake van verbetering sls van verslechtering. Per kind bekeken
rapporteert bijna de helfi van de groep relatiefveel veranderingen (op eenderde tot de
helft van de vragenl Bij vijf van deze zes kinderen is sprake van overwegend
verbetering ófoverwegend verslechtering. Belangrijke oorzaken die naar voren
komen en die hun weerslag hebben op verschillende domeinen zijn: ziekte /
behandeling, school(omgeving), negatieve psychologische impact van de ziekte, en de
thuissituatie. ll/at betreft de nieuwe interventies van de Nierstichting is geen van de

kinderen bekend mel de belangenbehartiger. Vier kinderen kennen de website, drie
kinderen gebruiken hem soms.

Beschrijving van de groep

In de leeftijdsgroep van tien tot en met dertien jaar hebben 14 kinderen de wagenlijst
ingevuld: 9 meisjes en 5 jongens. Vanwege het kleine aantal kinderen in deze groep

worden de resultaten niet besproken in percentages, maar in aantallen kinderen. In de

tabellen in de bijlagen (zie bijlage C) worden zowel aantallen als percentages vermeld.

Drie kinderen uit deze groep dialyseren (2x peritoneaal dialyse, lx hemodialyse thuis),
l0 kinderen hebben een transplantatie gehad en I kind zit in de predialyse fase.

Tien kinderen bezoeken de basisschool, waarvan één kind naar het speciaal
basisonderwijs gaat. De overige kinderen gaan naar het voortgezet onderwijs, waarvan

één kind het speciaal voortgezet onderwijs bezoekt.

Verandering en, p er o nd erw erp

Over de verschillende vragen heen geeft steeds de helft ofmeer van de kinderen aan dat

er geen verandering is ten opzichte van vorig jaar. Het aantal kinderen dat een

verandering ten goede aangeeft varieert van geen enkel kind tot 5 kinderen. Het aantal
kinderen dat een verandering ten slechte aangeeft varieert van geen enkel kind tot 3

kinderen.

Gezondheid en hoe je je voelt
De meeste kinderen noemt hun gezondheid goed tot zeer goed, 2 kinderen
karakteriseren hun gezondheid als redelijk. Bij 4 kinderen gaat het beter, bij I kind gaat

het slechter dan vorig jaar. De overige kinderen noemen geen veranderingen.

Vrijetijdsbesteding
Er zijn weinig veranderingen ten opzichte van vorig jaar in hoeveel tijd de kinderen
voor zichzelf hebben en in wat ze in hun vrije tijd (kunnen) doen. Een enkeling kan

meer doen, een enkeling kan minder doen.

6.1.2
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Een uitzondering hierop vormt de vraag over sporten, waar de helft van de groep noemt
dat er iets veranderd is: 5 kinderen kunnen beter ofmeer sporten en 2 kinderen kunnen
slechter of minder sporten.
Op de vraag of ze graag dingen zouden willen doen, die door de nierziekte moeilijk zijn
antwoordt ruim de helft met 'Ja". Het gaat dan vooral om het graag willen beoefenen
van een bepaalde sport en bij één kind om het graag meer op school willen zijn.

Contact met anderen
Er zijn weinig veranderingen in de contacten van de kinderen met ouders, vrienden of
lotgenoten. Op de waag of er iets veranderd is in hoeveel goede vrienden ze hebben
noemen 5 kinderen echter dat ze nu meer goede wienden hebben dan het jaar ervoor.

School
Drie kinderen hebben het op school beter naar hun zin dan het jaar ervoor. Eén kind
heeft het minder naar zijn zin. Drie kinderen hebben meer moeite met het volgen van
lessen dan het jaar ervoor. Twee kinderen krijgen meer begeleiding ten opzichte van het
vorige schooljaar. Twee kinderen zouden graag meer begeleiding willen dan ze nu
krijgen.

Geld
Vier kinderen hebben meer geld te besteden dan vorig jaar, bijvoorbeeld doordat ze een
baantje hebben of meer zakgeld krijgen. Twee kinderen hebben minder geld te besteden
gekregen.

6.1.3 Veranderingen, per kind
Behalve per onderwerp hebben we ook naar de gerappoÍeerde veranderingen per kind
gekeken. Voor alle kinderen geldt dat zij stabiliteit (geen verandering) aangeven op de
helft ofmeer van de vragen. Zes kinderen geven relatiefveel verandering aan (op
eenderde tot de helft van de vragen). Drie van deze kinderen geven vooral
verbeteringen en geen of nauwelijks verslechtering aan, 2vandeze kinderen geven
vooral verslechteringen en nauwelijks ofgeen verbeteringen aan, I kind rapporteert
veranderingen beide kanten op. Dit betekent dat bij de kinderen waar relatief veel
verandering is, deze overwegend óf positief, óf negatief is. Er is bij deze kinderen
sprake van verbetering ofverslechtering op meerdere fronten.

Oorzaken van veranderingen
De redenen die de kinderen hebben aangegeven voor veranderingen hebben we
onderverdeeld in categorieën van oorzaken. In deze groep komen er vier belangrijke
oorzaken naar voren:

o Ziekte / behandeling: een verandering in het beloop van de ziekte of van de
behandeling heeft zijn weerslag op verschillende domeinen. Een verandering
ten goede, zoals een geslaagde transplantatie ofmeer energie hebben, betekent
een wereld van verschil voor het dagelijkse leven van het kind, doordat ineens
weer (veel) meer mogelijk wordt dan voorheen: naar school gaan, nieuwe
vrienden maken, minder zoÍgen om de ziekte. Een negatieve verandering, zoals
de afstoting van de donomier of een intensivering van het behandelregime,
betekent ook een wereld van verschil , ma.ar dan in negatieve zin. Er is minder
mogelijk dan voorheen: meer schoolverzuim, minder energie om contacten te
onderhouden enzovoorts. Bij 4 kinderen is een verandering in het beloop van
de ziekte ofbehandeling een belangrijke oorzaak voor de veranderingen die ze
in de vragenlijst aangeven.
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School(omgeving): een klas waarin ze zich thuis voelen met leuke kinderen
waar ze aansluiting mee hebben is van zeer groot belang voor de kinderen.
Voor 4 kinderen is een positieve verandering op dit gebied (een nieuwe school,
klas of nieuwe kinderen in de klas) een belangrijke oorzaak voor de positieve
veranderingen die ze in de wagenlijst noemen.
Negatieve psychologische impact van de ziekte: de zorgen om en het piekeren
over de ziekte en de toekomst kunnen dusdanige voÍnen aannemen dat het
daardoor op verschillende gebieden slechter gaat met het kind. Bij 2 kinderen is
een negatieve psychologische impact van de ziekte een belangrijke oorzaak
voor de veranderingen die ze in de vragenlijst noemen.
Thuissituatie: een ingrijpende verandering in de thuissituatie (bijv. een
scheiding van de ouders, overlijden van een nabij familielid) kan op meerdere
fronten zijn weerslag hebben. Bij I kind is zo'n verandering een belangrijke
oorzaak voor de veranderingen die het in de vragenlijst noemt.

6.1.5

Nieuwe voorzieningen
Belangenbehartiger
Geen van de kinderen is bekend met de belangenbehartiger.

lï/ebsite Kidneeds

Vier kinderen kennen de website, de overige l0 kinderen kennen de website niet. Drie
van de 4 kinderen die de website kennen, hebben de site ook daadwerkelijk bekeken.
Deze 3 kinderen gebruiken de website soms, waarbij ze vooral belangstelling hebben
voor de onderdelen "mijn nieren", "fun" en "dagboek".
Redenen die de kinderen geven voor het niet of weinig gebruiken van de website zijn:
niet weten van bestaan (6x), geen zin(2x), geen tijd (2x), niet aan gedacht (2x) en geen

behoefte (lx).

Sterrekind
Vijf kinderen zijn lid van Sterrekind, 5 kinderen zijn geen lid en 3 kinderen weten niet
of ze lid zijn. Twee kinderen ontmoeten lotgenoten in de Sterrewereld.

Overig
Opmerkingen yoor de Nierstichting
Dingen die de Nierstichting volgens de kinderen meer kunnen doen hebben betrekking
op: vakantie met het gezin mogelijk maken / organiseren (lx), dagje uit met het gezin
mogelijk maken / organiseren (lx) en dag of uitje met lotgenoten (1x).

Over de vragenlijst
Twaalf kinderen vonden de vragen in de vragenlijst duidelijk, 2 kinderen vonden ze niet
duidelijk. Tien kinderen vonden de tijd die ze nodig hadden om de vragenlijst in te
lullen prima, 3 kinderen vonden dat het inr,ullen van de lijst hen teveel tijd had gekost.

Ervaringen van jongeren van 14 t/m 18 jaar

Zevenendertigjongeren hebben de vragenlijst ingevuld. Zestien vun hen vinden dat
hun gezondheid veranderd is ten opzichte van vorig jaar. Er is sprake van zowel
verbetering als verslechtering. Het ervaren energieniveau/fttheid is een belangrijke
oorzaak van zowel verbetering als verslechtering.
Per onderwerp bekeken kan gezegd worden dat er qua vrijetijdsbesteding bij ongeveer
evenveeljongeren wat verbeterd als wat verslechterd is.

6.2
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In beide gevallen is een belangrijke oorzaak een verandering in de hoeveelheid tijd
die de jongere aan school, huiswerk en/of werk kwijt is. Een loyurt van de jongeren

zou graag dingen doen die door de nierziekte moeilijk zijn, vooral sporten.
Veranderingen in contacten hebben vooral betrekking op vrienden, in wat mindere
mate op ouders en in enkele gevallen op lotgenoten. Er worden zowel verbeÍeringen
als verslechteringen gerapporteerd.
Vrijwel alle jongeren gaan naar het regulier onderwijs. Ongeveer een kwart vsn de
groep heeft het nu beter nasr zijn zin op school dan eenjaar geleden. Een belangrijke
reden hiervoor is dat ze zich beter thuis voelen in de klas en meer aansluiting hebben
Vier jongeren hebben het minder goed naar han zin dan vorig jaar. De klas niet leuk
vinden is hiervoor een belangrijke reden, evenals veel schoolverzuim hebben" Bijna
eenderde van de groep heeft meer moeite met het volgen vun lessen dan vorig jaar. De
behandeling of ziekte zijn hiemoor een belangrijke oorxaak, evenals een moeilijker
niveau Achtjongeren zouden graag meer ofandere begeleiding op school krijgen-
Per jongere bekeken zien we in deze groep meer voriatie dan bij de groep tien- tot
dertienj arigen Zes j ongeren rapporteren weinig verandering, acht jongeren
rapporteren relutiefveel verbetering ófverslechtering, en drie jongeren rapporteren
relatief veel verandering, maar beide kanten op. Belangrijke oorzaken die naar voren
komen zijn: ziekte / behandeling, vriendschappen, de school(omgevin§, hebben van
een interessante tijdsinvulling, gevoel van eigenwaarde / zelfvertrouteen, ingrijpende
levensgebeurtenis.
lV'at betreft de nieuwe interventies van de Nierstichting kan gezegd worden dat de
website bekend is bij 26 jongeren, en dat tien jongeren de website ook daadwerkelijk
gebruikt hebben. Achtjongeren zijn bekend met de belangenbehartiger, twee van hen
hebben ook coníact gehad en in beide gevallen voelden ztj zich hierdoor geholpen.

6.2.1 Beschrijving van de groep
In de leeftijdsgroep van veertien tot en met achttien jaar hebben 37 jongeren de
vragenlijst ingevuld: 18 meisjes en 18 jongens (l missing). 5 jongeren dialyseren (l
apd, 2 hemodialyse ziekenhuis, 2 hemodialyse thuis), 30 jongeren hebben een

transplantatie gehad, I zit in de predialyse fase.

De helft van deze groep gaat naar het vmbo (9; 25%o) of het mbo (10; 27%). Van de
overige 14 jongeren bezoeken er 6 (17%) havo, vwo of gymnasium, I het hbo en I
volgt een particuliere opleiding. Drie jongeren (8%) gaan naar het speciaal voortgezet
onderwijs en 3 jongeren (8%) volgen geen opleiding.

Ruim de helft van de groep (23 jongeren) werkt niet. Veertien jongeren hebben een

bijbaan, waarvan de helft werkt als vakkenvuller / caissière of als kranten /
reclamebezorger.

6.2.2

De resultaten worden in de volgende paragrafen in aantallen weergegeven. In de
tabellen in de bijlagen (bijlage D) zijn zowel aantallen als percentages vermeld.

Veranderingen, per onderwerp
Het aantal jongeren dat zegt dat er geen verandering is ten opzichte van vorig jaar
varieert over de vragen heen tussen 14 en 30jongeren.
Het aantal jongeren dat een verandering ten goede aangeeft varieert van 2 tot 12
jongeren, en datzelfde geldt voor het aantal jongeren dat een verandering ten slechte
aangeeft.
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Gezondheid en hoe je je voelt
Een ruime meerderheid van de jongeren noemt zijn gezondheid goed tot zeer goed, 9
jongeren karakteriseren hun gezondheid als redelijk en 2 jongeren noemen hun
gezondheid slecht.

Elfjongeren vinden hun gezondheid beter dan het jaar ervoor. De verbetering heeft
betrekking op drie aspecten: fitter voelen / meer energie hebben (7x), beter voelen door
andere of minder medicijnen (2x), en minder snel andersooÍige klachten hebben (lx).
Vijf jongeren vinden dat hun gezondheid slechter geworden is. In vier gevallen is er
sprake van een verhoogde vermoeidheid / verminderde conditie, I respondent is slecht
hersteld van een operatie. De helft van de jongeren geeft aan dat er geen verandering is
wat betreft hun gezondheid.

Acht jongeren voelen zich prettiger dan vorig jaar. Deze verbeteringen zijn terug te
voeren op een aantal factoren: thuis voelen op school (3x), lekkerder in vel zitten I
zelfverzekerder voelen (2x), nieuwe vrienden of relatie (2x), werken (2x), fitter voelen
(1x), meer sporten (lx) en gewend raken aan de situatie (lx). Zes jongeren voelen zich
minder prettig. Vijf van hen zitten niet lekker in hun vel, of vinden van zichzelf dat hun
gedrag naar anderen zou moeten verbeteren. Eén jongere mist zijn oude school.

Vrijetijdsbesteding
Ongeveer een kwart van de groep zegt dat ze meer tijd voor zichzelf hebben en dat ze

meer kunnen doen dan vorig jaar in hun (vnje) tijd. Voor vrijwel al dezejongeren geldt
dat ze meer tijd voor zichzelf hebben gekregen doordat ze minder tijd aan school,
huiswerk of werk hoeven te besteden. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld meer uitgaan
(3x), meer contacten onderhouden (lx) of meer spoÍen (lx). Ook ongeveer een kwart
geeft aan dat ze meer leuke dingen met vrienden kunnen doen. Redenen die ze hiervoor
geven zijn: fitter voelen (2x), meer vrije tijd (2x), nieuwe contacten (2x) en dezelfde
vrijetijdsbesteding hebben als vrienden (2x). Het kunnen maken van uitstapjes met het
gezin blijft hierbij achter: slechts 3 jongeren (8%) geven aan dat dit makkelijker gaat
dan vorig jaar, in alle gevallen doordat de ziekte of behandeling nu minder impact heeft.
Zevenjongeren hebben minder tijd voor zichzelf gekregen ten opzichte van vorig jaar.
Dit komt vooral doordat ze meer tijd aan school of werk moeten besteden (7x). Bij een

enkeling is de intensieve behandeling de reden dat er minder tijd overblijft. Zes
jongeren kunnen minder leuke dingen doen met vrienden dan vorig jaar. Hiervoor
noemen ze verschillende soorten oorzaken: tijdgebrek (3x), weinig contacten (2x),
vermoeidheid (lx), financiën (lx) en tijdgebrek aan de kant van vrienden (1x). Ook 6
jongeren kunnen minder gemakkelijk uitstapjes met het gezin maken. De belangrijkste
redenen hiervoor zijn de ziekte ofbehandeling (3x) en financiën (2x).
Een kwart van de jongeren noemt dat ze graag dingen zouden willen doen, die door de

nierziekte moeilijk zijn. Het gaat daarbij vooral om het graag aan (een bepaalde) sport
willen doen (5x). Overige dingen die genoemd worden hebben betrekking op andere

hobby's, huiswerk en sociale contacten.

Contací met anderen
Veranderingen in contacten met anderen hebben vooral betrekking op vrienden (15
jongeren), in wat mindere mate op ouders (10 jongeren) en in enkele gevallen op
lotgenoten (4 jongeren).

Zes jongeren geven aan dat ze nu minder contact hebben met vrienden, door tijdgebrek,
veel schoolverzuim, of doordat sociale contacten moeizaam verlopen. Zevenjongeren
hebben juist meer contacten met vrienden. Redenen die ze hiervoor geven zijn dat ze

meer zelfuertrouwen hebben gekregen, of dat het contact zich heeft verdiept. Twaalf
jongeren hebben meer vrienden gekregen het afgelopen jaar, in 5 gevallen doordat ze
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naar een andere school of klas zljn gegaan en in 3 gevallen doordat het zelfvertrouwen
is toegenomen. Drie jongeren zijn vrienden kwijtgeraakt, in 2 gevallen doordat ze

weinig aansluiting (meer) hebben in de klas.
Bij ongeveer de helft van de jongeren die zegÍ dat het contact met de ouders is
veranderd, is er sprake van een verbetering, bij de andere helft van een verslechtering.
Bij een verbetering is er sprake van een betere of verdiepte band (4x), minder ruzie
(lx), minder zorgen (lx) of een grotere onaÍhankelijkheid van de jongere (lx). Bij een

verslechtering is er sprake van een gebrek aan vertrouwen of begrip (3x), of minder
aandacht krijgen (lx).

School
Ongeveer een kwart van de jongeren heeft het beter naar zijn zin op school dan vorig
jaar. De reden hiervoor is in bijna alle gevallen dat de jongere zich beter thuis voelt in
de klas en meer aansluiting heeft bij klasgenoten (7x). Twee jongeren zeggen dat ze nu
"willen leren" en dat dat de belangrijkste reden is dat ze het nu beter naar hun zin
hebben op school. Vierjongeren hebben het minder goed naar hun zin dan vorig jaar:

doordat de klas niet leuk is (2x), ze veel schoolverzuim hebben (1x) of er veel stress

voor het examen is (lx).
Relatief veel jongeren (ll, bijna eenderde van de groep) hebben meer moeite met het
volgen van lessen dan vorig jaar. De behandeling of ziekte speelt hierbij een belangrijke
rol (6x). Een moeilijker niveau of minder geboeid zijn worden ook als redenen
genoemd (5x).
Bij meer dan de helft van de jongeren is er geen verandering in de begeleiding die ze op
school krijgen. Negen jongeren krijgen meer of andere begeleiding dan het jaar ervoor,
met name door leraar of mentor (3x), of een kleinere klas / meer aandacht (2x). Acht
jongeren zouden graag meer begeleiding krijgen dan ze nu hebben. Zij zotden graag
bijles krijgen (2x), een aangepast tempo of rooster krijgen (2x) of lessen in kunnen
halen (1x). Het merendeel van de jongeren zegt niet meer of andere ondersteuning op
school te wensen.

Geld
Bijna de helft van de jongeren heeft evenveel geld te besteden als vorig jaar. De twaalf
jongeren die meer geld te besteden hebben, hebben dit vooral door een bijbaan (7x) of
doordat ze meer zakgeldkrijgen (3x).

6.2.3 Verandertngen, per jongere

Kijken rÀ/e naar patronen van verandering en stabiliteit per jongere, dan zien we meer
variatie dan bij de groep tien- tot dertienjarigen. Bij 6 jongeren is eÍ zeeÍ weinig
veranderd ten opzichte van vorig jaar. Vijfjongeren laten relatiefveel verbetering en
nauwelijks of geen verslechteringzien. Drie jongeren laten relatief veel verslechtering
en nauwelijks of geen verbetering zien. En 3 jongeren laten relatief veel verandering
zien, die beide kanten opgaat. Bij 8 van de 1l jongeren waar relatief veel veranderd is,

zijn de veranderingen die ze rapporteren dus overwegend positief óf negatief. Er is bij
deze jongeren sprake van verbetering ofverslechtering op meerdere fronten.

O o rz aken v qn v er and erin gen
De redenen die de jongeren hebben aangegeven voor veranderingen hebben we
onderverdeeld in categorieën van oorzaken. In deze groep komen er zes belangrijke
oorzaken naar voren:
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Ziekte / behandeling: een verandering in het beloop van de ziekte of van de
behandeling heeft zijn weerslag op verschillende domeinen. Net zoals bij de
tien- tot dertienjarigen betekent een verandering ten goede, zoals een geslaagde
transplantatie of meer energie hebben, een wereld van verschil voor het
dagelijkse leven, doordat ineens weer (veel) meer mogelijk wordt dan
voorheen. Een negatieve verandering, zoals de afstoting van de donornier of
een intensivering van het behandelregime, betekent ook een wereld van
verschil, maar dan in negatieve zin, omdat ineens (veel) minder mogelijk is dan
voorheen. Bij 9 jongeren is een verandering in het beloop van de ziekte of
behandeling een belangrijke oorzaak voor de veranderingen die ze in de
vragenlijst aangeven.

Vriendschappen: het hebben van vrienden waar ze eefl goed contact mee
hebben en leuke dingen mee kunnen ondernemen is erg belangrijk voor de
jongeren. Bij 7 jongeren is een verandering op dit gebied (positief of negatiefl
een belangrijke oorzaak voor de veranderingen die ze in de vragenlijst noemen.
School(omgeving): een klas waarin ze zich thuis voelen en waar ze aansluiting
hebben met klasgenoten is van groot belang voor de jongeren. Voor 6 jongeren
is een verandering op dit gebied (positief of negatief) een belangrijke oorzaak
voor de veranderingen die ze in de vragenlijst noemen.
Het hebben van een interessante tijdsinvulling: op een school ziffen waar je
dingen leert die je graag wilt leren, of het hebben van werk dat je interessant en
leuk vindt blijkt een belangrijke onderliggende factor die het welzijn van de
jongeren op meerdere fronten op een positieve manier beinvloedt. Veel
onvrijwillig schoolverzuim beinvloedt het welzijn daarentegen op meerdere
terreinen op een negatieve manier. Voor 4 jongeren is dit een belangrijke
oorzaak voor de veranderingen die ze rapporteren.
Gevoel van eigenwaarde I zelfvertrouwen: de jongeren die zeggen dat hun
zelfvertrouwen het afgelopen jaar is toegenomen rapporteren verbeteringen op
verschillende terreinen. Aan de andere kant gaat een verslechtering van het
gevoel van eigenwaarde, ofontevredenheid over het eigen gedrag gepaard met
verslechtering op verschillende gebieden. Dit speelt bij 3 jongeren een
belangrijke rol.
Ingrijpende levensgebeurtenis, losstaand van de nierziekte: 2 jongeren hebben
een negatieve ingrijpende levensgebeurtenis meegemaakt, waarvan de
negatieve impact op verschillende gebieden naar voren komt.

Nieuwe voorxieningen
Belangenbehartiger
Bijna driekwart van de jongeren is onbekend met de belangenbehartigeÍ. Acht jongeren
kennen de belangenbehartiger wel, het merendeel (6x) via de (nieuws)brief van
Nierstichting of via de Wisselwerking van de NVN. Twee jongeren hebben
daadwerkelijk contact gehad met de belangenbehartiger en in beide gevallen heeft dit
hen geholpen. Eénjongere heeft veel steun gekregen en voor de anderejongere heeft de
belangenbehartiger financiële steun geregeld.

Ll'ebsite Kidneeds
De website is bekend bij26jongeren, l0 jongeren hebben de site ook daadwerkelijk
bekeken. "Handig om te weten" wordt het meest gebruikt (9 jongeren). De overige
onderdelen worden door 4 tot 6 jongeren soms of vaak gebruikt.

Acht jongeren hebben wat aan de site gehad, namelijk: lotgenotencontact (2x),
informatie (2x), en "een beetje doen alsof' (lx).

6.2.4
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Redenen die de jongeren noemen voor het niet of weinig gebruiken van de site zijn
onder te verdelen in een aantal verschillende categorieën:

o Geen behoefte of interesse ( I I x)
o Geen tijd of zin, vergeten (11x)
o Niet van het bestaan weten (4x)
o De site saai of niet leuk vinden (2x)
o Niet vaak computeren of vooral andere sites gebruiken (2x)
e Gebrek aan nieuwe informatie (lx)

Sterrekind
Zes jongeren zijn lid van Sterrekind, 1l jongeren zijn geen lid en 17 jongeren weten
niet of ze lidzijn. Vier jongeren ontmoeten lotgenoten in de Sterrewereld. Redenen die
de jongeren geven om lid te worden zijn dat ze Sterrekind al kenden (2x), dathet ze

leuk leek (2x) en vanwege het contact met lotgenoten (lx). Redenen om geen lid te
worden zijn geen tijd (lx) of geen behoefte (lx) hebben, niet weten hoe lid te worden
(lx) ofhoe toegang tot de Sterrewereld te krijgen (lx) en er de voorkeur aan geven om
contacten op een andere manier op te bouwen (lx).

6.2.5 Overig
Overgang naar zorg voor volwassenen
De helft van de jongeren ziet geen probleem in de overgang van de zorg voor kinderen /
jongeren naar de zorg voor volwassenen. Zeven jongeren zien op tegen de overgang,
omdat ze bang zljn dat ze onpersoonlijker of als nuÍlmer behandeld zullen worden (3x),
omdat ze de sfeer op de volwassenenafdeling / -poli vervelend vinden (2x), of omdat ze

gehecht en gewend zljn aan de mensen door wie ze nu behandeld worden (2x). Vijf
jongeren vinden de overgang juist prettig, vanwege de grotere flexibiliteit (2x), omdat
het dichterbij is (1x), of omdat ze de arts die ze (gaan) krijgen prettig vinden (2x).

Opmerkingen voor de Nierstichting
Enkele jongeren hebben hier een toelichting gegeven. Dingen die de Nierstichting
volgens hen meer kan doen hebben betrekking op ontspanning (meer uitstapjes,
leeftijdsgrens voor leuke dingen omhoog), beslissingsondersteuning (informatie over
hulp bij belangrijke beslissingen) en praktische belangenbehartiging (invoeren van een
"chronisch ziek kindkaart").

Over de vragenlijst
Vrijwel alle jongeren (32) vonden de vragen in de vragenlijst duidelijk. Dertig jongeren
vonden de tijd díe ze nodig hadden om de vragenlijst in te vullen prima, 4 jongeren
vonden dat het invullen van de lijst hen teveel tijd had gekost.
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7 Conclusies en aanbevelingen

In het kader van de monitor van 2006 werden twee verschillende vragenlijsten
verstuurd: een basiswagenlijst aan nieuwe instromers en een vervolgvragenlijst aan
gezinnen die in 2005 aan de basismeting deelnamen. De nadruk ligt in dit rapport op de
vervolgpeiling. Het doel hiervan was in kaart te brengen of er bij ouders en kinderen in
het afgelopen jaar relevante veranderingen opgetreden zijn in ervaren knelpunten en
aangeboden en gewenste ondersteuning, en welke oorzaken mogelijk een belangrijke
rol spelen bij het optreden van veranderingen. Daarnaast is in kaart gebracht wat de
ervaringen van ouders en kinderen zijn met de nieuwe voorzieningen van de
Nierstichting in het kader van het programma "Kinderen met een nierziekte": de
belangenbehartiger, het Digitaal Ervaringen Dossier en de website www.kidneeds.nl.

Deelnemers
De basisvragenlijst werd door l3 gezinnen teruggestuurd: drie gezinnen die tot de non-
responsgroep van de peiling in 2005 hoorden en tien gezinnen die zich in het afgelopen
jaar aangemeld hebben voor het onderzoek. De relatief lage respons (28%) op de
basisvragenlijst wordt daarmee vooral veroorzaakt doordat gezinnen die in 2005 de
wagenlijst niet teruggestuurd hebben ook in 2006 niet gereageerd hebben. De respons
onder de gezinnen die zich nieuw aangemeld hebben is met 42%o redelijk De respons

van gezinnen die een vervolgvragenlijst kregen ligt met 62Yo aanzienlijk hoger, en
betreft nu de helft van de groep die zich oorspronkelijk (in 2005) had aangemeld voor
het onderzoek. Evenals bij de basispeiling van 2005 heeft het merendeel van de

deelnemende gezinnen een kind in de leeftijd van l0 tot 19 jaar.
Deelname van allochtone gezinnen aan de monitor bleef in 2005 achter bij de door de
Nierstichting en TNO nagestreefde deelname. De deelname van allochtone gezinnen
aan de vervolgpeiling in 2006 was daarmee automatisch ook niet optimaal. Bij de
basismeting in 2006 waren drie van de dertien deelnemende gezinnen echter van
allochtone herkomst, wat een goede score is.

Met het oog op het behoud van bestaande deelnemers voor het onderzoek en de werving
van nieuwe deelnemers is het van belang dat vóór de tweede vervolgpeiling, die naar
verwachting in 2008 zal plaatsvinden, het belang van het prograÍnma en de rol van de
monitor daarin herhaaldelijk voor het voetlicht worden gebracht bij de doelgroep.
Daarnaast is het belangrijk dat meer gezinnen dan nu het geval is bekend zijn met en
gebruik kunnen maken van nieuwe voorzieningen in het kader van het programma
"kinderen met een nierziekte". Nog te ontwikkelen nieuwe voorzieningen zouden
idealiter moeten aansluiten op de behoeftes die door deelnemers aan de interviews in
2004 en aan de basismeting in 2005 naar voren zijn gebracht. Daarbij is het raadzaam
om behalve aan ontwikkeltrajecten ook aandacht te geven aan implementatietrajecten.
Uit de resultaten van dit rapport blijkt dat minder ouders en kinderen dan verwacht zou
mogen worden bekend zijn met de voorzieningen die in het afgelopen jaar gerealiseerd
zijn en dat het gebruik van deze voorzieningen nog niet optimaal is. Tenslotte kan
overwogen worden om deelnemers een kleine vergoeding te geven voor de moeite die
ze doen om de vragenlijst in te vullen, bijvoorbeeld in de vorm van een cadeaubon.

Onze ervaring is dat dit de respons verhoogt.
Wat betreft de deelname van gezinnen van allochtone herkomst is een eerste stap het
inventariseren om hoeveel gezinnen het daadwerkelijk gaat. De deelname van deze
gezinnen kan vervolgens bevorderd worden door een actievere en persoonlijke
benadering van deze gezinnen, waarbij de mogelijkheid bestaat om het invullen van de
vragenlij st te begeleiden.
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De nierziekte
In ongeveer een kwart van de deelnemende gezinnen is in het afgelopen jaar een

verandering opgetreden in de ziekte van het kind. Veelal ging het daarbij om een

verslechtering, bijvoorbeeld het optreden van complicaties of het krijgen van meer of
andere medicijnen met meer bijwerkingen. Net als in de interviews en de basismeting
komt in de vervolgpeiling onder ouders weer naar voren dat een verslechtering van de

toestand van het kind zijn weerslag heeft op verschillende gebieden, bijvoorbeeld op de

(broodnodige) mogelijkheden voor ontspanning. Ook uit de vragenlijsten van de

kinderen en jongeren komt naar voren dat het verloop van de ziekte een grote impact
heeft op verschillende gebieden. Een verandering ten goede, zoals meer energie hebben,
betekent een wereld van verschil voor het dagelijkse leven van het kind, doordat ineens

weer (veel) meer mogelijk wordt dan voorheen: naar school gaan, nieuwe vrienden
maken. Een negatieve verandering, zoals de afstoting van de donornier of een

intensivering van het behandelregime, betekent ook een wereld van verschil, maar dan

in negatieve zin. Er is minder mogelijk dan voorheen: meer schoolverzuim, minder
energie om contacten te onderhouden enzovoorts.
Omdat de door de kinderen en jongeren ervaren fitheid of conditie een belangrijke rol
blijkt te spelen in wat ze (kunnen) ondernemen is het aan te raden om te investeren in
interventies of aanpassingen van het behandelregime die het energieniveau van de

kinderen vergroten. De verwachting is dat het project "Balans", dat in maart 2007 van
start gaat, hier een bijdrage aan kan leveren. Het doel van dit project is de

belastbaarheid van kinderen en jongeren te vergroten door een aangepast

trainingsprograÍnma onder begeleiding van de (kinder)fysiotherapeut. Daamaast kan
mogelijk aan kinderen en jongeren geleerd worden hoe ze zo optimaal mogelijk om
kunnen gaan met hun beperkte energie.

School
Het is opvallend dat ongeveer 40%o van de kinderen tot 18 jaar minimaal I keer van
school verandert. Yoor 20%à is dit zelfs 2 of 3 keer. Ouders geven hiervoor
verschillende redenen. In een aantal gevallen blijkt het kind het door ziekteverzuim niet
te kunnen volhouden op het reguliere onderwijs en gaat het naar speciaal onderwijs
voor chronisch zieke kinderen. Daamaast geven ouders aan dat de onderwijskundige of
sociale begeleiding op de school onvoldoende is. Het kind verandert dan van school
omdat het niet goed meekomt met de lessen (terwijl dit volgens de ouders wel mogelijk
zou moeten zijn) of omdat het gepest wordt door andere kinderen. Uit de vragenlijsten
van de kinderen enjongeren blijkt dat het zich thuis voelen op school en het aansluiting
hebben met klasgenoten erg belangrijk is voor hun welbevinden. Een deel van de
gerapporteerde veranderingen, zowel verbeteringen als verslechteringen, is hierop terug
te voeren. Daarnaast blijkt uit de vragenlijsten van de jongeren dat het voor hen
belangrijk is om een zinvolle dagbesteding te hebben, zoals interessant en aansprekend
onderwijs.
Een aanbeveling die uit deze resultaten voortvloeit, is om meer aandacht te geven aan
mogelijkheden om de schoolloopbaan van kinderen en jongeren soepeler te laten
verlopen, zowel op het inhoudelijke vlak als op het sociale vlak. Ook mogelijkheden om
het schoolverzuim terug te dringen behoeven aandacht.

Financiën
Dit is een gebied waarop voor ouders relatief veel onrust is. Dit hangt mogelijk samen

met de relatief korte periode waarvoor bijdragen / voorzieningen gegeven worden
(bijvoorbeeld jaarlijks opnieuw moeten aanvragen van een tegemoetkoming). Dit pleit
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voor het (blijven) geven van adequate informatie, praktische ondersteuning en

tegemoetkomingen aan ouders op het financiële vlak.

Vrijetijdsbesteding
De helft van de kinderen en een kwart van de jongeren geeft aan dat zij graag dingen
zouden willen doen, die door de nierziekte moeilijk zijn. Het gaat daarbij vooral om het
graag willen beoefenen van een bepaalde sport of het graag intensiever willen sporten.
Maar ook het graag willen onderhouden van (meer) sociale contacten, meer naar school
kunnen, schoolwerk beter kunnen maken, en een hobby (anders dan spoÍen) kunnen
doen komen hier naar voren. Het verloop van de ziekte, de eisen die de behandeling
stelt en hoe fit een kind zich voelt zijn belangrijke oorzaken van veranderingen die
kinderen op dit gebied aangeven. Meer begeleiding bij het sporten en een betere
bescherming van de buik worden door ouders aangegeven als randvoorwaarden voor
het (meer) kunnen sporten van hun kind.
SpoÍ kan een belangrijke bron van ontspanning voor kinderen zijn en het is een bron
van sociale contacten. De resultaten van de monitor geven nog onvoldoende concrete
aangrijpingspunten voor het opzetten van interventies om deelname aan

(georganiseerde) sportactiviteiten door kinderen en jongeren met een nierziekte beter
mogelijk te maken. Het is daarom wenselijk verder uit te diepen welke wensen
kinderen, jongeren en ouders hebben en welke belemmeringen zij concreet ervaren op
dit gebied. Mogelijk kan sporten ook bijdragen aan een hogere (fusieke) belastbaarheid
van het kind. Dit wordt onderzocht in het project o'Balans".

Nieuwe voorzieningen
Uit de resultaten komt naar voren dat de nieuwe voorzieningen, te weten de

belangenbehartiger, de website en het DED, nog onvoldoende bekend zijn, vooral bij de

ouders van kinderen van 0-5 jaar en 1l-18 jaar. Daarnaast worden de voorzieningen
relatief weinig gebruikt. Van de totale groep ouders heeft l loÀ contact gehad met de

belangenbehartiger, lTYo heefr. gebruik gemaakt van de website en l5o/o heeft zich
aangemeld voor het DED. Een nog kleinere groep is van mening dat contact met de

belangenbehartiger of gebruik van de website of DED van nut is geweest. Bij de

toelichting kwam naar voren dat de informatie soms niet specifiek genoeg was of dat

het gebruik teveel tijd kost.

Ook bij de kinderen en jongeren is de bekendheid met en het gebruik van de nieuwe
voorzieningen niet optimaal. De redenen die ze geven voor het niet of weinig gebruiken
van de website overlappen deels voor de twee leeftijdsgroepen. Maar waar bij de
jongere groep vooral onbekendheid met de site ro1 een reden is, speelt voor de oudere
groep ook geen interesse ofbehoefte hebben een belangrijke rol.
Deze resultaten roepen de vraag op of de nieuwe voorzieningen wel voldoende
aansluiten bij de behoeftes van de doelgroep. Een altematieve verklaring is dat het voor
gezinnen niet direct duidelijk is wat zij aan de voorzieningen kunnen hebben en dat
daardoor het gebruik achterblijft.
Aanbevelingen die op grond van deze resultaten gedaan kunnen worden zijn dat de

implementatie van de nieuwe voorzieningen meer aandacht behoeft, onder andere in de

vorÍn van een determinantenstudie om zicht te krijgen op belemmerende en

bevorderende factoren bij gebruikers, en een hierop toegespitste invoerstrategie. Ook
zouden gezinnen actiever benaderd kunnen worden om hen te interesseren voor de

nieuwe voorzieningen. Bijvoorbeeld door de belangenbehartiger of door het centrum
waar het kind onder behandeling is. Dit hoeft niet strijdig te zijn met het streven de

regie over het eigen leven zoveel mogelijk bij de gezinnen te laten. Het invullen en

vonngeven van nieuwe voorzieningen zou daarnaast op een meer "cyclische" basis
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kunnen plaatsvinden, waarbij leden van de doelgroep tussentijds input kunnen geven
over het gebruik en hun wensen voor aanpassingen en waarbij de voorziening in de loop
van de tijd zijn uiteindelijke vorm krijgt.
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Vragenlijsten

Vragen in de vragenlijst vervolgmeting voor ouders van kinderen van I 0- I 8 jaar en voor
jongeren van 14-18 jaar. De overige vragenlijsten zijn vergelijkbaar,maaÍ bevatten enkele

vragen minder die nog niet van toepassing zijn voor de betreffende leeftijdsgroepen.

Ouders van kinderen van 10-18 jaar

Algemene vragen
l. Datum van invullen

2. Wie'uult deze vragenlijst in?

! moeder

! vader

! stiefrnoeder / partner van vader

I stiefrader I partner van moeder

I anders, namelijk. .. ...

Vragen over kind met de nierziekte
1. Geslacht van kind

2. Geboortedatum kind

3. Welke opvang heeft u op dit moment voor uw kind overdag op doordeweekse dagen?

ziekte)

E -rj, kind gaat naar buitenschoolse/naschoolse opvang

! anders, namelijk:

4. Welke nierfunctievervangende behandeling heeft uw kind op dit moment?

n APD (buikspoeling - dialyse met de machine), sinds ........ (maand) ........ (aar)

tr CAPD (buikspoeling - dialyse op de hand), sinds ........ (maand) ........ (aar)

tr Hemodialyse in ziekenhuis, sinds ........ (maand) ........ (iaar)

tr Hemodialyse thuis, sinds ........ (maand) ........ (aar)

tr Transplantatie, sinds ........ (maand) ........ (aar)

tr anders, namelijk:

5. Heeft uw kind een andere chronische aandoening naastzíjn/haar nierziekte?

tr nee

n ja, namelijk: ......

6. In welk centmm wordt uw kind op dit moment behandeld?

! Universitair Medisch Centrum Nijmegen St. Radboud

! Wittretmina Kinderziekenhuis UtrechtAJMC Utrecht

n Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam/Erasmus MC
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! Emma Kinderziekenhuis / AMC Amsterdam

7. Is er iets veranderd in de nierziekte van uw kind vanaf begin zomer 2005? Denk hierbij
aan mogelijke complicaties, ziekenhuisopnames, etc.

tr nee, niet echt.

tr ja, namelijk: ......

8. Is er iets veranderd in eventuele vergoedingen die u voor uw kind krijgt sinds begin
zomer 2005? Denk hierbij aan het rugzakje, PGB, leerlinggebondenfinanciering, WOOZ,

AIIIBZ etc.)

! nee, niet echt.

E ju, namelijk:

9. Heeft u sinds de zomer van 2005 tegemoetkoming in kosten aangevraagd?

Eru
! xee

10. Is deze aanvÍaag toegekend?

Eru
I Nee, kunt u kort aangeven waarom niet? ......

Vrienden en vrije tijd
l. Is er iets veranderd in de vriendschappen van uw kind sinds begin zomer 2005? Denk
hierbij aan het aantal vrienden, het contact met wienden, pesten, enz.

! nee, niet echt.

E ju, namelijk.
Indien ja, waardoor denkt u dat dat komt? .....

2. Is er iets veranderd in de vrijetrjdsbesteding van uw kind sinds begin zomer 2005? Denk
hierbij aan het doen van leuke dingen mel vrienden/vriendinnen, uitjes etc.

I nee, niet echt.

E ju, namelijk.....
Indien ja, waardoor denkt u dat dat komt? ........

3. Doet uw kind sinds de zomer van 2005 aan sport?

I nee, niet echt.

E ju, namelijk.....

4. Zou uw kind meer aan sport willen doen?

! nee, niet echt.

f] ju, namelijk.....

5. Welke ondersteuning zou uw kind dan nodig hebben?

School
l. Welk sooÍ onderwijs volgt uw kind op dit moment?

tr basisonderwijs

tr speciaal basisonderwijs (voormalig IOBK, LOM en MLK)
tr praktijkonderwijs (voormalig VSO-MLK)
tr speciaal voortgezet onderwijs

tr basisvorming,rbrugklas (algemeen)

tr basisvorming/brugklas VMBO/HAVO
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tr basisvorming/brugklasHAVO/VWO/Gymnasium

tr VMBO theoretische leerweg

tr VMBO overig (gemengde leerweg, kaderberoeps-gerichte leerweg of
basisberoepsgerichte leerweg)

tr rvBo of vBo
tr MAVo
tr leerlingwezen of KMBO
tr HAVO

tr VWO (Atheneum, Gymnasium, lyceum)

n MBo (Roc, Aoc)
tr HBo
tr universiteit

tr Regionale Expertise Centra (REC) (voormaling ZMLK,Mytyl, Tytyl, Pedologisch
instituut, Doven/Slechthorenden, Blinden etc.)

I ander soort onderwijs, namelijk: ....

tr onbekend

tr zit niet meer op school

2. Is uw kind vanaf zijnlhaar vierde jaar ooit veranderd van school? (hiermee wordt niet
bedoeld de overgang van basis onderwijs naar middelbaar onderwijs)

! nee

E ju, namelijk: ...keer

3. Eerste keer: Hoe oud was uw kind toen?

Mijn kind is veranderd van school toen hij/zij ..... jaar was

Kunt u aangeven waarom u toen veranderd bent van school?

4. Tweede keer: Hoe oud was uw kind toen?

Mijn kind is veranderd van school toen hij/zij .. ... jaar was

Kunt u aangeven waarom u toen veranderd bent van school?

5. Derde keer: Hoe oud was uw kind toen?

Mijn kind is veranderd van school toen hij/zij ..... jaar was

Kunt u aangeven waarom u toen veranderd bent van school?

6. Vierde keer: Hoe oud was uw kind toen?

Mijn kind is veranderd van school toen hij/zij ..... jaar was

Kunt u aangeven waarom u toen veranderd bent van school?

7. Heeft uw kind ooit een klas overgedaan (blijven zitten)?

! nee

E ju, omdat:

8. Behaalt uw kind naar uw idee goede resultaten op school, als u hem/haar vergelijkt met
andere kinderen uit zijnlhaar klas?

E fu, mijn kind komt goed mee op school als ik hem/haar vergelijk met de andere
kinderen op school

tr Enigszins, mijn kind komt redelijk mee op school maar heeft wel moeite met sommige

vakken als ik hemÀaar vergelijk met andere kinderen op school

I Nee, mijn kind heeft erg veel moeite om bij te blijven als ik hem/haar vergelijk met
andere kinderen op school

I Niet van toepassing, mljn kind zit niet meer op school ->ga door naar vraag j I
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9. Over de afgelopen maand, hoeveel dagen is uw kind thuisgebleven door zijnlhaar ziekte
ofbehandeling?
......... hele dagen en .... halve dagen

10. Is er iets veranderd in de schoolprestaties van uw kind sinds begin zomer 2005? Denk
hierbij aan het meekomen met de lessen, de behaalde cijfers etc.

! nee, niet echt.

E ju, namelijk....
indien ja, waardoor denkt u dat dit komt.

I l. Is er iets veranderd in het schoolleven van uw kind sinds begin zomer 2005? Denk
hierbij aan de contacten die uw kind heeft met medeleerlingen en met de julfen en meesters.

I nee, nietecht.

E ju, namelijk.....
indien ja, waardoor denkt u dat dit komt..

12. Weet u dat er een voorlichtings-klapper "Een nierziek kind in de klas?" voor de school
bestaat (uitgegeven door de Nierstichting en Nierpatiëntenvereniging)?

I nee, hier ben ik niet mee bekend.

Eiu
13. Indienja, heeft u de klapper met de leerkracht van uw kind besproken?

! nee

Eiu
14. Heeft uw kind werk?

E ja, hij/zij werkt ...... dagen per week ongeveer ...... uur per dag

! nee

15. Wat voor werk doet uw kind?

16. Is er sinds de zomer 2005 iets veranderd in het werkleven van uw kind?

! nee, niet echt.

E ju, namelijk..
indien ja, waardoor denkt u dat dit komt..

Ondersteuning van het gezin door vrienden en bekenden
l. Is er iets veranderd in praktische ondersteuning door vrienden ofbekenden sinds begin
zomer 2005? Denk hierbij aan hulp in het huishouden, oppassen, het aan en afsluiten van
dialyse apporatuur etc.

! nee, maar dat is ook niet nodig

! nee, maar ik zou het wel graag anders willen, namelijk

E ju, namelijk

2. Is er iets veranderd in emotionele ondersteuning door vrienden ofbekenden sinds begin
zomer 2005? Denk hierbij aan het bieden van een luisterend oor, troosten als u het moeilijk
heeft etc.

fl nee, maar dat is ook niet nodig

! nee, maar ik zou het wel graag anders willen, namelijk

n ju, namelijk
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Ondersteuning van het gezin door professionele zorgverleners
1. Is er iets veranderd in praktische ondersteuning door professionele zorgverleners sinds

begin zomer 2005? Denk hierbij aan hulp in heÍ huishouden, hulp bij het invullen van

papieren, in hel aan en aJ)sluiten van dialyse apparatuur etc.

tr nee, maar dat is ook niet nodig

I nee, maar ik zou het wel graag anders willen, namelijk

tr ja, namelijk

2. Is er iets veranderd in emotionele ondersteuning door professionele zorgverleners sinds

begin zomer 2005? Denk hierbij aan het bieden van een luisterend oor, troosten als u het

moeilijk heeft etc.

n nee, maar dat is ook niet nodig

tr nee, maar ik zou het wel graag anders willen, namelijk

tr ja, namelijk

3. Heeft u sinds de zomer van 2005 contact gehad met maatschappelijk werk van het

behandelcentrum?

I nee, maar dat is ook niet nodig

tr nee, maar ik zou het wel graag willen. Ik wil namelijk graag het volgende onderwerp

bespreken ...

n ja, ik heb namelijk het volgende onderwerp besproken ...

4. Indienja, heeft dit contact u verder geholpen?

tr nee,

tr enigszins

nia
Kunt u uw antwoord toelichten.

Vakantie en uitstapjes
l. Is er iets veranderd in de mogelijkheden om op vakantie te gaan sinds begin zomer 2005?

Denk hierbij aan de voorzieningen om als gezin op vakantie te gaan, de kosten etc.

tr nee, maar dat is ook niet nodig

tr nee, maar ik zou het wel graag willen, namelijk.....

n ja, namelijk..

2. Is er iets veranderd in de mogelijkheden om zelf weg te gaan sinds begin zomer 2005?

Denk hierbij aan de mogelijkheden om een avond uit te gaan, eventuele logeeradressen voor

uw kind, etc.

tr nee, maar dat is ook niet nodig

tr nee, maar ik zou het wel graag willen, namelijk....

tr ja, namelijk..

Contacten met andere gezinnen met een kind met een nierziekte
l. Is er iets veranderd in de mogelijkheden om contact te hebben met andere gezinnen met

een kind met een nierziekte sinds begin zomer 2005? (denk hierbij aan intemet,
regiomiddagen etc)

tr nee, maar dat is ook niet nodig

tr nee, maar ik zou het wel graag willen, namelijk...

n ja, namelijk..
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Zorg (voor ouders van jongeren boven de I 6 jaar)

1. Heeft u vragen over de overgang van uw kind van de afcleling kindemefrologie naar de

afdeling nefrologie voor volwassenen?

Eia
Inee
Hoe zouden de zorgverleners u en uw kind zo goed mogelijk kunnen ondersteunen hierbij?

Hoe gaat het met u en uw gezin?

Hele-
maal
mee

eens

Mee

eens

Niet
mee

eens

Hele-

maal
niet mee

eens
I De nierziekte van mijn kind

brengt financiële problemen
met zich mee voor het gezin.

E' n' E' Í

2. Vanwege ziekenhuisafspraken

en aÍsenbezoek is er

werkverzuim.
n' rï Í Í ffn.v.t.

Ik ben minder gaan werken
om voor mijn kind te kunnen

zoÍaen.
E' rï E' n' ff n.v.t.

4. Extra geld is nodig om

medische uitgaven te kunnen

bekostisen.
E' Í E Í

5. Ik ben gestopt met werken

vanwege de nierziekte van

miin kind.
n' E E' tï [5n.v.t.

6. rWij kunnen geen uitstapjes

maken vanwege de nierziekte
van miin kind.

E' rï E, Í

7. De mensen bij ons uit de buurt
gaan anders met ons om

vanwege de nierziekte van

miin kind.

[' Í tï n-

8. Door de nierziekte van mijn
kind hebben wij weinig zin
om uit te paan.

E' rï E, Í

9. Het is moeilijk om een

betrouwbaar iemand te vinden
om op miin kind te Dassen.

n' r E' tr'
I0. Soms moeten wij onze

plannen om uit te gaan op het

laatste moment wijzigen
vanwege de toestand van mijn
kind.

E' rï f n'

ll Familie en vrienden zien wij
minder dan voorheen vanwege

de nierziekte van miin kind.
E' Í n' Í
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t2. Ons gezin heeft een hechtere

band door wat wij samen

delen vanwege de nierziekte.
n' Í tr' tr''

13. Ik vraag me wel eens af of
mijn kind op een 'speciale'

wijze moet worden behandeld

ofgewoon als ieder ander

kind.

n' rï n' Í

14. Mijn familie toont begrip en is

hulpvaardig voor mijn kind
dat een nierziekte heeft.

E' Í E tr'
15. Ik denk dat ik geen kinderen

meer zou willen vanwege de

nierziekte van miin kind.
E' f E Í

+ n.v.t. : niet van toepassing

Hele-
maal
mee eens

Mee
eens

Niet mee

eens

Hele-

maal
niet mee

eens
16. Mijn partner en ik bespreken

samen de problemen van mijn
kind.

E' rï E' Í E,
n.v.t.

t7. Wij proberen met mijn kind
om te gaan als met een

'gewoon'kind.
!' Í E' tr'

18. Door de zorg voor mijn kind
houd ik niet veel tijd over
voor de andere qezinsleden.

n' É tr Í E'
n.v.t.

19. De familie bemoeit zich met

ons en denkt dat zij weten wat
het beste is voor miin kind.

n' fr n' tr'
20. Ons gezin moet veel opgeven

vanwege de nierziekte van
miin kind.

n' fr E, rï
2t Ik raak vaak vermoeid als

gevolg van de nierziekte van

miin kind.
E' Í rï Í

22. Ik leef bij de dag en maak

geen plannen voor de

toekomst.
E' fr n' tr-

zJ. Niemand begrijpt hoe zwaar

de last is die ik draas. n' tT E, Í
24. Het gaan naar het ziekenhuis

kost mii veel inspanning. n' n' tr' Í
25. Mijn zelfrespect is groter

geworden doordat ik heb leren

omgiuul met de nierziekte van

miin kind.

n' Í n' Í

26. Ik maak me zorsen wat er in n' tÍ -' r--ï



TNO- rapport I KvU P &Zl 2007 .038 Bijlage A

Hele-
maal
mee eens

Mee
eens

Niet mee

eens

Hele-
maal
niet mee

eens

de toekomst met mijn kind zal
gebeuren (als hij / zij opgroeit,
als ik er niet meer ben).

27. Het lijkt of wij voortdurend in
uitersten leven: 'in een crisis'
wanneer het niet goed gaat

met mijn kind en in
'juichstemming' wanneer de

toestand stabiel is.

E' Í D Í

Als er geen andere kinderen in het gezin zijn, kunt a de volgende wagen overslaun

HeIe-
maal

mee eens

Mee
een§

Niet mee

eens

Hele-

maal
niet mee

eens
28. Het is moeilijk om veel

aandacht aan de andere

kinderen te geven vanwege de

behoefte van mijn kind met
een nierziekte.

E' Í tr Í n'
n.v.t.

29. Het hebben van een kind met
een nierziekte maakt dat ik me

meer zorgen maak over de

gezondheid van mijn andere

kinderen.

n' fr Í tr' Í
n.v.t.

30. Mijn kinderen maken ruzre

vanwege de extra behoeften

van mijn kind met een

nierziekte.

E' rÍ Í Í E'
n.v.t.

31 De nierziekte van mijn kind
maakt mijn andere kinderen
bans.

n' Í rï x' rï
n.v.t.

32. Het lijkt of mijn andere

kinderen vaker ziek zijn en

meer pijndes hebben dan hun
leeftiidssenoten.

n' tr tr' n' E,
n-v-t-

33. De schoolresultaten van mijn
andere kinderen hebben te

lijden onder de nierziekte van

miin kind.

E' rï Í fï r
n.v.t.

34. De andere kinderen hebben

het idee dat wij meer aandacht

hebben voor het kind met een

nierziekte dan voor hen

n' Í Í n' tr'
n.v.t.
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Nieuwe voorzieningen van de NVNAISN

Belangenbehartiger

L Weet u dat er een belangenbehartiger is aangesteld bij de NVN?

!nee
Eiu

2. Indienja, heeft u contact opgenomen met de belangenbehartiger

!nee
Eiu

3. Indienja, heeft dit contact u verder geholpen?

Inee,
Eiu
Kunt u uw antwoord toelichten....

llebsite NVN/NSN

4. Weet u dat de N'r'NA{SN een website speciaal voor kinderen en ouders heeft ontwikkeld?

tr nee

tria
5. Indien ja, Maakt u gebruik van de website?

tr nee

tria
6. Indien ja, van welke pagina's maakt u gebruik?

7. Over het geheel genomen, heeft het u geholpen dat u gebruik kon maken van de website

www.kidneeds.nl?

Inee,
f]enigszins
Eia
Kunt u uw antwoord toelichten....

Niet Soms Vaak
Onderzoek |-l n n
Vraas en antwoord onderwiis t-t n n
Vraas en antwoord vakantie n n n
Vraag en antwoord tiid voor iezelf n n t-t
Vraag en antwoord vergoeding na

transolantatie
tr tr tr

Reeelinsen en subsidies T1 n t-t
www.brusies.nl voor broers en zussen t-t n t-t
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Digitaal Emaringen Dossier

8. Weet u dat u gebruik kunt maken van het DED

Eiu
Inee

9. Indien ja, heeft u zich aangemeld voor het DED

niu
!nee, want .........

10. Heeft u na aanmelding gebruik gemaakt van het DED?

niu
!nee, want .........

I l. Wanneer u gebruik maakt van het DED, op welke manier doet u dat? (u kunt meer

antw o ord en aan lcrui s en)

I Bijhouden van ervaringen met de ziekte van mijn kind

f]nijhouden van medische gegevens van mijn kind

[Oproepen aan andere ouders

[Plaatsen van een vraag of een verhaal

!anders, nl .............

12. Over het geheel genomsn, heeft het u geholpen dat u gebruik kon maken van het DED?

Inee,
Ienigszins
niu
Kunt u uw antwoord toelichten..

Overig
1. Zljn er dingen waar we niet naar gevraagd hebben maar die u wel belangrijk vindt?

2. Tot slot willen wij u vragen naar het invullen van deze lijst. Vindt u de wagen in deze lijst
duidelijk?

!;a, de vragen zijn duidelijk

!nee

3. Heeft het u teveel tijd gekost om de lijst in te vullen?

!ja, teveel tijd
!nee, was prima zo
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Jongeren van 14-18 jaar

Algemeen
l.Inruldatum

Over jezelf

1. Zijn er in het afgelopen schooljaar belangrijke dingen veranderd in jullie gezín2

Denk bijvoorbeeld aan geboorte van een broertje/zusje, ziehe of overlijden van familieleden
of iets met je ouders?

n nee

n ja, namelijk..

2. Benje in het afgelopen schooljaar van school veranderd?

tr nee

n ja, omdat.....

3. Op welke school/opleiding zit je na de zomervakantie?

tr basisschool

tr speciaal (basis)onderwijs (zoals LOM, MLK, Zilr/rLK,Mytyl)

tr speciaal voortgezet onderwijs (zoals IVO, ZllríLK)

n brugklas VMBO/HAVO

tr brugklas HAVO/VWO

n vBo
tr vMBo

tr MAVO

n KMBo

tr HAVo

tr VWO/Gymnasium

tr MBo

n HBo

tr universiteit

tr anders, namelijk:

4. In welke groep/klas/studiejaar zit jena de zomervakantie?

5. Heb je werk?

n ja, ik werk ...... dagen per week ongeveer ...... uur per dag

tr nee

6. Ik werk als

7. Is er het afgelopen schooljaar iets veranderd inje werk?

tr nee,nietecht

n ja, namelijk: .....
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Lichamelijke activiteiten en gezondheid

l. Hoe is je gezondheid in het algemeen?

tr heel erg goed

tr erg goed

tr goed

tr redelijk

D slecht

2. Isje gezondheid veranderd in het afgelopen schooljaar? Denk bijvoorbeeld aan ofjeje
fitter of juist minder fit voelt, of er veranderingen zijn in je ziekte.

n nee, niet echt

tr ja, mijn gezondheid is beter geworden

namelijk: ....

n ja, mijn gezondheid is slechter geworden

namelijk: ....

Je gevoelens

I . Is er het afgelopen schooljaar iets veranderd in hoe je je voelt ? Denk bijvoorbeeld aan of
je je leven plezierigvindt, hoe tevreden je bent met jezefi ofie je eenzaam voelt.

n nee, niet echt

tr ja, ik voel me prettiger

namelijk: .....

tr ja, ik voel me minder prettig

namelijk:.....

Je vrije tijd
l. Is er het afgelopen schooljaar iets veranderd in hoeveel wije tijd je hebt?

tr nee, niet echt

n ja, ik heb meer tijd voor mezelf gekregen

Waardoor komt dit denk je? ....

n ja, ik heb minder tijd voor mezelf gekregen

Waardoor komt dit denk je? ....

2. Is er het afgelopen schooljaar iets veranderd in de dingen die je doet in je vrije tijd?

tr nee, niet echt

tr ja, ik heb meer dingen kunnen doen, namelijk...............
Waardoor komt dit denk je? ....

n ja, ik heb minder dingen kunnen doen, namelijk...............
Waardoor komt dit denk je? .....

3. Is er het afgelopen schooljaar iets veranderd in ofje metje ouders (broertjes / zusjes) op

vakantie kunt gaan ofuitstapjes kunt maken?

tr nee, niet echt

tr ja, we kunnen makkelijker op vakantie of uitstapjes maken

Waardoor komt dit denk je? . . . .
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tr ja, we kunnen minder makkelijk op vakantie of uitstapjes maken

Vy'aardoor komt dit denk je? . . . .

4. Is er het afgelopen schooljaar iets veranderd in ofje leuke dingen kunt doen met vrienden
ofvriendinnen?

tr nee, niet echt

tr ja, ik kan meer leuke dingen doen met vrienden of vriendinnen

Waardoor komt dit denk je? . . ..

tr ja, ik kan minder leuke dingen doen met vrienden of vriendinnen

Waardoor komt dit denk je? . . ..

5. Zljn er dingen die je in je vrije tijd graagzou willen doen, maar die doorje nierziekte
moeilijk gaan?

tr nee, niet echt

tr ja, namelijk..

Waardoor komt dit denk je? ....

6. Is dat anders dan vorigjaar?

tr nee, niet echt

tr ja, namelijk......

7. Is er het afgelopen schooljaar iets veranderd in het contact datje hebt met andere kinderen
met een nierziekte?

n nee, nietecht

tr ja, ik heb nu meer contact met andere kinderen met een nierziekte

Op welke manier heb je contact met deze kinderen?

Hoe heb je deze kinderen leren kennen? . ...........

tr ja, ik heb minder contact met andere kinderen met een nierziekte

Waardoor komt dit denk je? . . . ..

8. Is er het afgelopen schooljaar iets veranderd in sporten?

tr nee, niet echt

tr ja, ik heb meer en / ofbeter kunnen sporten

Waardoor komt dit denk je? ....

tr ja, ik heb minder kunnen sporten en / of het sporten ging slechter

Waardoor komt dit denk je? . . . .

Je familie en thuis

1. Is er het afgelopen schooljaar wat veranderd in hoe jij en je ouders met elkaar omgaan?

Denk bijvoorbeeld aan hoeveel tijd je ouders voor je hadden, ofje met je ouders hebt

kunnen praten als je dat wilde.

tr nee, niet echt

tr ja, namelijk..

Vy'aardoor komt dit denk je? .....
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Je vrienden

1. Is er het afgelopen schooljaar wat veranderd in hoe jij en je vrienden met elkaar

omgingen? Denk bijvoorbeeld aan hoeveel je met je vrienden doet, ofje plezier hebt gehad
metje vrienden, ofje opje vrienden hebr kunnen vertrouwen.

t] nee, niet echt

tr ja, namelijk..

Waardoor komt dit denk je? ....

2. Heb je het afgelopen schooljaar meer of minder goede vrienden of vriendinnen gekregen?

t] Het aantal goede vrienden ofvriendinnen is hetzelfde.

tr Ik heb meer goede vrienden of vriendinnen .

Waardoor komt dit denk je? . ....

tr Ik heb minder goede vrienden of vriendinnen

Waardoor komt dit denk je? .....

School en leren

I . Hoeveel dagen / uren per week ga je naar school?

Ik ga ....... dagen per week naar school ongeveer ........ uur per dag

2. Hoe goed heb je het naar je zin op school, vergeleken met vorig schooljaar?

tr dat is niet veranderd

tr ik heb het beter naar mijn zin

Waardoor komt dit denk je? ....

tr ik heb het minder goed naar mijn zin

Waardoor komt dit denk je? ....

3. Hoeveel moeite kost het je kost om lessen te volgen, vergeleken met vorig schooljaar?

tr dat is niet veranderd

tr het kost me minder moeite om lessen te volgen

Waardoor komt dit denk je? ....

tr het kost me meer moeite om lessen te volgen

Waardoor komt dit denk je? ....

4. Is er in het afgelopen schooljaar iets veranderd in de hulp dieje op school krijgt,
bijvoorbeeld van de juf of meester, leraren of leraressen?

tr nee, niet echt

tr ja, ik heb meer begeleiding gekregen, namelijk

tr ja, ik heb andere begeleiding gekregen, namelijk

n ja, ik heb minder begeleiding gekregen, namelijk

5 . Zou je andere of meer hulp willen op school?

!l nee, niet echt

Í ju, namelijk
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Geld

l. Is er het afgelopen schooljaar iets veranderd in hoeveel geldjij hebt om leuke dingen te
kunnen doen ofkopen?

tr nee, niet echt

tr ja, ik heb meer geld om dingen te doen ofte kopen

Waardoor komt dit denk je? ....

n ja, ik heb minder geld om dingen te doen of te kopen

Waardoor komt dit denk je? ....

De volgende vragen gaan over hoe het met je gaat, over hoe je je voelt.

Denk bij het beantwoorden van de volgende vragen aan de afgelopen week ....

Je gevoelens

Denk aan de afgelopen week ...

Hele-

maal

niet

Bijna

niet

Gemid-

deld

Nogal Hele-

maal

I Heb je je fit en gezond gevoeld? E' J E' r E'
2. Ben je lichamelijk actief

geweest (bijv. hardlopen,

klimmen, fietsen)?

E' E E' tr" n'

3. Heb je goed kunnen rennen? n' tr' D tr- T'

Denk aan de afgelopen week ....

Nooit Zelden

(bijna

nooit)

Zo nu en

dan

(soms)

Redelijk

vaak

Auijd

4. Heb je je vol energie gevoeld? E' a r r I'

Hele-

maal

niet

Bijna

niet

Gemid-

deld

Nogal [Iele-

maal

5. Is je leven plezierig geweest? E' r E' r' E'

Denk aan de afgelopen week ....

Nooit Zelden

(bijna

nooit)

Zo nu en

dan

(soms)

Redetijk

vaak

Artijd

6. Ben je in een goed humeur

geweest?

E' 3 E r E'

7. Heb je lol gehad? E' E r r n'
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Je humeur

Denk aan de afgelopen week ....

Gevoelens over jezelf

Denk aan de afgelopen week ...

Je vrije tijd

Denk aan de afgelopen week ...

Je familie en thuis

Denk aan de afgelopen week ....

Bijlage A

Nooit Zelden

(bijna

nooit)

Zo nu en

dan

(soms)

Redelijk

vaak

Artijd

8. Heb je je verdrietig gevoeld? n' U U tr. E'
9. Heb je je zo r.aaÍ gevoeld dat je

helemaal niks wilde doen?

E' tr' E tr" n'

10. Hebje je eerzaam gevoeld? E' fr E tr- E

Nooit Zelden

(bijna

nooit)

Zo nu en

dan

(soms)

Redelijk

vaak

Artijd

t1 Ben je tevreden geweest met

jezelf?

n tr' D r tr'

Nooit Zelden

(bijna

nooit)

Zo nu en

dan

(soms)

Redelijk

vaak

Artijd

12. Heb je voldoende tijd voor

jezelfgehad??

E' aÍ fr tr" E

13. Heb je in je vrije tijd de dingen

kunnen doen die je wilde doen?

n' a E tr- E'

Nooit Zelden

(bijna

nooit)

Zo nu en

dan

(soms)

Redelijk

vaak

Artijd

14. Hebben je ouders voldoende tijd

voorje gehad?

E' Z r n- B

15. Hebben je ouders je eerlijk

behandeld?

E' tr' E tr- tr'
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Je vrienden

Denk aan de afgelopen week ....

School en leren

Denk aan de tijd vlakvoor de zomervakantie ....

Bijlage A

Nooit Zelden

(bijna

nooit)

Zo nu en

dan

(soms)

Redetijk

vaak

Auijd

r6. Heb je met je ouders kunnen

praten als je dat wilde?

E' tr' E' n' E'

Nooit Zelden

(bijna

nooit)

Zo nu en

dan

(soms)

Redelijk

vaak

Artijd

17. Heb je tijd doorgebracht met je

vrienden?

n' r E' n' E'

18. Heb je plezier gehad met je

vrienden?

E' Z E' tr' ['

19. Hebben jij en je vrienden elkaar

geholpen?

E' E tr' tf E'

20. Heb je op je vrienden kunnen

vertrouwen?

E' tr' E' tr" n'

Hele-

maal

niet

Bijna

niet

Gemid-

deld

Nogal Hele-

maal

2t Heb je het naar je zin gehad op

school?

E' 3 E n' E'

22. Is het goed gegaan op school? E' E E' r E'

Denk aan de tijd vlak voor de zomervakantie ....

Nooit Zelden

(bijna

nooit)

Zo nu en

dan

(soms)

Redelijk

vaak

Auijd

23. Heb je goed kunnen opletten? E' tï E' E E'
24. Kon je goed overweg met de

leraren?

E' U r tr" n'
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Geldzaken

Denk aan de afgelopen week ....

De zorg in het ziekenhuis

1. Hoe vind je het dat je (als je ouder bent) naar de afdeling nefrologie voor volwassenen
moet voor de behandeling van je riierziekÍe? Je kunt meer qntwoorden aqnkruisen.

tr geenprobleem

n ik zie er tegenop, want ...............
tr Het lijkt me wel prettig, want ........

tr ik heb daar nog wel wagen of zorgen over, namelijk ..............

Nieuwe voorzieningen van de NVN/NSN

Belangenbeharliger

l. Weet je dat er een belangenbehartiger is bij de NVN?

tr nee

tria
2. Hoe ben je te weten gekomen dat er een belangenbehartiger is?

tr via Internet

tr via de nieuwsbrief of het blad van NVN of NSN

n viaeenbriefvan deNVN ofNSN

tr via een zorgverlener

tr anders, namelijk .....

3. Heb je met de belangenbehartiger contact gehad?

tr nee

tria

Nooit Zelden

(bijna

nooit)

Zo nu en

dan

(soms)

Redelijk

vaak

Artijd

25. Hebje genoeg geld gehad om

dezelfde dingen te doen als je

vrienden?

E' E D tr- E

26. Heb je genoeg geld gehad voor

je uitgaven?

E' r E tr" r
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4. Heeft hij jou kunnen helpen?

nia
n eenbeede

n nee

5. Kun je je antwoord uitleggen?

ll/e b site N ier sric hting

l. Weet je dat er speciaal voor kinderen en jongeren met een nierziekte een website van de

Nierstichting is (wwwtidrceds.d) ?

n nee

tria
2. Ben je wel eens op deze website geweest?

n nee

Eia

3. Welke pagina's van de website gebruik je?

Voor 12-lSjaar:

4. Vind je de website leuk?

n nee

tr een beetje

nia
5. Wat vind je leuk of niet leuk op de website?

Leuk:.........
Niet leuk:....

6. Is het voorjou fijn dat er een website is speciaal voor kinderen enjongeren met een

nierziekte?

tr nee

tr een beetje

Eiu

Nooit Soms Vaak

Handie om te weten t-t n n
Kletsen n n n
Miin nieren n I t-t
Leuke dinsen t-t n n
Wehlos t-t t-t Í-t
Nieuw t--l t-t t-t



TNO-rapport I KvUP&22007.038 Bijlage A

7. Kun je dit uitleggen?

8. Als je www.kidneeds.nl niet of heel weinig hebt bekeken, waarom was dat dan?

9. Heb je opmerkingen over of wensen voor www.kidneeds.nl?

10. Ben je lid geworden van Sterrekind?

n nee, omdat...

tr ja, omdat.....

tr ik weet niet wat Sterrekind is

I l. Als je lid bent van Sterrekind,

ontmoet je via Sterrekind andere kinderen met een nierziekte?

n nee, eigenlijk nooit

tr ja, soms

tr ja,vaak

tr ikben geen lid van Sterrekind

12. Heb je opmerkingen over of wensen voor Sterrekind?

Overig

13. Zijn er dingen waar we niet naar gewaagd hebben maar die jij wel belangrijk vindt?

14. Zljn er dingen die de Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland voor jou
en andere kinderen zouden kunnen doen dieje nog niet genoemd hebt, schrijfdat hieronder
op!

15. Vind je de vragen in deze lijst duidelijk?

tr ja, de vragen zijn duidelijk

tr nee

16. Heeft het je teveel tijd gekost om de lijst in re vullen?

tr ja, teveel tijd

tr nee, was prima zo
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Resultaten vervolgmeting ouders

Veranderingen met betrekking tot de ziekte

Veranderingen met betrekking tot vergoedingen

Leeftiidssroep 0-5 iaar 6-10 taar l1-18 iaar
Aantal 6 l0 55

Niets veranderd 4 (67%\ s (s0%) 28 690/o\

Slechter seworden 2 B3%\ 3(6%\
Beter geworden 5 $0%\ tl (20%\

onbekend 3(6%\

Veranderingen met betrekking tot vriendschappen en vrije tijdsbesteding

0-5 jaar
(niet
sevraasd)

6-10 jaar l1-18 jaar

Aantal 6 l0 55

Niets veranderd 8 (80%) 4t (75%\

Verbeterd 2 (20%\ 7 fiz%\
verslechterd 7 fi2%\

Meer sporten

Ja 3 (30%\ 24 A4%\
nee 7 (70%\ 3t (s6%)

Veranderingen met betrekking tot ondersteuning

Leeftiidssroep 0-5 taar 6-10 taar 11-18 iaar
Aantal 6 l0 55

Ondersteuning
bekenden
praktisch

Niets veranderd 4 rc1%\ 9 (90%\ s2 (96%\

Verbeterd I fi70h\ 1 /r0%\ t(2%\
verslechterd |fi70\ t(2%\

emotioneel

Niets veranderd 6 ír00%\ l0 í100%) 48 (90%\

Leeftiidseroen 0-5 iaar 6-10 iaar 1l-18 iaar
Aantal 6 r0 55

Niets veranderd 4 67%\ 6 (60%\ 40 (73%\

Transplantatie 2 (33%\ 2(4%\
Nieuwe mediciinen 2 (20%\ 2(4%\
nefrectomie t (10%\ 2(4%\
complicaties l í10%) 6 ( t20A\
dialvseren 1(2%\
anders 2(4%\
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Contact met het maatschappelijk werk

Veranderingen met betrekking tot vakantiemogelijkheden

Veranderingen met betrekking tot contact met andere ouders

Bijlage B

Verbeterd 1(2%\
verslechterd 6 (12%\

Ondersteuning
zorgverleners
praktisch

Niets veranderd s (83%\ 9 (900À\ 48 (91%\

Verbeterd t fiï%\ 6 (12%\

verslechterd 1 fi7%\
emotioneel

Niets veranderd 6 í100%) 8 í80%) 46 (83%\

Verbeterd 2 (20%\ 7 fi3%\
verslechterd

Leeftiidseroep 0-5 iaar 6-10 iaar l1-18 iaar
Aantal 6 l0 55

Contact sehad 4 (67%\ 2 (20%\ t5 (27%\

Verder seholnen? 4 ouders 2 ouders 15 ouders

t2 3 (75%\ t (50v,\ 10 (67%\

nee | (25%\ l (s0%) s G3%)

Leeftiidssroep 0-5 iaar 6-10 iaar 1l-18 iaar
Aantal 6 10 55

Niets veranderd 4 (67%\ 7 (70%\ 42 (82%\

Slechter seworden | 07%\ 6 02%\
Beter seworden | 07%\ 3 (30%\ 3(6%\

Leeftiidssroeo 0-5 iaar 6-10 laar 1l-18 iaar
Aantal 6 t0 55

Niets veranderd 5 (83%\ 6 (60%\ 45 (82%\

Slechter seworden 6 02%\
Beter geworden t 07%\ 4 A0%\
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Schooltype

Functioneren op school

Bijlage B

Leeftiidseroep 0-5 iaar 6-10 taar ll-18 iaar
Aantal 6 l0 55
Nog niet oo school 2 (33%\

Regulier
basisonderwiis

3 (s0%) 7 (70%) l0 (18%)

Speciaal
basisonderwiis

t (17%) 3 (30%) t (2%)

Brueklas 2 ( 4%)
VMBO 10 08%)
HAVO s(9%\
VIVO/symnasium s(9%\
MBO 8 fl5%)
Speciaal voortgezet
onderwiis

2(4%)

oraktiikonderwiis 3(6%\
Regionale expertise
centra

3(6%)

Anders 2 ( 5y.\
Onbekend I ( 2y"\
Niet meer oo school 3(6%\

Leeftiidssroen 0-5 taar 6-10 iaar l1-18 iaar
Aantal 6 l0 55
Begeleiding bij
staÉ school

Niet gevraagd Niet
pevraasd

la 3 (50%\
nee L 07%\

Niet op school 2 (330 \
Veranderd van
school

4 ouders

nee 3 (7s%\ 6 (60%\ 35 (64%\
I keer t (2s%\ 4 (40%\ r0 08%)
2 keer 7 (r3%\
3 keer 3(s%\

Klas overgedaan Niet
sevraasd

Nee 8 í80%) 30 (54y"\
la 2 (20%\ 25 (46y,\
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Gebruik van nieuwe voorzieningen NVN/I'{SN
(inclusief de l3 nieuw ingestroomde gezinnen)

Leeftiidseroep 0-5 taar 6-10 iaar 11-18 iaar Totaal

Aantal 8 13 63 84

Belangenbehartiger

Bekend 4 (s0%) 7 (s4%) 26 (41%) 37 (44%)

Contact 2 (2s%) 3 (23%) 4 (6%) e (11%)

Verder geholpen 0 (o%) l (8%) 3 (s%) 4 (5%)

Website
Bekend s (63%) 12 (e2%) 4t (6s%) s8 (70%)

Gebruikt | (13%) 6 (46%) r0 (16%) t7 (20%)

Verder geholpen o (0%) s (38%) 4 (6%) e (tt%)

DED
Bekend 4 (s0%) lo (77%) 24 (38%) 38 (4s%)

Aangemeld 2 (2s%) 3 (23%) 8 (13%) 13 (rs%)

Gebruikt t (r3%) 0 (0%) 2 (3%) 3 (4%)

Tevreden | (13%\ o (o%) t (t%)
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C Resultaten veryolgmeting kinderen van 10-13 jaar

Geslacht

Bijlage C

Jongen 5 (36%\

Meisie 9 rc4%\

Behandeling

Opleiding

Veranderingen in het afgelopen schooljaar

APD | (7%'l

CAPD r (7%\

Hemodialyse ziekenhuis

Hemodialyse thuis r (7%\

Transplantatie t0 (70%\

Anders I (7%\

Gewoon basisonderw IS 9 (64%)

Soeciaal basisonderw ts 1 (70h\

Soeciaal voortsezet onderwiis 1(70 \
Vmbo 1(7%\
Havo/vwo/gymnasium 2 04%\

Heel erg

soed

Erg goed Goed Redelijk Slecht

Gezondheid

alsemeen

3 (21%) 6 (43%) 3 (21%) 2 (t4%)

Veranderins Nee Ja. beter geworden Ja. slechter seworden

Gezondheid 9 (64Y.\ 4 (29%\ t (7%\

Namelijk - voel me fi(ter)
(2x)
- sDort meer (1x)

- afstoting
getransplanteerde nier
(lx)

Veranderins Nee Ja. prettiser Ja. minder orettis
Hoe ie ie voelt 8 (57%\ 4 (29%\ 2 (14%\

Namelijk - Mee kunnen doen
(1x)
- Thuis voelen op

school (2x)

- Eenzaam (1x)

- Negatieve

gedachtes (2x)

Veranderins Nee Ja, meer Ja. minder
Tiid voor iezelf t2 (86%\ 2 (14%\

Nameliik - meer school ílx)
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Veranderins Nee Ja. meer Ja- minder

- ziekte / behandeling
(lx)

Verandering Nee Ja, meer kunnen

doen

Ja, minder kunnen

doen

Tiidsbestedins t2 (86%l 2 fi4%\
Namelijk - buiten spelen --+

fitter (lx)
- intensiever dansen
(lx)

Veranderins Nee Ja, makkeliiker Ja. minder makkeliik
Uitstaoies met sezin 12 (86%\ 2 (r4%\

Namelijk - financieel
probleem (lx)
- ziekte í1x)

Veranderins Nee Ja, meer Ja. minder

Leuke dingen doen

met vrienden
tr (79%) t (7%) 2 (14%)

Nameliik - meer vrienden ílx) - behandeline (lx)

Ja Nee

Dingen willen doen, maar

door nierziekte moeiliik
8 (s7%) 6 (43%)

Namelijk - bepaalde sport(en) (7x)
- verzuim door ziekte (1x)

Veranderd t.o.v. voris iaar? t (7%\ 12 (86%\

Nameliik - kan nu minder (lx)

Veranderins Nee Ja. meer Ja. minder

Contact met

lotsenoten
t2 (86%) 2 (r4%)

Namelijk - georganiseerde

activiteit (2x)

Veranderins Nee Ja, meer / beter Ja. minder / slechter

Sporten 7 (s0%) s (36%) 2 /L4%\

Namelijk - fitter / meer

energie (2x)
- meer inzet (lx)
- andere / extra

soort (2x)

- ziek (1x)
- behandeling (1x)
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Veranderins Nee Ja. beter Ja. slechter

Omsans met ouders t3 í93%\ | (7%\

Namelijk - vaak ruzie -r door
scheidins

Verandering Nee Ja. beter Ja. slechter

Omgang met vrienden 13 /93%\ t (7%)

Namelijk - meer plezier ---

leuker op school
(lx)

Verandering Nee Ja. meer Ja. minder

Hoeveel goede

vrienden
e (64%) s (36%)

Namelijk - andere school (lx)
- nieuwe

klaseenooties (2x)

Veranderins Nee Ja- beter Ja. minder soed

Naar zin oo school t0 (71%\ 3 (21%) t (7%)

Namelijk - loopt soepel (lx)
- thuis voelen (2x)

- zorgen / negatieve

sedachtes ílx)

Verandering Nee Ja. minder moeite Ja. meer moeite

Moeite volgen lessen 8 (s7%\ 2 ír4%\ 3 (21%\

Namelijk - andere school (1x)
- behandeling minder
imoact ílx)

- zorgen / negatieve

gedachtes (lx)

Verandering Nee Ja. meer Ja. minder

Hulo oo school 12 (86%\ 2 fi4%\
Namelijk - ambulant

begeleider (lx)
- iuffrouw (1x)

Nee Ja

Wil ie meer /andere hulp? t2 (86%) 2 (14%\

Nameliik altiid welkom (1x)

Veranderins Nee Ja- meer Ja, minder

Hoeveelheid seld I (57Y"\ 4 09v,\ 2 (14%)
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Nieuwe activiteiten van NVN en NSN

Belangenbehartiger

Website Kidneeds

Redenen niet / weini

Wist niet van bestaan 6x

Geen zin

Namelijk - baantje (1x)

- zakgeld (lx)
- financiële

ondersteuning extem
(1x)

- financieel
probleem (lx)

Nee Ja

Bekend t4 íL00%\

Kanaal

Contact sehad

Geholpen?

Nameliik

Nee Ja

Bekend 10 (71%\ 4 (29%\

Bekeken 4 (29%) 3 (21%\

Nee Beetie ta

Leuk? | (7%)

Nameliik
Fiin? 1 (7Y"\ 3 (21%\ | (7%\

Namelijk - wil niet over ziekte
praten (1x)

- aandacht aan

eeeeven í1x)

Gebruik l0-12 iaar Nooit Soms Vaak

Effe kletsen 3 (21%\

Miin nieren 3 (21%\

Vrasen?! 2n40 \ 1(70 \
Fun | (7%\ 2 (r4%)
Dasboek | (7%) 2 fi4%\

Gebruik l2-18 iaar Nooit Soms Vaak
Handig om te weten I (7%\

Kletsen |(70 \
Miin nieren I (7y"\

Leuke dinsen t (7%\

Weblos | (7V"\

Nieuw | (7%)
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Niet aan 2x

Geen tiid (2x

Geen behoefte lx

Overig

Dinsen die NSN kan doen:

Vakantie met sezin moeeliik maken / oreaniseren ílx)
Daeie uit met sezin moeeliik maken / oreaniseren (lx)
Dae / uitie met lotsenoten (lx)

Stenekind Nee Ja Weet niet

Lid Stenekind s (36%\ s (36%\ 3 (21%\

Omdat - ken het niet (lx)
- wil het niet (lx)

- moeder heeft

opgegeven (2x)

- opgenomen in
ziekenhuis (1x)

- liikt leuk ílx)
Ontmoeten lotsenoten 5 (36%\ 2(14%\
Onmerkingen 7 (50%\

Vrasenliist Nee Ja

Dingen niet gevraagd 7 /50%) | (7%\

Vrasen duideliik? 204%\ t2 (86%\

Teveel tiid eekost? t0 0r%\ 3 (21%\
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D Resultaten vervolgmeting jongeren yan l4-18 jaar

Geslacht

Behandeling

Opleiding

Werk

Veranderingen in het afgelopen schooljaar

Bijlage D

Jongen t8 @9%)

Meisie t8 g9%)

Niet ingevuld 1(2%\

APD I (2%\

CAPD

Hemodialvse ziekenhuis 2 (5%\

Hemodialvse thuis 2 (s%\

Transplantatie 30 í81%)

Anders | (2Y.\

Soeciaal voortsezet onderwiis 3 (8%\

Vmbo 9 (2s%\

Havo/lrvo/svmnasium 6 07%\
Mbo t0 (27%\

Hbo I G%\
Part. ooleidinp | (3%\

Geen 3 (8%)

Ja Nee

Werk t4 (38%\ 23 62%\
Functie - vakkenvuller / caissiere (4x)

- kranten i reclame bezorger
(3x)

- bediening horeca (1x)
- administratief (1x)

- in discotheek (lx)
- in drukkerij (lx)
- oppassen (1x)
- magazijnmedewerker ( I x)
- verkoopmedewerker (1x)

Veranderins Nee Ia
In sezin 26 (70Y.\ 9 Q4%\
Nameliik - verhuizine (3x)
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Veranderins Nee Ja

- overlijden familielid (2x)
- zelf nieuwe emstige

gezondheidsklachten (2x)
- donomier van familielid (1x)
- zelf meer problemen (lx)

Veranderine Nee Ja

Van school 26 (70%\ e (24%)
Reden - niet leuk op school (2x)

- diploma gehaald, nu
vervolgopleiding (2x)
- gestopt met school (2x)
- van bijz. onderwijs naar

gewoon onderwijs (lx)
- afgekeurd (lx)
- weer begonnen met school
(1x)

- ea over (lx)

Heel erg
soed

Erg goed Goed Redelijk Slecht

Gezondheid

alsemeen

s (14%) 8 (22%) r l (30%) e (24%) 2 (s%)

Verandering Nee Ja, beter geworden Ja, slechter
geworden

Gezondheid t9 (51%\ tl(30%\ 5 fi4%\
Namelijk - fitter (5x)

- (wat) meer energie
(2x)

- voel me beter door
andere / minder
medicijnen (2x)
- minder snel

verkouden (1x)

- volgens de dokter
(lx)

- sneller / vaker moe
(3x)

- conditie
verslechterd ( I x)
- slecht opgeknapt

van operatie (1x)

Veranderins Nee Ja. orettiser Ja. minder prettie

Hoe ie ie voelt 20 (54%\ 8 (22%) 6 06%\
Namelijk - thuis voelen op school

(3x)
- door werk (2x)

- fitter (lx)
- lekkerder in vel (lx)
- zelfrierzekerder ílx)

- niet lekker in vel /
psychisch niet goed

voelen (3x)

- eigen (agressief)

gedrag (2x)
- oude school missen
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Veranderins Nee Ja. prettiger Ja. minder prettis

- door sporten (lx)
- nieuwe wienden (1x)
- raak gewend aan

toestand (lx)
- relatie (1x)

(lx)

Veranderins Nee Ja. meer Ja. minder
Tiid voor iezelf t6 @3%) t0 Q7%\ 7 (19%\

Namelijk - minder uren nÍutr

school (4x)

- minder huiswerk (2x)
- gestopt met school

(lx)
- andere studie (1x)

- deeltijd werken (lx)
- meer vrienden ílx)

- veel huiswerk (4x)

- meer schooluren (2x)

- door pc (lx)
- teveel sport en werk
(lx)
- veel dialyse en andere

verplichtingen (1x)

Verandering Nee Ja, meer kunnen doen Ja, minder kunnen

doen

Tiidsbestedins 24 (65%\ 7 (r9%\ 3 (8%)

Namelijk - uitgaan / uides (3x)
- meer contacten (lx)
- meer sporten (lx)
- meer ruimte in en om
huis (lx)
- vanwege geen school

ílx)

- minder weg kunnen

(3x)

Veranderinq Nee Ja. makkeliiker Ja. minder makkeliik
Uitstapies met sezin 2s /68%\ 3 (8%\ 6 fi6%\
Namelijk - ben fitter / gaat beter

(2x)
- dialyse (lx)

- financiën (2x)
- eigen gezondheid (lx)
- gezondheid gezinslid
(1*)
- met meer mensen

rekening moeten

houden (lx)
- regelen dialyseren
(lx)
- angst voor slechte

kwaliteit buitenlandse

dialvse ílx)

Veranderins Nee Ja, meer Ja. minder

Leuke dingen doen

met vrienden
20 (s4%) 8 (22%) 6 (t6%)
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Veranderins Nee Ja. meer Ja- minder

Namelijk - fitter (2x)

- meer vrije tijd (2x)

- nieuwe vrienden (2x)

- nieuwe contacten

door weer naar school

(1x)

- sporten (lx)
- zelfde interesses als

vrienden (1x)

- geen tijd (2x)

- weinig contacten (2x)

- vermoeidheid (lx)
- financiën (lx)
- werken allemaal (lx)
- andere verplichtingen
(lx)

Ja Nee

Dingen willen doen, maar

door nierziekte moeiliik
r0 (27%) 24 (6s%)

Namelijk - meer sporten / bepaalde

spoÍen (5x)

- suikerziekte door medicatie

-.> dieet (lx)
- mijn huiswerk (lx)
- muziek maken (1x)

- eigen (sociaal) gedrag (lx)
- meer sociaal contact -> is
weinis door ziekte (1x)

Veranderd t.o.v. vorig iaar? 5 04%) 28 ('76%\

Namelijk - vroeger fitter (lx)
- suikerziekte gekregen (1x)
- geen dialyse meer (1x)

- thuisdialyse (lx)
- ben ouder (lx)

Verandering Nee Ja, meer Ja. minder

Contact met

lotsenoten
30 (81%) 2 (s%) 2 (s%)

Namelijk - via website Harry
Weezeman (lx)
- via de ziekte (1x)

- lotgenoten komen niet

op mijn pad (lx)
- geen behoefte (lx)
- nog niet op site

eekeken (1x)

Veranderins Nee Ja. meer lbeter Ja. minder / slechter

Sporten 22rc00 \ 7 (19%\ 5 (14Y.\

Namelijk - fitter / betere conditie
(2x)

- op meer sporten / in
meer teams (2x)
- door fusiotherapie
(lx)
- meer vriie tiid ílx)

- vermoeidheid /
uithoudingsvermogen (3x)

- door dialyse (lx)
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Veranderins Nee Ja

Omsans met vrienden 19 (5t%\ 15 At%\
Namelijk - minder contact (6x)

- doen veel samen (3x)
- heb goede vrienden / goed mee

opschieten (3x)

- meer vrienden gekregen (lx)

Reden minder contact - druk met school / studie (2x)
- weinig op school geweest (1x)
- weinig vertrouwen in anderen
(lx)
- anderen vinden me raar, veel

ruzie (lx)
Reden meer contact - meer zelfiveÍrouwen (2x)

- wienden waren er ook in
moeilijke tijd (lx)
- hebben elkaar beter leren kennen

(lx)
- leuke vrienden (1x)

Veranderins Nee Ia

Omsans met ouders 24 (6s%) t0 (27%\

Namelijk - betere band (2x)

- minder ruzie (lx)
- onaÍhankelijker geworden (lx)
- gaat goed / minder zorgen (lx)
- door eigen andere ernstige ziekte
(lx)
- ouders zijn streng (lx)
- band verslechterd (lx)
- kriis minder aandacht (1x)

Reden verbetering - fitter -> beter voor mezelf zorgen

(1x)

- transplantatie (lx)
Reden verslechtering - aandacht gaatr,aar ander gezinslid

(lx)
- gaat niet goed op school volgens

ouders (1x)

- ouder(s) snel boos (lx)
- misbruik verzrvegen (lx)

l *."

lvrienden I I I I

I Reden | | - andere school ofklas | - ktas niet leuk (lx) I
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Nee Ja

Wil ie meer /andere hulp? 22 (60%\ 8 02%\

Veranderinp Nee Ja, meer Ja. minder
(5x)

- meer zelfyertrouwen
(3x)
- door eigen andere

ernstige ziekte (1x)
- ben gezellig (1x)
- meer mensen leren
kennen (lx)
- weet niet (lx)

- naar andere school
(1x)

- eigen gedrag naar

andere kinderen (lx)

Verandering Nee Ja. beter Ja. minder soed
Naar zin op school t4 (38%\ t0 (27%\ 4 (11%\
Namelijk - andere klas / school -

> leuker (3x)
- betere i goede sfeer in
klas (3x)
- wil leren (2x)
- laatstejaar (lx)
- meer leuke kinderen
(1x)

- klas / kinderen niet
leuk (2x)

- minder naar school ->
zie vrienden minder
(1x)

- stress voor examen
(1x)

Veranderins Nee Ja. minder moeite Ja, meer moeite
Moeite volgen lessen 14 (38%\ 4 (t1%\ tt (30%\
Namelijk - eenvoudiger niveau

(1x)

- ben fitter (lx)
- inhoud interessant
(lx)

- regelmatig naar

ziekenhuis (3x)

- niveau moeilijker
(2x)
- door ogen (lx)
- slechte concentratie
(lx)
- vermoeidheid (1x)
- minder variatie (lx)
- niet meer

leerplichtig (1x)
- door leuke sfeer

í1x)

Veranderins Nee Ja. meer Ja, anders
Hulp op school 2t (57%\ 6 (16%\ 3 (8%)
Namelijk - door leraren of

mentor (3x)
- kleine klas ílx)

- andere studie (lx)
- persoonlijker (lx)
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Overgang naar volwassenenzorg

Bijlage D

Nee Ja

Namelijk - bijles (2x)

- gemiste lessen (1x)

- duidelijker / langzamer (lx)
- rooster meer aangepast (lx)
- krijg volgend jaar meer

begeleiding (lx)
- thuis studie volgen(lx)

Veranderins Nee Ja. meer Ja. minder

Hoeveelheid eeld t7 @6%\ 12 (32%\ 5 04%\
Namelijk - bijbaan (7x)

- meer zakgeld (3x)

- ander werk (1x)
- uitkering (1x)

- kan niet sparen

(1x)

- mijn moeder (lx)
- minimum inkomen
ílx)

Geen

orobleem
Tegenop zien Prettig Vragen /

7c)Í0eÍl

18 @9%) 7 (r9%\ 5ír4%) 3 (8%\

Namelijk - onpersoonlijker,

als nummer
behandeld (3x)
- vervelende sfeer

(2x)
- kinderziekenhuis
leuker (1x)

- gewend aan

mensen (lx)

flexibiliteit (2x)

- dichterbij (lx)
- leuke arts (lx)
- ben er al

onder

behandeling
(lx)

- bang voor
onbegrip (2x)

- zorg minder
goed / bent
nummer (1x)

- kinderpoli is
leuker (1x)
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Nieuwe activiteiten van NVN en NSN

Belangenbehartiger

Website Kidneeds

Redenen niet /weinis sebruiken:

Geen behoefte / interesse (9x)
- wil niet alles weten en hoef seen anderen met hetzelfde te leren kennen í2x)

Geen tiid í4x)
Geen zin í4x)

Nee Ja

Bekend 26 (70%\ 8 (22%\

Kanaal (Nieuws)brief NSNÀJVN (6x)

Internet (lx)
anders í1x')

Contact gehad 6 fi6%\ 2 (s%)

Geholpen? 2 (s%)

Namelijk - veel steun gekregen (lx)
- seld sereseld (lx)

Nee Ja

Bekend 802%\ 26 (70%\

Bekeken 17 (460/,\ t0 (27%\

Nee Beetie Ja

Leuk? 2$%\ 3 (8%\ 5 (14%\

Namelijk - saai (2x)

- op Sterrewereld
weinig kinderen met

nierziekte (1x)
Boeit niet (lx)

praten met anderen (2x)
(duidelijke) informatie (2x)

weet niet (2x)

beetje alsofdoen (1x)

Fiin? I (3%\ 4 (11%\ 6 fi6%\
Namelijk - ervaringen uitwisselen (4x)

- beter begrijpen wat je hebt (1x)

- aan vrienden laten zien -> beter

uitleesen (1x)

Opmerkingen - blijf doorgaan voor mensen die het wel leuk vinden (2x)
- goed dat het er is (1x)

- zors. dat ie op site zelfmet anderen kunt praten (lx)

Gebruik l2-18 iaar Nooit Soms Vaak

Handie om te weten | (3%) 8Q2%\ | (3%\

Kletsen 6 (16%\ 3 (8%) t (3%\

Miin nieren s (14%\ 2 (s%\ 3 (8%\

Leuke dingen s (14%\ s(t4%\
Weblos 6 fi6%) 4ír1%\
Nieuw 4 (11%\ 6 06%)



TNO-rapport I KvU P &Z|2OO7 .038

Overig

Bijlage D

Redenen niet / weinie sebruiken:

Wist niet van bestaan (4x)

Verseten / denk er niet aan í3x)
Saai / niet leuk í2x)
Sta weinis stil bii ziekte (lx)
Gebruik andere sites voor chatten (lx)
Niet vaak op computer (l x)
Niet meer van toepassing ( I x)
Veel sebruikt voor werkstuk ( lx)
Weinie nieuwe info (lx)

Stenekind Nee Ja Weet niet
Lid Sterrekind l l (30%) 6 (16%\ t7 (46%\

Omdat - geen tijd (lx)
- geen behoefte (lx)
- te oud (lx)
- weet niet hoe (lx)
- kreeg geen

toegang (lx)
- bouw contacten op

andere manier op

ílx)

- ging er vroeger al

op (2x)

- leek me leuk (2x)
- contact met
lotgenoten (1x)
- ben gewaagd (lx)

Ontmoeten

lotsenoten
s (14%\ 4 (t%)

VrasenliisÍ Nee Ja

Dingen niet qevraasd t5 @1%\ 3 (8%\

Namelijk - denken over toekomst (lx)
- kortere vragenlijst (lx)
- invloed ziekte op sport en

hobbv's (lx)
Vrasen duideliik? 2 (5%\ 32 (87%\

Teveel tiid sekost? 30 (81%) 4 fil%)

Dinsen die NSN kan doen:

- weet niets í4x')

- is soed zo (2x],

- meer uitstaoies í2x)
- leeftijdsgrens voor leuke dingen wat omhoos (1x)

- informatie over hulp bii belansriike beslissinqen / stappen (biiv. samenwonen. werk) ílx)
- chronisch ziekkind kaart (bijv. zoals invalidekaart), voor voorrang bij bijv.
attractieoarken (lx)
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E Overzicht van resultaten met betrekking tot de nieuwe
voorzieningen

Leeftijdsgroep Ouders,
0-5

Ouders,
6-9

Ouders,
r0-18

Kinderen,
t0-13

Jongeren,
14-18

Aantal 8 l3 63 t4 73

Belangenbehartiger

Bekend 4
(s0%\

7 (s4%) 26 (41%) 0 (0%) 8 (22%)

Contact 2 (2s%) 3 (23%) 4 (6%) 2 (s%)

Verder geholpen 0 (0%) l (8%) 3 (s%) 2 (s%)

Website

Bekend s (63%) t2 (e2%) 4 (6s%) 4 (2e%) 26 (70%)

Gebruikt | (13%) 6 (46%) l0 (16%) 3 (21%) t0 (27%)

Verder geholpen 0 (0%) s (38%) 4 (6%) 3 (21%) t0 (27%)

DED
Bekend 4 (s0%) t0 (77%) 24 (38%)

Aangemeld 2 (2s%) 3 (23%) 8 (13%)

Gebruikt | (13%) 0 (0%) 2(3%)

Tevreden 1 (13%) 0(0%)




