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Achtergrond
Binnen de zorg is toenemende aandacht voor de behoeften van de patiënt en de impact van de behandeling op
de kwaliteit van leven. Hiernaast is sprake van nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van de
dialyse (waaronder de draagbare kunstnier) en de transplantatiezorg, komen e-health toepassingen (zoals
telemonitoring, en e-consulten) beschikbaar en krijgt de patiënt digitaal toegang tot het eigen medisch dossier
en wordt gewerkt aan een Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO).
Een belangrijk speerpunt van de Nierstichting is de verbetering van de kwaliteit van de zorg waarbij de
behoefte van de patiënt centraal wordt gesteld. Keuzevrijheid staat hierbij hoog in het vaandel. Hier wordt
concreet invulling aan gegeven door in samenwerking met de NVN en het veld best-practices voor
vernieuwende zorg- en dienstverleningsconcepten te ontwikkelen en door de landelijke uitrol hiervan te
faciliteren. Dit om een impuls te geven aan de verdere innovatie van het zorg- en dienstverleningsaanbod voor
nierpatiënten.
Doel
De Nierstichting wil met deze challenge initiatieven faciliteren gericht op de verdere verbetering van de
kwaliteit van de zorg- en dienstverlening voor patiënten met een nierfunctievervangende behandeling,
zodat deze beter aansluit bij de behoeften van de patiënt. Zo wil de Nierstichting het veld inspireren en de
innovatiekracht versterken. Om hier invulling aan te geven wordt ingezet op 3 pijlers, te weten:
I.
Subsidiering van concrete innovatieve verbeterprojecten;
II.
Begeleiden en adviseren van de projectleider/instelling bij de invulling en uitvoering van het
verbeterproject door inzet specifieke expertise en kennis en het verbinden van partijen;
III.
Het delen van kennis en uitwisseling van ervaringen ten aanzien van de verbeterprojecten.
Inzet van subsidie, begeleiding en kennisdeling
Voor de uitvoering van innovatieve verbeterprojecten stelt de Nierstichting een subsidie van in totaal maximaal
€ 400.000 beschikbaar. Per gehonoreerd verbeterproject wordt een standaard subsidie van € 10.000
beschikbaar gesteld, mits wordt voldaan aan de hieronder gestelde voorwaarden.
Hiernaast krijgt de projectleider/instelling bij de invulling en uitvoering van het verbeterproject inhoudelijke
ondersteuning en advies vanuit de Nierstichting en NVN. De invulling hiervan wordt afgestemd met de
betrokken projectleiders/instellingen. Hierbij kun je denken aan coaching on the job, leren van collega’s uit
andere instellingen, inbreng van externe specifieke expertise (op het gebied van bijvoorbeeld project/verandermanagement, product-/conceptontwikkeling of communicatie en implementatie) en het verbinden van
verschillende partijen en inzet van het netwerk.
Ter invulling van de 3e pijler wordt een platform gecreëerd voor kennisdeling en uitwisseling van ervaringen en
best practices. Van de projectleiders/instellingen verwachten wij dat zij hier een actieve bijdrage aan leveren.
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Belangrijke thema’s en mogelijke oplossingsrichtingen voor de verbeterprojecten
In opdracht van de Nierstichting heeft de Design Innovation Group (DIG) een gebruikersonderzoek
uitgevoerd, waarin behoeften, wensen, eisen en randvoorwaarden van verschillende gebruikersgroepen
(patiënten, mantelzorgers, zorgprofessionals en zorgverzekeraars) in kaart zijn gebracht. Dit
gebruikersonderzoek geeft inzicht in de aspecten die patiënten in het dagelijks leven en binnen het
behandelproces belangrijk vinden.
Op basis hiervan zijn 6 overkoepelende thema’s met mogelijke oplossingsrichtingen benoemd om de
zorg- en dienstverlening beter te laten aansluiten bij de behoeften vanuit de patiënt en hiermee invulling te
geven aan meer flexibele patiëntgerichte zorg.
Dit betreft de volgende 6 thema:
Thema I: Mogelijkheden verkennen
Thema II: Flexibele dialyse
Thema III: Zorg dichtbij
Thema IV: Informatie uitwisselen
Thema V: Verbindende rollen
Thema VI: Krachtige omgeving
De toelichting op de 6 thema’s en mogelijke oplossingsrichtingen en de belangrijkste inzichten uit het
onderzoek zijn als achtergrondinformatie opgenomen als bijlage bij dit informatieblad.
Naast de informatie over de thema’s en oplossingsrichtingen, is via www.Nierstichting.nl/challenge,
aanvullende informatie beschikbaar, gebaseerd op de interviews met de patiënten. Dit betreft
achtergrondinformatie over onder meer de door de patiënten ervaren problemen en behoeften, maar ook
de kansen die zij zien.
Ter inspiratie zijn tevens voorbeelden van enkele lopende projecten/initiatieven benoemd en mogelijke
toekomstscenario’s en patiënt journeys uitgewerkt die eveneens via onze website te downloaden zijn.
Wie kan een aanvraag indienen?
De aanvrager is een zorgprofessional die direct betrokken is bij de zorg voor patiënten met een
nierfunctievervangende behandeling. De zorgprofessional is verbonden aan een erkende zorginstelling in
Nederland.
Criteria en prioriteiten
Het in te dienen verbeteridee dient aan de volgende criteria te voldoen:
- Het voorstel levert een bijdrage aan 1 van de 6 bovengenoemde thema’s of een combinatie
hiervan;
- Het voorstel is in direct belang van patiënten met een nierfunctievervangende behandeling;
- Het voorstel is gericht op het ontwikkelen en/of implementeren van concrete en direct toepasbare
verbeteringen van de zorg- en dienstverlening in de praktijk;
- Voorstellen kunnen zowel nieuwe initiatieven betreffen als de implementatie van al ontwikkelde
middelen/tools binnen de reguliere zorgpraktijk dan wel opschaling van pilotprojecten om het
initiatief verder te professionaliseren of grootschaliger in te voeren.
- Het verbeterproject dient een concreet resultaat/product op te leveren dat in principe breder
toepasbaar is dan alleen binnen de eigen instelling.
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Ideeën voor verbeterprojecten in het kader van de challenge die voldoen aan bovengenoemde criteria,
worden beoordeeld op relevantie voor de verbetering van de kwaliteit van de zorg voor patiënten met een
nierfunctievervangende behandeling.
Factoren die hierbij meewegen zijn:
1. Aansluiting bij behoeften van de patiënt;
2. Impact voor de patiënt;
3. Potentie voor landelijke implementatie.
Indien sprake is van meer relevante voorstellen dan binnen het gestelde budget gehonoreerd kunnen
worden, speelt een evenwichtige spreiding van de verbetervoorstellen over de verschillende centra en
thema’s een rol bij de toekenning.
Voorwaarden
Bij subsidiering zijn de Subsidievoorwaarden Nierstichting Nederland d.d. 1 januari 2017 van toepassing.
Voor de challenge gelden daarnaast de volgende aanvullende specifieke voorwaarden:
Ten aanzien van de inzet vanuit de projectleider/ instelling:
- De instelling committeert zich om minimaal 0,1 fte (ca. 160 uren) vrij te maken voor de uitvoering
van het project;
- Projectleider/instelling neemt in principe deel/levert een bijdrage aan de bijeenkomsten voor
kennisuitwisseling die in het kader van de challenge worden georganiseerd.
Overige voorwaarden:
- Een subsidie in het kader van deze oproep bedraagt maximaal €10.000 per verbeterproject;
- Projectvoorstellen voor wetenschappelijk onderzoek komen niet in aanmerking voor subsidie en
kunnen gebruik maken van de hiervoor bedoelde Calls van de Nierstichting;
- De invulling en uitvoering van het verbeterproject dient begin 2018 (binnen 3 maanden na
toekenning) te starten en voor het einde van het jaar afgerond te worden.
Hoe kan een aanvraag worden ingediend?
- Ieder centrum wordt uitgenodigd om een concreet verbetervoorstel in te dienen.
- De aanvrager gebruikt ter indiening van het verbeteridee het hiervoor vastgestelde formulier
(www.nierstichting.nl/challenge)
- De aanvraag dient uiterlijk 15 november 2017 digitaal bij de Nierstichting
(challenge@nierstichting.nl) ingediend te worden door middel van een volledig ingevuld en
ondertekend aanvraagformulier.
Beoordelingsprocedure
De NierstichtingChallenge valt onder verantwoording van de afdeling Zorg & Innovatie van de
Nierstichting. De Programma Commissie voert de marginale toetsing van de voorstellen uit aan de hand
van de gestelde criteria en voorwaarden.
Voor de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen in het kader van de NierstichtingChallenge wordt
gebruik gemaakt van een adviescommissie met deskundigen vanuit het werkveld en vertegenwoordigers
vanuit de patiëntenvereniging. De adviescommissie beoordeelt de aanvragen op relevantie, waarbij de
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genoemde factoren worden meegewogen. Hierbij wordt de volgende score gehanteerd: zeer relevant,
relevant, enigszins relevant, niet relevant.
De besluitvorming over de te honoreren verbetervoorstellen vindt plaats door de Programma Commissie
van de Nierstichting. Uiterlijk 29 december 2017 vernemen de aanvragers het definitieve besluit.
Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op www.nierstichting.nl/challenge.
Voor vragen kunt u zich wenden tot het programmasecretariaat: challenge@nierstichting.nl of
via telefoonnummer: 035 6978011.

BIJLAGE:
Flexibele, patiëntgerichte zorginnovaties. Achtergrondinformatie bij challenge.
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