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Voorwoord 
 
 
 
Najaar 2006 lanceerde Nierstichting Nederland de campagne Stop Beginnende 
Nierziekte. In dit rapport wordt beschreven in hoeverre de doelen van de campagne 
werden gehaald en welke lessen er aan de ervaringen kunnen worden ontleend. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd met subsidie van Nierstichting Nederland. 
 
 
De auteurs. 
 
Utrecht, september 2007 
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Executive summary 
 
 
 
In september 2006 startte Nierstichting Nederland de campagne “Stop beginnende nier-
ziekte”. Doel van de campagne was om mensen met een verhoogd risico op nierziekten 
op te sporen. Via verschillende media werd de Nederlandse bevolking van 18 jaar en 
ouder opgeroepen een gratis ‘Niercheck’ (een test op eiwituitscheiding in de urine) aan te 
vragen, telefonisch of via het Internet.  
 
In dit rapport wordt een evaluatie van deze campagne beschreven, uitgevoerd door het 
NIVEL in opdracht van Nierstichting Nederland. Deze evaluatie is gebaseerd op ver-
schillende bronnen: gegevens van aanvragers van de Niercheck, van het Consumenten-
panel Gezondheidszorg als representant van de Nederlandse bevolking, en van huisartsen.  
 
De bekendheid van de Nederlanders met de campagne was groot: 60% van de Neder-
landers was ervan op de hoogte, met name via de televisie. 
 
In de eerste maand van de campagne heeft 7,8% van de volwassen Nederlanders een 
Niercheck aangevraagd. Ruim een half jaar na de start was dit aantal opgelopen tot 1,1 
miljoen (8,7% van de volwassen Nederlanders). Onder de aanvragers waren relatief veel 
mensen tussen de 45 en 64 jaar, relatief meer vrouwen en relatief minder allochtonen. Er 
werden relatief meer aanvragen gedaan vanuit buurten met een hogere sociaal-economi-
sche status en minder vanuit de grote steden. Mensen met een verhoogd risico op een 
nierziekte (patiënten met hypertensie of diabetes mellitus) vroegen relatief minder vaak 
een Niercheck aan.  
 
De praktische uitvoering van de urinetest leverde geen problemen op. Een op de vijf 
mensen (20%) die de test uitvoerden had een ongunstige (‘positieve’) testuitslag. Bij 19% 
bleek er sprake van een zwak positieve uitslag (vermoedelijk grotendeels fout-positief) en 
bij 1% een sterk positieve uitslag. Van de mensen die een zwak positieve testuitslag had-
den bezocht 25% binnen 18 weken na de ontvangst van de test de huisarts; van de mensen 
met een sterk positieve testuitslag bezocht 33% de huisarts. De huisarts verrichtte in de 
meeste gevallen nader onderzoek. Per huisartspraktijk zijn gemiddeld negen mensen op 
het spreekuur geweest naar aanleiding van de urinetest. 
 
Onder de 100.000 personen die de Niercheck hebben uitgevoerd en de vragenlijst invul-
den is bij 17 personen een nierziekte ontdekt, bij 140 personen hypertensie, bij 27 
personen diabetes mellitus en bij 269 personen met zekerheid te veel eiwit in de urine 
vastgesteld. Een deel van de respondenten had aangegeven de huisarts nog te zullen 
bezoeken; een bij een ander deel is wellicht wel getest, maar is de uitslag nog niet 
bekend. Hierdoor kunnen de uiteindelijke aantallen wat hoger uitvallen. Aan de andere 
kant is er waarschijnlijk sprake van een selectieve respons, waardoor er sprake is van een 
overschatting. Waarschijnlijk is het laatste effect groter, maar als we aannemen dat deze 
twee effecten elkaar in evenwicht houden, zouden er landelijk bij 270 mensen diabetes 
zijn gevonden; bij 1400 hypertensie; bij 2690 te veel eiwit in de urine; en bij 170 
personen een nierziekte.  
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De onderzoekers bevelen aan om preventiecampagnes minder vrijblijvend te maken en 
meer in te bedden in de bestaande gezondheidszorg, en met name de huisartsenzorg. Als 
laagdrempelige voorziening, waar de gehele bevolking vrije toegang toe heeft, en waar 
het volledige medische dossier van mensen bekend is, biedt de huisartsenpraktijk meer 
mogelijkheden om personen met een verhoogd risico te bereiken en vergroot de kans dat 
er op een ongunstig testresultaat een adequate reactie volgt. 
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1 Inleiding 
 
 
 
Chronische nierinsufficiëntie (CNI) is een aandoening waarbij de nieren onvoldoende 
werken, waardoor afvalstoffen zich in het lichaam ophopen. CNI verloopt in het begin 
onopgemerkt, omdat klachten pas ontstaan als 60-70% van de nierfunctie is uitgevallen. 
Bij verdere uitval van de nierfunctie kan een levensbedreigende situatie ontstaan, wat 
haemodialyse respectievelijk niertransplantatie noodzakelijk maakt om sterfte te voor-
komen (1-3). Tevens gaat CNI gepaard met een verhoogde cardiovasculaire morbiditeit 
en mortaliteit (4). Verschillende nierziekten kunnen aan CNI ten grondslag liggen. Vanaf 
het ontstaan van de nierziekte kan het maanden tot jaren duren voordat CNI ontstaat (1;2). 
 
Haemodialyse heeft een zeer grote impact op het dagelijkse leven van nierpatiënten en 
hun naaste omgeving. Hoewel de kwaliteit van deze behandeling sterk is verbeterd, over-
lijdt elk jaar ongeveer twintig procent van de mensen die in dialyse zijn (5). Daarnaast 
zijn de maatschappelijke kosten van eindstadium nierfalen en nierfunctievervangende 
therapie groot. De geschatte zorgkosten voor mensen met eindstadium nierfalen zijn op 
dit moment naar schatting 400 miljoen euro per jaar, exclusief de kosten vanwege 
complicaties en ziekenhuisopnames (6). 
 
Eiwituitscheiding in de urine, oftewel albuminurie, is vaak een aanwijzing dat de nier-
functie sneller achteruit zal gaan dan normaal het geval is bij veroudering. Albuminurie 
geeft een verhoogde kans op nierschade en een 3x groter risico op de noodzaak van 
nierfunctievervangende therapie binnen 5-15 jaar (dialyse of transplantatie) (7). Door 
vroege opsporing van albuminurie kan door behandeling met angiotensine converting 
enzym (ACE) remmers of angiotensine receptor blokkers (ARB’s) de nierfunctie langer 
behouden blijven en kan nierdialyse uitgesteld of voorkomen worden (8;9). Omdat CNI 
in het begin onopgemerkt verloopt, is het moeilijk om mensen met beginnende CNI op te 
sporen. Bij patiënten met de belangrijkste risicofactoren voor CNI, hypertensie en 
diabetes mellitus, dient volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genoot-
schap (NHG) jaarlijks de nierfunctie bepaald te worden. Uit recent onderzoek is echter 
gebleken dat dit niet door alle huisartsen wordt uitgevoerd (10). Daarnaast kan CNI zich 
ook ontwikkelen zonder de aanwezigheid van een van deze risicofactoren. Mede door de 
grote gevolgen van een nierziekte voor de patiënt, het aanvankelijk symptoomloze beloop 
van de ziekte en een goede beschikbare behandeling, is volgens de criteria van Wilson en 
Jungner (11) een bevolkingsonderzoek naar beginnende nierziekte te rechtvaardigen. Een 
verhoogde kans op CNI is op te sporen door de eiwituitscheiding in de urine te meten. 
 
Met deze gedachte is Nierstichting Nederland op 7 september 2006 gestart met de 
campagne ‘Stop beginnende nierziekte’. Via radio, TV, krant en internet zijn alle vol-
wassen Nederlanders opgeroepen om een gratis Niercheck aan te vragen en zich te testen 
op eiwituitscheiding in de urine. Daarnaast hebben ruim 75.000 collectanten in de collec-
teweek van Nierstichting Nederland (17 tot en met 23 september 2006) huis aan huis 
folders rondgebracht om nog eens extra te attenderen op het belang van een Niercheck en 
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de mogelijkheid deze test aan te vragen. Het was mogelijk de Niercheck gratis aan te 
vragen via internet (www.nierstichting.nl) of telefonisch via een 0900 nummer. 

De Niercheck bestaat uit drie dipstick testen en gaat vergezeld van een bij leken geteste 
gebruiksaanwijzing. Met de sticks dient drie maal de ochtendurine te worden getest met 
minimaal vijf dagen tussen iedere test. Met behulp van een kleurenkaart kan de uitslag 
van de urinetest afgelezen worden. De test heeft een hoge sensitiviteit (96%) en specifi-
citeit (85%) (productie door Machery-Nagel, 2005). Wanneer twee van de drie testen 
positief zijn, wordt deze persoon aangeraden contact op te nemen met de huisarts. In de 
gebruiksaanwijzing wordt uitgelegd dat één positieve test een toevalsbevinding is die 
samenhangt met de natuurlijke variatie in eiwitgehalte in de urine. 

Met behulp van de Niercheck is het mogelijk om op een eenvoudige en laagdrempelige 
wijze er achter te komen of er te veel eiwit in de urine zit. Mensen kunnen zelf testen of 
er te veel eiwit in de urine zit en of er mogelijk sprake is van verborgen nierschade. De 
Niercheck is niet de enige beschikbare zelftest. In toenemende mate wordt het mogelijk 
om zelf op de aanwezigheid van allerlei aandoeningen te testen. Naast het testen van het 
risico op bijvoorbeeld reuma of diabetes mellitus met behulp van een vragenlijst op 
internet, zijn er ook commerciële zelftesten beschikbaar voor onder meer cholesterol, 
vruchtbaarheid, geslachtsziekten en prostaatkanker en is het mogelijk het hele lichaam te 
laten onderzoeken met behulp van een ‘total body scan’.  
 
Het doel van deze campagne is vroege opsporing van patiënten met verborgen nierschade 
(albuminurie) met behulp van een zelftest. De Nierstichting wil bij deze groep mensen 
eindstadium nierfalen en eventuele nierfunctievervangende therapie (dialyse, transplan-
tatie) uitstellen of voorkomen. Van de volwassen (18+) Nederlanders heeft naar schatting 
0.6% macroproteïnurie (urine-albumineconcentratie van meer dan 300 mg per liter), van 
wie naar schatting slechts 25% hiermee bekend is bij de huisarts (12). In absolute aantal-
len gaat het naar schatting om 76.000 mensen, waarvan ongeveer 60.000 hiermee niet 
bekend zijn bij de huisarts. 
In het hier beschreven onderzoek zal de campagne ‘Stop beginnende nierziekte’ worden 
geëvalueerd aan de hand van gegevens van de aanvragers van de Niercheck, een steek-
proef uit de Nederlandse bevolking en van huisartsen.  
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2 Vraagstellingen 
 
 
 
De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt: in hoeverre heeft de campagne “Stop 
beginnende nierziekte” aan zijn doelstelling beantwoord, d.w.z. in welke mate zijn 
mensen met albuminurie opgespoord met een zelftest? Deze vraagstelling zal worden 
beantwoord aan de hand van de volgende deelvraagstellingen. 
 
Bekendheid van de campagne 'Stop beginnende nierziekte' 
a) Hoe groot is de bekendheid met de campagne 'Stop beginnende nierziekte'? 
b) Welke sociaal-demografische en medische factoren zijn van invloed op bekendheid 

met de campagne 'Stop beginnende nierziekte'? 
c) Hoeveel mensen die bekend waren met de campagne 'Stop beginnende nierziekte', 

hebben de Niercheck aangevraagd? 
d) Welke sociaal-demografische en medische factoren zijn van invloed op het wel of niet 

aanvragen van de Niercheck als een persoon bekend is met de campagne 'Stop begin-
nende nierziekte'? 

e) Wat zijn de redenen om de Niercheck niet aan te vragen? 
f) In hoeverre worden met de campagne ‘Stop beginnende nierziekte’ mensen bereikt 

met risicofactoren voor een nierziekte? 
g) In hoeverre zijn aanvragers van de Niercheck geneigd deel te nemen aan andere bevol-

kingsonderzoeken en zelftesten? 
 
Het aanvragen van de zelftest 
a) Hoeveel mensen hebben in de loop van de campagne 'Stop beginnende nierziekte' een 

gratis Niercheck aangevraagd? 
b) Op welke wijze zijn de aanvragers bekend geraakt met de Niercheck? 
c) Wat zijn de demografische en sociaal-economische kenmerken van de personen die de 

Niercheck aanvroegen (leeftijd, geslacht en gemiddeld inkomen en etnische afkomst in 
het postcodegebied) en in hoeverre verschillen die van de algemene bevolking? 

d) Wat is de geografische spreiding van de woonplaats van de aanvragers van de Nier-
check?  

 
De resultaten van de zelftest  
a) In hoeverre is de Niercheck uitgevoerd door de aanvragers en wat zijn de redenen om 

de Niercheck niet uit te voeren? 
b) Hoeveel van de aanvragers hadden een (on)gunstige testuitslag? 
c) Welke sociaal-demografische en medische factoren zijn van invloed op een ongunsti-

ge testuitslag van de Niercheck? 
d) Hoeveel aanvragers hebben naar aanleiding van de testuitslag een huisarts bezocht? 
e) Wat zijn de redenen om de huisarts niet te bezoeken naar aanleiding van een ongun-

stig testresultaat? 
f) Wat heeft de huisarts ondernomen bij personen die naar aanleiding van de testuitslag 

naar de huisarts zijn gegaan (verwijzen, behandelen, labaanvraag)? 
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g) In hoeverre worden er nieuwe gevallen van nierziekten, hypertensie en diabetes 
mellitus door de huisarts opgespoord naar aanleiding van de campagne 'Stop be-
ginnende nierziekte'? 

 
De ervaringen met de campagne 'Stop beginnende nierziekte' van deelnemers 
a) Wat zijn de ervaringen van de deelnemers aan de campagne met de testuitslag? En 

welke invloed hebben deze ervaringen op het bezoek aan de huisarts? 
b) Wat zijn de ervaringen van de deelnemers met de campagne 'Stop beginnende nier-

ziekte'? 
 
De ervaringen met de campagne 'Stop beginnende nierziekte' van huisartsen  
a) In hoeverre zijn huisartsen op de hoogte van de campagne ‘Stop beginnende Nier-

ziekte’? 
b) Hoeveel mensen met respectievelijk een nierziekte, hypertensie en diabetes mellitus 

zijn er opgespoord naar aanleiding van de campagne ‘Stop beginnende Nierziekte’? 
c) Wat vinden huisartsen van de campagne ‘Stop beginnende Nierziekte’? 
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3 Methode 
 
 
 
De gegevens voor de beantwoording van de diverse vraagstellingen zijn verzameld in vier 
verschillende populaties: een steekproef uit de volwassen Nederlandse bevolking (het 
Consumentenpanel Gezondheidszorg), aanvragers van de Niercheck, de deelnemers aan 
de campagne en een steekproef van huisartsen. Hieronder wordt de gegevensverzameling 
onder elk van deze vier groepen beschreven. 
 
 

3.1 Consumentenpanel Gezondheidszorg 
 
Voor het bestuderen van de bekendheid met en het bereik van de campagne ‘Stop begin-
nende nierziekte’ werd gebruik gemaakt van het Consumentenpanel Gezondheidszorg 
van het NIVEL. Het Consumentenpanel bestaat uit ongeveer 1500 personen, die qua leef-
tijd en geslacht een representatieve afspiegeling zijn van de Nederlandse bevolking. Een 
aantal malen per jaar krijgen de panelleden een vragenlijst voorgelegd 
(http://www.nivel.nl/consumentenpanel/). In de vragenlijst van oktober 2006 zijn vragen 
opgenomen over de bekendheid met de campagne ‘Stop beginnende nierziekte’, het wel 
of niet deelnemen aan de campagne en een aantal medische vragen over het onder behan-
deling zijn voor nierziekten, hypertensie en diabetes mellitus. De complete vragenlijst is 
opgenomen in bijlage 1. Tevens zijn gegevens beschikbaar over leeftijd, geslacht, oplei-
dingsniveau, etnische afkomst, samenstelling van het huishouden en de geestelijke en 
algehele gezondheid. De vragen over de geestelijke en algemene gezondheid werden 
gemeten met een vijfpunt schaal, zoals gebruikt in de SF-36 (13). 
De gegevens van het Consumentenpanel zijn gewogen naar de Nederlandse bevolking in 
2006 naar leeftijd, geslacht en etnische afkomst. Logistische regressieanalyse werd ge-
bruikt om na te gaan welke factoren onafhankelijk de bekendheid met en het aanvragen 
van de Niercheck bepalen. De volgende factoren zijn onderzocht: geslacht, leeftijd, 
samenstelling huishouden, etnische afkomst, opleidingsniveau, algehele gezondheid, 
geestelijke gezondheid, nierziekten, hypertensie en diabetes mellitus. Frequentie-
berekeningen en logistische regressieanalyse werden uitgevoerd met SPSS 14.0. 
 
 

3.2 Aanvragers van de Niercheck 
 
In het onderzoek onder de aanvragers en uitvoerders van de Niercheck werden alleen de 
gegevens gebruikt van de aanvragen via het internet, aangezien de telefonische aanvraag-
procedure niet voorzag in de mogelijkheid om toestemming van de aanvrager te ver-
krijgen voor deelname aan het onderzoek. Bij de aanvraag via internet werd via een 
elektronisch inschrijfformulier gevraagd naar naam, adres, geboortedatum, op welke 
manier de aanvrager geattendeerd was op de Niercheck en werd toestemming gevraagd 
voor benadering voor vervolgonderzoek (zie bijlage 2). Bij een aanvraag was het moge-
lijk om ook voor een andere persoon de Niercheck aan te vragen (verder ‘Partner’ ge-
noemd). In dat geval werden beide Nierchecks afgeleverd op hetzelfde adres. Er werd in 
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dat geval naar de geboortedatum en het geslacht gevraagd van de partner. De Niercheck 
werd alleen verzonden wanneer de aanvraag naderhand via email werd bevestigd. De via 
internet aangeleverde gegevens van de aanvragers werden opgeslagen door een extern 
bedrijf waarna aan het NIVEL een volledig geanonimiseerd bestand werd aangeleverd 
voor analyse. In tabel 3.1 staan de voor analyse beschikbare gegevens (linker kolom). In 
de analyses zijn de gegevens van de aanvragers betrokken die tussen 7 september (start 
van de campagne) en 6 oktober 2006 14.15 uur de Niercheck aanvroegen. 
 
 
Tabel 3.1: Beschikbare gegevens van de aanvragers van de Niercheck 
 
Individuele kenmerken Kenmerken op basis postcodegebied 
Aanvrager  
Leeftijd Sociaal economische status: gemiddelde maandinkomen 
Geslacht Aantal personen per huishouden 
4 cijfers van de postcode Percentage niet-westerse allochtonen 
Datum aanvraag Niercheck Stedelijkheidsgraad postcodegebied 
Aantal aanvragen Niercheck (1 of 2)  
Bevestiging aanvraag Niercheck (ja/nee)  
Toestemming vervolgonderzoek (ja/nee)  
  
‘Partner’ aanvrager  
Leeftijd  
Geslacht  
 
 
Er is vanaf gezien om op het aanvraagformulier vragen op te nemen over de sociaal-
economische achtergrond van de aanvragers. Een te uitgebreid aanvraagformulier zou 
waarschijnlijk ten koste zijn gegaan van de respons. Aanvragers konden wel getypeerd 
worden op basis kenmerken van hun postcodegebied. Van ieder postcodegebied is bij het 
CBS (www.statline.cbs.nl) namelijk informatie beschikbaar van de omvang van de huis-
houdens, het percentage niet-westerse allochtonen, het gemiddelde maandinkomen en de 
stedelijkheid (tabel 3.1, rechter kolom). 
In de statistische analyses werden de kenmerken van de aanvragers van de Niercheck ver-
geleken met de Nederlandse bevolking. Omdat het een vergelijking betreft met de totale 
Nederlandse bevolking zijn hierbij geen statistische toetsen uitgevoerd. Frequenties zijn 
berekend met SPSS 14.0. 
 
 

3.3 Enquête onder aanvragers 
 
Alle mensen die de Niercheck hebben aangevraagd en toestemming hebben gegeven voor 
benadering voor vervolgonderzoek hebben via email een vragenlijst opgestuurd gekregen. 
De email bevatte een link naar een website waar de vragenlijst online ingevuld kon wor-
den. De personen die tevens een Niercheck hadden aangevraagd voor een partner kregen 
een mail met twee links en werden gevraagd de vragenlijst ook door de partner in te laten 
vullen. In de vragenlijst werden vragen gesteld over de uitslag van de Niercheck, de 
medische gegevens van de deelnemers, huisartsbezoek en de ervaringen met de campagne 
‘Stop beginnende nierziekte’ (zie bijlage 3). Van de deelnemers waren tevens leeftijd, 
geslacht, opleidingsniveau en de eerste vier cijfers van de postcode bekend. Gedurende 
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het onderzoek werd er tussentijds (op 26 januari 2007) op grond van de ervaringen met de 
vragenlijst nog een vraag aan de vragenlijst toegevoegd en werden er bij twee bestaande 
vragen de antwoordcategorieën uitgebreid (zie bijlage 3). Voor de vragen over de aanwe-
zigheid van nieraandoeningen, hart- en vaatziekten en diabetes mellitus (vraag 1-4), huis-
artsbezoek (vraag 5 en 6), roken (vraag 7), alcoholgebruik (vraag 8), lengte en gewicht 
(vraag 9 en 10), algehele gezondheid (vraag 11) en opleidingsniveau (vraag 27) werd 
gebruik gemaakt van de patiëntenquête van de Tweede Nationale Studie naar Ziekten en 
Verrichtingen in de Huisartspraktijk van het NIVEL (14). De vragen over de ervaringen 
van de deelnemers met de campagne zijn gebaseerd op de vragenlijst die gebruikt is in de 
PREVENT studie (15). De overige vragen zijn voor deze evaluatie ontwikkeld met hulp 
van inhoudsdeskundigen en Nierstichting Nederland.
 
Alle vragenlijsten die zijn ingevuld vanaf de beschikbaarheid van de vragenlijst op 4 
december 2006 tot 20 februari 2007 13.30 uur zijn in dit onderdeel betrokken. Na dit tijd-
stip was het nog wel mogelijk de vragenlijst in te vullen, maar deze gegevens zijn niet 
gebruikt in de analyses. De verdeling van leeftijd en geslacht van de deelnemers aan de 
enquête werd vergeleken met de verdeling in de totale groep aanvragers en met die in de 
Nederlandse bevolking. Verschillen tussen subgroepen zijn getoetst met behulp van t-
toetsen en chi-kwadraat toets. Nagegaan werd welke factoren onafhankelijk de kans op 
een ongunstige uitslag bepaalden met behulp van logistische regressieanalyse. De volgen-
de factoren werden in het model opgenomen: leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, aantal 
bezoeken aan de huisarts in de afgelopen 2 maanden, hart- en vaatziekten, diabetes mel-
litus, body mass index (BMI; lichaamsgewicht in kg gedeeld door het kwadraat van de 
lichaamslengte in m) , roken, alcoholgebruik, algehele gezondheid en het percentage niet-
westelijke allochtonen in het postcodegebied. Vanwege grote verschillen in de leeftijd- en 
geslachtverdeling van de groepen met een gunstige en ongunstige testuitslag, werd voor 
de vergelijking tussen de groepen een op leeftijd en geslacht gematchte steekproef geno-
men uit de groep met een gunstige testuitslag . Deze steekproef werd tien maal (met 
teruglegging) getrokken en er werd tien maal een backward logistische regressieanalyse 
uitgevoerd om de beste voorspellers voor een ongunstige testuitslag te verkrijgen. Indien 
een variabele minimaal vijf maal als statistisch significante voorspeller van de uitslag van 
de Niercheck in een model aanwezig was, werd de bewuste variabele opgenomen in het 
eindmodel. Het eindmodel werd vervolgens in alle tien de datasets met behulp van de 
enter methode nogmaals berekend, waarna een gemiddelde odds ratio en 95% betrouw-
baarheidsinterval per voorspeller werd berekend. Alle analyses zijn uitgevoerd met SPSS 
14.0. 
 
 

3.4 Huisartsen 
 
Onder een aselecte steekproef van 500 huisartsen uit de NIVEL-beroepenregistratie 
(http://www.nivel.nl/beroepenindezorg/) werd een telefonische enquête uitgevoerd. In 
deze telefonische enquête werden huisartsen ondervraagd over de bekendheid met de 
campagne, de patiënten die op het spreekuur zijn geweest naar aanleiding van de campag-
ne en de mening over de campagne. De enquêtevragen staan vermeld in bijlage 4. In de 
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statistische analyse is gebruik gemaakt van t-toetsen, chi-kwadraat toetsen en frequentie-
tabellen met behulp van SPSS 14.0. 
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4 Bekendheid met en bereik van de campagne ‘Stop 
beginnende nierziekte’ 
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4.1 Respons Consumentenpanel Gezondheidszorg 
 
De bekendheid met en het bereik van de campagne ‘Stop beginnende nierziekte’ is onder-
zocht in het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Van de 1000 aangeschreven panel-
leden stuurden 840 personen de vragenlijst ingevuld terug (84% respons). De responden-
ten hadden een gemiddelde leeftijd van 54 jaar, 52% was vrouw en 92% was van autoch-
tone afkomst (tabel A1 in bijlage 7). De groep deelnemende panelleden bleek niet repre-
sentatief te zijn voor de Nederlandse bevolking wat betreft leeftijd en etnische afkomst. 
Uit figuur 4.1 blijkt dat met name de groep 18-24 jaar was ondervertegenwoordigd onder 
de respondenten, terwijl er relatief meer personen waren in de leeftijdscategorieën 45-54 
jaar, 55-64 jaar en 65-74 jaar. Tevens bevat de groep respondenten relatief minder alloch-
tonen in vergelijking met de Nederlandse bevolking (8,5% versus 18.4%, tabel A1 in 
bijlage 7) 
 
 
Figuur 4.1: Leeftijdsverdeling respondenten in vergelijking met de leeftijdsverdeling in 

de Nederlandse bevolking (percentages; respectievelijk n=840 en 
n=12.752.453) 
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4.2 Bekendheid met de campagne 
 
Van de 840 panelleden, waren er 500 personen (60%) bekend met de campagne ´Stop 
beginnende nierziekte´. Mensen bleken de campagne met name te kennen van TV (51%) 
en radio (17%) (tabel A2 in bijlage 7). Uit figuur 4.2 blijkt dat de campagne met name 
bekend is van TV en radio. 
 
Bekendheid met de campagne was groter bij vrouwen, minder hoog opgeleiden en 
mensen van Nederlandse afkomst. Er was geen verband tussen het bekend zijn met de 
campagne en leeftijd, samenstelling van het huishouden, algemene en geestelijke ge-
zondheid en het voorkomen van nierziekten, hypertensie en diabetes mellitus (tabel A3 in 
bijlage 7).  
 
 
Figuur 4.2: Wijze waarop respondenten van het Consumentenpanel Gezondheidszorg 

bekend waren geraakt met de campagne ‘Stop beginnende Nierziekte’ 
(percentages; n=500)* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Meerdere antwoorden mogelijk, dus totaal meer dan 100%. 
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4.3 Welke factoren bepalen of iemand bekend is met de campagne? 
 
De beste onafhankelijke voorspellers van bekendheid met de campagne zijn geslacht en 
opleiding (tabel 4.1). Vrouwen en mensen zonder opleiding of alleen lagere school heb-
ben een respectievelijk 1,4 en ruim 2 maal grotere kans bekend te zijn met de campagne 
‘Stop beginnende nierziekte’. 
 
 
Tabel 4.1: Factoren die onafhankelijk samenhangen met de bekendheid met de campag-

ne ‘Stop beginnende nierziekte’ (n=500) 
 
 OR (95,0% BI) 
Geslacht   
Mannen Referentie 
Vrouwen 1,4 (1,0 – 1,8) 
   
Opleiding   
Geen / Lagere school Referentie 
Middelbaar en voortgezet onderwijs 0,4 (0,2 – 0,7) 
HBO, universiteit of hoger 0,5 (0,3 – 0,9) 
 
Backward logistische regressie analyse; variabelen niet in het model: leeftijd, samenstelling huishouden, 
etniciteit, algehele gezondheid, geestelijke gezondheid, nierproblemen, diabetes mellitus en hypertensie. 
 
 

4.4 Wie vraagt de Niercheck aan? 
 
Van de 500 personen in het Consumentenpanel die bekend waren met de campagne ‘Stop 
beginnende nierziekte’, hebben er 146 (29%) een Niercheck voor zichzelf of voor iemand 
anders aangevraagd, wat betekent dat 17% van alle respondenten een Niercheck heeft 
aangevraagd. Met name werd de Niercheck aangevraagd via het internet voor de aan-
vrager zelf (55%) oftewel voor de aanvrager zelf en iemand anders (39%). Een telefoni-
sche aanvraag werd slechts door 3% van de aanvragers gedaan (zie tabel A4 in bijlage 7). 
De aanvragers van de Niercheck hebben, in vergelijking met de mensen die de Niercheck 
niet hebben aangevraagd, een slechtere geestelijke gezondheid (p=0,01) en minder vaak 
hypertensie (19% versus 30%, p=0,02), een trend die ook werd waargenomen voor 
diabetes mellitus (8% versus 13%, p=0,12 (NS)). Wat betreft geslacht, leeftijd, samen-
stelling van het huishouden, etnische afkomst, opleidingsniveau, algemene gezondheid, 
en het voorkomen van nierproblemen waren er geen verschillen tussen de groepen die 
respectievelijk de Niercheck wel en niet aanvroegen (tabel A5 in bijlage 7). 
 
 

4.5 Welke factoren bepalen of iemand de Niercheck aanvraagt? 
 
De beste onafhankelijke voorspellers voor het aanvragen van de Niercheck waren de 
geestelijke gezondheid en hypertensie. Mensen met een slechtere geestelijke gezondheid 
hebben een grotere kans dat ze een Niercheck aanvragen, terwijl bij mensen met hyper-
tensie de kans op het aanvragen van een Niercheck kleiner is (tabel 4.2). 
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Tabel 4.2: Factoren die onafhankelijk samenhangen met het aanvragen van de Nier-
check (n=500) 

 
 OR (95,0% BI) 
Geestelijke gezondheid  
Uitstekend Referentie 
Zeer goed 1,1 (0,6 – 2,1) 
Goed 2,1 (1,2 – 3,9) 
Redelijk 2,3 (1,0 – 5,3) 
Slecht 4,3 (0,8 – 23,3) 
   
Hypertensie 0,5 (0,3 – 0,9) 
 
Backward logistische regressie analyse; variabelen niet in het model: geslacht, leeftijd, 
samenstelling huishouden, etniciteit, opleiding, algehele gezondheid, nierproblemen en 
diabetes mellitus. 
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4.6 Redenen om de Niercheck niet aan te vragen 
 
Aan de mensen die bekend waren met de campagne ‘Stop beginnende nierziekte’, maar 
geen Niercheck hebben aangevraagd, werd gevraagd wat de redenen waren om de Nier-
check niet aan te vragen. De belangrijkste reden om de Niercheck niet aan te vragen was 
dat mensen zich gezond voelen en niet verwachten een nierziekte te hebben (44%), 
gevolgd door ‘een andere reden’ (29%) en ‘geen zin/tijd voor’ (23%). Tevens waren er 
vijf personen die al wisten dat ze een nierziekte hadden (figuur 4.3, tabel A6 in bijlage 7). 
 
 
Figuur 4.3: Redenen om de Niercheck niet aan te vragen* (percentages; n=350) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Meerdere antwoorden mogelijk, dus totaal meer dan 100%. 
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4.7 Zijn mensen met risicofactoren voor chronische nierziekten bereikt met de 
campagne? 
 
De belangrijkste risicofactoren voor het krijgen van een chronische nierziekte zijn hyper-
tensie, diabetes mellitus en hogere leeftijd (hier gedefinieerd als een leeftijd van 50 jaar of 
ouder). De vraag is of de mensen met deze risicofactoren door de campagne ‘Stop begin-
nende nierziekte’ zijn bereikt. Hiervoor werden de leden van het Consumentenpanel met 
deze risicofactoren ingedeeld in drie groepen: ‘Onbekend met de campagne’, ‘Bekend 
met de campagne, geen Niercheck aangevraagd’ en ‘Bekend met de campagne, wel een 
Niercheck aangevraagd’.  
 
 
Figuur 4.4: Mensen met risicofactoren voor chronische nierziekten (leeftijd > 50 jaar, 

hypertensie, diabetes mellitus), uitgesplitst naar bekendheid met de campagne 
‘Stop beginnende nierziekte’ en het wel of niet aanvragen van de Niercheck 
(percentages; respectievelijk n=512, n=224 en n=87) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onder alle drie risicogroepen was meer dan de helft bekend met de campagne. Indien de 
cijfers worden vergeleken met alle respondenten uit het Consumentenpanel Gezondheids-
zorg (40% onbekend met de campagne), dan is de bekendheid met de campagne onder de 
risicogroepen ongeveer even groot. Personen met hypertensie en diabetes mellitus hebben 
relatief minder vaak een Niercheck aangevraagd dan gemiddeld onder de respondenten 
van het Consumentenpanel (17% aanvragers) (figuur 4.4, tabel A7 in bijlage 7). 
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4.8 Geneigdheid tot deelname aan zelftesten en bevolkingsonderzoek 
 
Om meer inzicht te krijgen in de houding van de respondenten ten aanzien van zelftesten 
en bevolkingsonderzoek, werd aan alle panelleden gevraagd of ze deel hebben genomen 
aan een eerder bevolkingsonderzoek (de Nationale Cholesteroltest) en of ze in de toe-
komst eventuele beschikbare zelftesten zouden aanvragen (figuur 4.5, tabel A8 in bijlage 
7).  
 
 
Figuur 4.5: Neiging tot deelname aan bevolkingsonderzoek / zelftesten, uitgesplitst naar 

het wel of niet aanvragen van de Niercheck (percentages; n=500) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ongeveer 10% van de panelleden geeft aan deelgenomen te hebben aan de Nationale 
Cholesteroltest, waarbij er geen verschillen waren tussen mensen die wel of geen Nier-
check hebben aangevraagd. In de groep aanvragers van de Niercheck bleken er meer 
mensen geïnteresseerd te zijn in het aanvragen van in de toekomst beschikbare zelftesten 
(98% versus 60%, p<0.001). 
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1. 60% van de mensen in het Consumentenpanel zijn bekend met de campagne ´Stop 

beginnende nierziekte´. De campagne is met name bekend door TV en radio. 
2. Vrouwen en laag opgeleide mensen hebben een grotere kans bekend te zijn met de 

campagne ‘Stop beginnende nierziekte’ 
3. 29% van de respondenten die bekend waren met de campagne hebben een Niercheck 

aangevraagd; in de totale groep respondenten was het aanvraagpercentage 17%. 
4. De groep aanvragers bevatte relatief meer mensen met een slechtere geestelijke 

gezondheid en relatief minder hypertensiepatiënten. 
5. De belangrijkste redenen om de Niercheck niet aan te vragen was dat mensen zich 

gezond voelen en niet verwachten een nierziekte te hebben of er geen zin/tijd voor te 
hebben. 

6. Onder personen met een risicofactor voor een nierziekte was de bekendheid met de 
campagne niet groter dan onder alle respondenten. Door mensen met hypertensie en 
diabetes mellitus werd relatief wat minder vaak een Niercheck aangevraagd dan 
gemiddeld. 

7. Aanvragers van de Niercheck zijn meer geïnteresseerd in het aanvragen van in de 
toekomst beschikbare zelftesten dan mensen die de Niercheck niet hebben aan-
gevraagd. 

 
 

Evaluatie campagne 'Stop beginnende nierziekte', NIVEL 2007 23 



24 Evaluatie campagne 'Stop beginnende nierziekte', NIVEL 2007 



5 Kenmerken aanvragers van de Niercheck 
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5.1 Aantal aanvragen van de Niercheck 
 
In de onderzochte periode (7 september – 6 oktober 2006) werd door 628.571 mensen een 
Niercheck aangevraagd. Daarvan waren 619.263 (98,5%) aanvragen bevestigd per e-mail. 
De onderstaande resultaten zijn gebaseerd op deze geldige aanvragen. Bij 61% van de 
geldige aanvragen werden twee Nierchecks aangevraagd, een gemiddelde van 1,6 Nier-
checks per aanvraag. In totaal werden dus 996.927 Nierchecks aangevraagd op 619.263 
adressen, wat betekent dat 7,8% van de volwassen Nederlandse bevolking (uitgaande van 
12,8 miljoen volwassen Nederlanders) de Niercheck in de eerste 30 dagen van de cam-
pagne heeft aangevraagd. Op 12 april 2007 was het aantal aangevraagde Nierchecks toe-
genomen tot 1.115.820 (8,7% van de volwassen Nederlandse bevolking). In het vervolg 
zal er gesproken worden van het aantal aanvragers en het aantal testers. Met het aantal 
aanvragers wordt bedoeld het aantal mensen dat voor zichzelf en eventueel voor een 
ander een Niercheck heeft aangevraagd (n=619.263). Het aantal testers zijn alle personen 
die een Niercheck opgestuurd hebben gekregen (n=996.927). In de eerste 30 dagen van 
de campagne werden op dag 13, rond de start van de huis-aan-huis campagne, de meeste 
aanvragen gedaan, namelijk ongeveer 60.000 aanvragen (figuur 5.1).  
 
 
Figuur 5.1: Aantal aangevraagde testen per dag in de eerste 30 dagen van de campagne 

‘Stop beginnende nierziekte’ (absolute aantallen; n=619.263) 
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Uit figuur 5.2 blijkt dat de aanvragers met name bekend waren geraakt met de campagne 
‘Stop beginnende nierziekte’ via TV, radio en de collectant (zie ook tabel A9 in bijlage 
7). Dit komt overeen met de eerder gerapporteerde resultaten in het Consumentenpanel 
(paragraaf 4.2; figuur 4.2) 
 
 
Figuur 5.2: Wijze waarop respondenten bekend waren geraakt met de campagne ‘Stop 

beginnende Nierziekte’ (percentages; n=619.263)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Demografische en sociaal-economische kenmerken van de aanvragers 
 
Uit figuur 5.3 blijkt dat de meeste aanvragen van de Niercheck werden gedaan door per-
sonen van 45-54 jaar. De minste aanvragen werden gedaan door mensen van 18-24 jaar 
en 75+ jaar. Wanneer er vergeleken wordt met de leeftijdverdeling in de volwassen 
Nederlandse populatie, blijkt dat er relatief meer aanvragen plaatsvonden door mensen 
van 35-44, 45-54 jaar en 55-64 jaar en er relatief minder aanvragen door 18-24, 25-34 en 
75+ jarigen. Tevens hebben relatief meer vrouwen de Niercheck aangevraagd (53% 
vrouwen versus 51% vrouwen in de Nederlandse bevolking). 
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Figuur 5.3: Verdeling van de aanvragers Niercheck en de volwassen Nederlandse 
bevolking naar leeftijd (percentages; respectievelijk n=619.236 en 
n=12.752.453) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gemiddelde leeftijd van de groep testers was 48 jaar (tabel A10 in bijlage 7). De 
mensen die de Niercheck hebben aangevraagd waren gemiddeld 0,7 jaar jonger dan de 
partners (p<0,001) en bevatte tevens meer vrouwen (p<0,001).  
 
Ten opzichte van de verdeling in de Nederlandse bevolking blijkt dat er relatief meer aan-
vragen zijn gedaan vanuit gebieden met een hogere sociaal-economische status (SES; 
gemiddeld maandinkomen van >3000 euro) en relatief minder aanvragen zijn gedaan 
vanuit gebieden met een gemiddeld maandinkomen onder de 3000 euro (figuur 5.4, tabel 
A11 in bijlage 7).  
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Figuur 5.4: Verdeling van Niercheck aanvragers naar SES (gemiddeld maandinkomen 
van het postcodegebied waarin zij wonen) in vergelijking met de Neder-
landse bevolking (percentages; respectievelijk n=619.236 en 
n=12.752.453) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5.5: Verdeling van Niercheck aanvragers naar het percentage allochtonen van 

het postcodegebied waarin zij wonen in vergelijking met de Nederlandse 
bevolking (percentages; respectievelijk n=619.236 en n=12.752.453) 
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In vergelijking met de verdeling in de Nederlandse bevolking zijn er relatief meer aan-
vragen van de Niercheck gedaan door personen wonend in de postcodegebieden waar 
minder allochtonen wonen (0-20% en 20-40% allochtonen) (figuur 5.5, tabel A12 in 
bijlage 7). 
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5.3 Geografische spreiding Niercheck aanvragen 
 
De meeste aanvragen werden in absolute zin gedaan vanuit sterk stedelijke gebieden 
(tabel A13 in bijlage 7). Wanneer echter het percentage aanvragen vergeleken wordt met 
de verdeling van de Nederlandse bevolking over de verschillende gebieden, blijkt dat 
relatief de minste aanvragen vanuit de zeer sterk stedelijke gebieden plaatsvonden, terwijl 
vanuit de matig en weinig stedelijke gebieden er relatief meer aanvragen werden gedaan 
(figuur 5.6 tabel A13 in bijlage 7). 
 
 
Figuur 5.6: Verdeling van Niercheck aanvragen naar stedelijkheid van het postcode-

gebied waarin zij woonden in vergelijking met de Nederlandse bevolking 
(percentages; respectievelijk n=619.236 en n=12.752.453) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per gemeente is het aantal aanvragen per 1.000 inwoners van de gemeente berekend. Dit 
is weergegeven in een kaartje in bijlage 5. Ook hieruit blijkt dat relatief de minste aan-
vragen werden gedaan vanuit zeer sterk stedelijke gebieden. 
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1. De eerste 30 dagen van de campagne ‘Stop beginnende nierziekte’ werden er 

996.927 Nierchecks aangevraagd, wat overeenkomt met 7,8% van de volwassen 
Nederlandse bevolking. 

2. De aanvragers werden met name geattendeerd op de campagne ‘Stop beginnende 
nierziekte’ via TV, radio en de collectant 

3. Ten opzichte van de verdeling in de Nederlandse bevolking werd de Niercheck 
relatief vaker aangevraagd door: 
a. mensen tussen de 35 en 64 jaar oud 
b. vrouwen 
c. mensen uit een postcodegebied met een relatief hoge sociaal-economische status 

en weinig allochtonen 
4. Relatief werden Nierchecks minder vaak aangevraagd vanuit zeer sterk stedelijke 

gebieden. 
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6 Resultaten van de Niercheck 
 
 
 

6.1 Respons enquête aanvragers van de Niercheck 
 
De mensen die de aanvraag van de Niercheck hebben bevestigd en toestemming hebben 
gegeven voor benadering voor vervolgonderzoek werden via email aangeschreven om 
een online enquête in te vullen. In totaal werden 678.164 personen per e-mail aange-
schreven en werden 100.157 vragenlijsten volledig ingevuld (figuur 6.1), een respons van 
14,8%. 
 
 
Figuur 6.1: Respons van de enquête van de deelnemers aan de Niercheck (tussen haakjes 

het percentage van het totaal aantal aanvragen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totaal aantal aanvragen: 
1.011.479 (100%) 

Instemming deelname enquête: 
739.395 (73,1%) 

Geen toestemming enquête: 257.532 
(25,5%) 

Verzonden enquêtes: 
678.164 (67,0%) 

Verzending enquête mislukt: 
61.231 (6,1%) 

Volledig ingevulde enquêtes: 
100.157 (9,9%) 

Non-respons: 
578.007 (57,1%) 

Aanvragers Niercheck: 
996.927 (98,6%) 

Aanvraag niet bevestigd:  
14.552 (1,4%) 
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6.2 Demografische en medische kenmerken van de respondenten 
 
De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 52 jaar en de groep bestond voor 56% 
uit vrouwen. De respondenten zijn gemiddeld ouder en omvatten een hoger percentage 
vrouwen in vergelijking met de totale groep aanvragers en is dus niet representatief voor 
de totale groep aanvragers van de Niercheck en de Nederlandse bevolking. Met name de 
55-64 en 65-74 jarigen zijn in de groep deelnemers aan de enquête oververtegenwoordigd 
ten opzichte van de totale groep aanvragers en ten opzichte van de Nederlandse bevolking 
(figuur 6.2, tabel A14 in bijlage 7).  
 
 
Figuur 6.2: Leeftijdsverdeling van de respondenten in vergelijking met de totale groep 

aanvragers van de Niercheck en de Nederlandse bevolking (percentages; 
respectievelijk n=100.157, n=996.927 en n=12.752.453) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de vragenlijst werd gevraagd naar het onder behandeling zijn bij een medisch specialist 
voor nieraandoeningen, hart- en vaatziekten en diabetes mellitus. Van de 100.157 deel-
nemers aan de enquête bleken 7.031 mensen (7,0%) al een nieraandoening te hebben. De 
meest voorkomende nieraandoeningen waren eiwit in de urine (46%), bloed in de urine 
(32%) en nierstenen (22%) (tabel A15). Aangezien het doel van de campagne ‘Stop be-
ginnende nierziekte’ was om nieuwe gevallen van een nierziekte op te sporen, zijn deze 
personen verder buiten beschouwing gelaten. Van de populatie zonder nieraandoeningen 
had 28% één of meer hart- en vaatziekten, waarvan hypertensie en verhoogd cholesterol 
het meeste voorkwam (respectievelijk 19% en 14%). Zes procent had diabetes mellitus, 
waarvan 10% type 1 diabeet was. 
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6.3 Redenen om de Niercheck niet uit te voeren 
 
De Niercheck bestaat in totaal uit 3 urinetesten. Door 9.108 van de respondenten (9%) 
werd geen van de drie testen uitgevoerd. In de meeste van deze gevallen werd vergeten de 
test uit te voeren (45%) of had de aanvrager geen tijd of zin om de test uit voeren (18%). 
Tevens heeft 6% de test niet uitgevoerd omdat het door de Nierstichting werd afgeraden 
in verband met de kans op een mogelijk foute testuitslag. Dit zou het geval kunnen zijn 
tijdens koorts of ziekte, na (intensief) sporten of tijdens menstruatie of zwangerschap 
(figuur 6.3, tabel A16 in bijlage 7). 
 
 
Figuur 6.3: Redenen om de Niercheck niet uit te voeren (percentages, n=9.108) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6.4 De uitslag van de Niercheck 
 
Met behulp van de resultaten van de drie urinetesten is het mogelijk om de einduitslag 
van de Niercheck vast te stellen. Wanneer bij twee van de drie testen te veel eiwit in de 
urine wordt gevonden, wordt de uitslag van de Niercheck ongunstig of ‘positief’ ge-
noemd. Van de 84.017 personen die één of meer urinetesten hebben uitgevoerd, wist 88% 
nog wat de testuitslag van deze test(en) was (figuur 6.4, tabel A17 in bijlage 7). In deze 
groep had 77% een negatieve oftewel gunstige uitslag Niercheck (een normale hoeveel-
heid eiwit in de urine), terwijl 20% te veel eiwit in de urine had (figuur 6.4, tabel A17 en 
A18 in bijlage 7). 
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Van de 84.017 personen die één of meer urinetesten hebben uitgevoerd, waren 10.028 
mensen (12%) vergeten wat de testuitslagen van de 3 urinetesten waren (figuur 6.4, tabel 
A17 in bijlage 7). In deze groep wist nog wel 90% dat de totaaluitslag van de Niercheck 
negatief was en 3% dat de einduitslag positief was (figuur 6.4; tabel A17 en A18). Aan-
gezien in deze groep de uitslagen van de urinetesten niet bekend zijn, worden de gege-
vens van deze personen niet in de verdere statistische analyses betrokken. Hiervoor is 
gekozen, omdat de einduitslag minder betrouwbaar is bij deze groep mensen en binnen de 
positieve testers geen verder onderscheid te maken is tussen zwak en sterk positief. 
 
 
Figuur 6.4: Aantal uitgevoerde Nierchecks met bijbehorende uitslagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minimaal 1 van de 3 testen uitgevoerd? 

Respondenten zonder 
nieraandoening: 93.126 

Respondenten met een 
nieraandoening: 7.031 

Respondenten: 
100.157 

NEE: 9.108 JA: 84.017 

Kunt u zich de uitslagen van de 3 testen herinneren? 

JA: 73.989 NEE: 10.028 

1. Negatieve Niercheck: 56.885 (76,9%) 
2. Zwak positieve Niercheck: 14.065 (19,0%) 
3. Sterk positieve Niercheck: 00.764 (01,0%) 
4. Geen einduitslag te bepalen: 02.275 (03,1%) 

Kunt u zich de einduitslag herinneren? 

1. NEE: 0.648 (06,5%) 
2. JA, positieve Niercheck: 0.310 (03,1%) 
3. JA, negatieve Niercheck: 9.069 (90,4%) 
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Van de deelnemers met een positieve, ongunstige uitslag blijken 14.065 personen (95%) 
geen van de drie teststrips een concentratie van boven de 30 mg albumine per liter aan te 
geven. Aangezien het op de kleurenkaart soms lastig is te zien of de test negatief is of dat 
de concentratie tussen de 30 en 100 mg albumine per liter ligt, is het aannemelijk dat deze 
groep mensen met een vals-positieve testuitslag bevat. Van belang is te weten dat de 
urinetesten alleen betrouwbaar af te lezen zijn bij daglicht en niet bij kunstlicht. Aan-
gezien de test uitgevoerd moet worden met ochtendurine en in het najaar het ’s morgens 
niet goed mogelijk is om de test bij daglicht af te lezen, bleek ook het aantal zwak positie-
ve testen hoger te zijn naarmate de Niercheck later in het jaar aangevraagd is (figuur 6.5). 
Derhalve worden de personen met minimaal 1 testresultaat van 100 mg albumine of hoger 
‘sterk positief’ genoemd en de resterende groep positieve testers als ‘zwak’ positief be-
schouwd. In de onderstaande analyses zullen deze groepen steeds apart geanalyseerd 
worden en vergeleken met de groep negatieve testers. Uit figuur 6.6 blijkt ook dat het 
aantal sterk positieve testers in de loop van de tijd gelijk blijft rond de 1%, wat ook het 
verwachte aantal positieve testers voorafgaande aan de campagne was. 
 
 
Figuur 6.5: Het aantal positieve testers per zendingsdatum van de Niercheck (percen-

tages; respectievelijk n=14.829, n=14.065 en n=764) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De groep met een sterk positieve testuitslag is, ten opzichte van de mensen met een nor-
male hoeveelheid eiwit in de urine, gemiddeld jonger en bevat een lager percentage 
vrouwen (figuur 6.6, tabel A19 in bijlage 7). Verder hebben de testers met een sterk 
positieve testuitslag een hogere BMI, zijn het vaker rokers, gebruiken zij meer alcohol, 
hebben zij een slechtere algehele gezondheid en bezochten zij de afgelopen twee maan-
den vaker de huisarts. Wat betreft hart- en vaatziekten in het algemeen, hypertensie, 
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verhoogd cholesterol en diabetes mellitus waren er geen verschillen tussen de groepen 
met een normale en een sterk positieve testuitslag (tabel A19 in bijlage 7). 
 
 
Figuur 6.6: Leeftijd en geslachtverdeling uitgesplitst naar testuitslag (negatief; zwak 

positief; sterk positief) (gemiddelde respectievelijk percentage vrouwen; 
respectievelijk n=56.885, n=14.065 en n=764) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Niercheck bestaat uit drie urinetesten. Wanneer er bij twee of drie testen te veel eiwit 
in de urine wordt gevonden, wordt dit beschouwd als een positieve test en wordt deze 
persoon aangeraden contact op te nemen met de huisarts. Bij de groep met een sterk 
positieve testuitslag werd bekeken in hoeverre de eerste van de drie urinetesten al genoeg 
zou zijn om mensen met een sterk positieve testuitslag te detecteren. Op basis van de 
eerste urinetest kon 58% van de sterkpositieven gedetecteerd worden. 
 
 

6.5 Welke factoren bepalen een positieve testuitslag? 
 
De kans op het hebben van een zwak positief testresultaat was groter bij mensen met een 
hogere BMI en een slechtere algehele gezondheid (tabel 6.1), terwijl de kans op een sterk 
positieve testuitslag groter is bij een lagere leeftijd, een lagere opleiding, meer bezoeken 
aan de huisarts de afgelopen twee maanden, roken, een verhoogd cholesterol en een 
slechtere algehele gezondheid (tabel 6.2). 
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Tabel 6.1: Factoren die onafhankelijk samenhangen met een zwak positief testresultaat 
van de Niercheck ( 

 
 OR (95.0% BI) 
Algehele gezondheid 0,7 (0,7 – 0,8) 
BMI 1,01 (1,01 – 1,02) 
 
Backward logistische regressie analyse; variabelen niet in het model: Leeftijd, Geslacht, Opleidingsniveau, 
Aantal bezoeken aan de huisarts afgelopen 2 maanden, hart- en vaatziekten, diabetes mellitus, Roken, 
Alcoholgebruik. 
 
 
Tabel 6.2: Factoren die onafhankelijk samenhangen met een sterk positief testresultaat 

van de Niercheck 
 
 OR (95,0% BI) 
Leeftijd 0,99 (0,98 – 1,00) 
   
Opleiding   
Geen opleiding / basisschool Referentie 
Middelbaar onderwijs 0,7 (0,4 – 1,2) 
HBO / Universitair 0,6 (0,3 – 0,9) 

Aantal bezoeken aan de huisarts afgelopen 2 maanden 1,2 (1,0 – 1,3) 

BMI 1,0 (1,0 – 1,1) 

Roken    
Nooit Referentie 
In het verleden 1,3 (1,0 – 1,6) 
Momenteel 2,0 (1,5 – 2,6) 

Verhoogd cholesterol 1,5 (1,0 – 2,1) 

Algehele gezondheid 0,7 (0,6 – 0,8) 
 
Backward logistische regressie analyse; variabelen niet in het model: Geslacht, hart- en vaatziekten (m.u.v. 
verhoogd cholesterol), diabetes mellitus, alcoholgebruik. 
 
 

6.6 Huisartsbezoek naar aanleiding van de Niercheck 
 
De personen die aangaven de Niercheck te hebben uitgevoerd, werd gevraagd of ze naar 
aanleiding van de Niercheck de huisarts hebben bezocht. Nierstichting Nederland advi-
seerde mensen met te veel eiwit in de urine (positieve testuitslag) naar de huisarts te gaan. 
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Figuur 6.7: Huisartsbezoek naar aanleiding van de Niercheck uitgesplitst naar testuitslag 
(percentages; respectievelijk n=56.885, n=14.065 en n=764) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van de deelnemers met een negatieve uitslag heeft 0,5% de huisarts bezocht naar aan-
leiding van de testuitslag en 0,5% geeft aan nog van plan te zijn om de huisarts te gaan 
bezoeken. Het percentage mensen met te veel eiwit in de urine wat de huisarts heeft be-
zocht is het hoogste in de groep met een sterk positieve testuitslag (33%). Meer dan een 
kwart van de mensen met te veel eiwit in de urine is nog van plan de huisarts te bezoeken 
(respectievelijk 31% en 27% voor de mensen met een zwak positieve en een sterk posi-
tieve testuitslag) (figuur 6.7, tabel A20 in bijlage 7). Per subgroep is bekeken wat de ken-
merken zijn van de mensen die naar aanleiding van de uitslag van de Niercheck wel en 
niet naar de huisarts zijn gegaan (tabel A21 – A23 in bijlage 7). 
De mensen die naar de huisarts zijn gegaan naar aanleiding van een negatieve testuitslag 
waren ouder, vaker van het mannelijk geslacht, hadden een hogere BMI en vaker hart- en 
vaatziekten, hoge bloeddruk en diabetes mellitus (tabel A21 in bijlage 7). De mensen die 
naar aanleiding van een zwak positief testresultaat naar de huisarts zijn gegaan hadden 
een lagere BMI en relatief vaker hart- en vaatziekten. Ook waren er meer diabeten in deze 
groep, maar het verschil was niet statistisch significant (tabel A22 in bijlage 7). Tenslotte 
was de groep die vanwege een sterk positief testresultaat naar de huisarts is geweest 
relatief vaker van het mannelijk geslacht en had een gemiddeld hogere BMI in verge-
lijking met de groep die niet naar de huisarts is geweest (tabel A23 in bijlage 7). Over het 
algemeen zijn het dus met name mensen met reeds bestaande gezondheidsklachten die de 
huisarts bezoeken naar aanleiding van het uitvoeren van de Niercheck. 
 
Vanwege logistieke problemen was het niet mogelijk om alle deelnemers op hetzelfde 
tijdstip na het ontvangen van de Niercheck de vragenlijst toe te zenden. Aangezien ook 
niet alle deelnemers direct na ontvangst de vragenlijst hebben ingevuld, is gebleken dat 
de tijd tussen het ontvangen van de Niercheck en het invullen van de vragenlijst varieerde 
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van 11,5 tot 22 weken met pieken rond de 12, 15 en 18 weken (figuur 6.8). Aangezien 
deze variabele tijdsduur het bezoek aan de huisarts kan beïnvloeden werd het percentage 
huisartsbezoekers bekeken binnen groepen waarbij de tijd tussen de ontvangst van de 
Niercheck en het invullen van de vragenlijst minder dan 15 weken, tussen de 15 en 17 
weken en langer dan 17 weken duurde. 
 
 
Figuur 6.8: Het aantal weken tussen de ontvangst van de Niercheck en het invullen van 

de enquête (n=71.714) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het percentage mensen dat de huisarts bezocht is voor de mensen met een normale hoe-
veelheid eiwit in de urine gelijk in de verschillende tijdgroepen. Echter bij de mensen met 
een zwak positieve en sterk positieve testuitslag was het aantal huisartsbezoeken het 
hoogste in de groep <15 weken, wat waarschijnlijk betekent dat met name de mensen die 
zich het meeste zorgen maken over hun gezondheid sneller de huisarts bezoeken. Het 
verschil was echter alleen statistisch significant bij de groep zwak positieve testers (figuur 
6.9, tabel A24 in bijlage 7).  
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Figuur 6.9: Percentage huisartsbezoekers uitgesplitst naar testresultaat en de tijd tussen 
het opsturen van de Niercheck en het afronden van de vragenlijst (percen-
tages; respectievelijk n=56.885, n=14.065 en n=764) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7 Redenen om geen huisarts te bezoeken ondanks een positieve test 
 
Aangezien door Nierstichting Nederland werd aangeraden om de huisarts te bezoeken 
naar aanleiding van een positief testresultaat, werd de mensen met een positief test-
resultaat die niet meer van plan zijn een huisarts te bezoeken gevraagd wat hiervoor de 
reden was. 
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Figuur 6.10: Redenen om de huisarts niet te bezoeken ondanks een positief testresultaat* 
(percentages; n=3.299) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
* Meerdere antwoorden mogelijk, dus totaal meer dan 100%. 
 
 
De huisarts werd door deze groep mensen vooral niet bezocht aangezien een beetje eiwit 
in de urine niet als een probleem wordt gezien of omdat er verwacht wordt dat de huisarts 
er niets mee zal doen (figuur 6.10, tabel A25 in bijlage 7). De mensen met een zwak 
positief testresultaat antwoordde vaker dat een beetje eiwit in de urine geen probleem is 
in vergelijking met de sterk positieve testers. 
 
 

6.8 Handelen van de huisarts naar aanleiding van de Niercheck 
 
Aan de mensen die naar aanleiding van de Niercheck naar de huisarts zijn geweest werd 
gevraagd welke handelingen de huisarts heeft uitgevoerd. 
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Figuur 6.11: Uitgevoerde handelingen door de huisarts uitgesplitst naar testresultaat 
(negatief; zwak positief en sterk positief)* (percentages, respectievelijk 
n=288, n=3.444 en n=251) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Meerdere antwoorden mogelijk, dus totaal meer dan 100%. 
 
 
Onafhankelijk van de testuitslag, werd gerapporteerd dat door de huisarts het meest 
frequent bloedonderzoek en urineonderzoek werd aangevraagd en de bloeddruk werd 
gemeten (figuur 6.11, tabel A26 in bijlage 7). Bloed- en urineonderzoek werd vaker 
aangevraagd bij een zwak en sterk positief testresultaat (p<0,001) vergeleken met de 
groep met een negatieve uitslag. Tevens werd er in de groep met een sterk positieve 
testuitslag vaker verwezen naar een medisch specialist (p<0,001). Bij mensen met een 
normale hoeveelheid eiwit in de urine werd vaker niets gedaan (p=0,001). 
 
Van de mensen met een sterk positief testresultaat werden 209 personen (83%) niet naar 
een medisch specialist verwezen (zie tabel A26). Wanneer iemand niet werd verwezen 
naar een medisch specialist, werd in 29% van de gevallen ook de test niet herhaald en ook 
geen aanvullend urineonderzoek gedaan door de huisarts. In totaal wordt er bij 190 van de 
251 sterkpositieven (75,7%) door de huisarts actie ondernomen (verwijzing, herhalen van 
de test of het aanvragen van urineonderzoek). 
 
Het bekend zijn met diabetes mellitus en/of hypertensie zou van invloed kunnen zijn op 
het handelen van de huisarts bij een sterk positief testresultaat, aangezien volgens de 
richtlijnen van het NHG bij deze patiëntgroepen jaarlijks de nierfunctie bepaald dient te 
worden. Mensen met een sterk positieve tests die al bekend waren met diabetes mellitus 
en/of hypertensie werden minder vaak verwezen naar een medisch specialist in verge-
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lijking met de groep mensen die niet bekend waren met diabetes en/of hypertensie voor 
de campagne (7,9% versus 19,7%, p=0,03). Bij mensen die al bekend waren met diabetes 
en/of hypertensie werd in 38% van de gevallen de test niet herhaald en ook geen urine-
onderzoek aangevraagd. In de andere groep was dit bij 26% van de mensen het geval. 
 
Benadrukt moet worden dat het hier het handelen van huisartsen betreft, zoals gerappor-
teerd door de respondenten. 
 
 

6.9 Opsporing van nierziekten, hypertensie en diabetes mellitus 
 
Bij de 3.983 respondenten die naar aanleiding van de test de huisarts hebben bezocht, 
werd het aantal nieuwe gevallen van hypertensie, diabetes mellitus, een nierziekte en te 
veel eiwit in de urine berekend (tabel A27). Aangezien de vraag over de opsporing van te 
veel eiwit in de urine door de huisarts pas later aan de vragenlijst is toegevoegd (op 29-
01-2007), zijn voor de berekeningen de gegevens gebruikt van de mensen die na toe-
voeging van deze vraag de vragenlijst hebben ingevuld. Vervolgens zijn de aantallen 
geëxtrapoleerd naar de totale groep respondenten die de huisarts hebben bezocht naar 
aanleiding van de Niercheck. 
 
Het aantal opgespoorde diabetes mellitus en hypertensie patiënten is gecorrigeerd voor 
het al eerder bekend zijn met diabetes en hypertensie. Hypertensie en diabetes mellitus 
werden als bekend beschouwd, wanneer eerder in de vragenlijst is ingevuld dat er het 
afgelopen half jaar behandeling is geweest voor deze ziekten. Wanneer geen van de vier 
mogelijke aandoeningen werd aangekruist, is er vanuit gegaan dat er bij die persoon geen 
ziekte is opgespoord. 
 
Door huisartsbezoek naar aanleiding van de Niercheck is er bij 427 mensen (11%) een 
nieuwe ziekte opgespoord (3%, 10% en 26% van de respectievelijk negatieve, zwak 
positieve en sterk positieve testers) (tabel A27).  
 
In totaal werden 140 nieuwe gevallen van hypertensie, 27 nieuwe diabetes mellitus 
patiënten, 17 nieuwe nierpatiënten en 269 mensen met te veel eiwit in de urine opge-
spoord. In de groep met een sterk positief testresultaat werd in vergelijking met de andere 
groepen meer mensen met hypertensie, nierziekten en te veel eiwit in de urine opge-
spoord (figuur 6.12, tabel A27 in bijlage 7).  
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Figuur 6.12: Opgespoorde aandoeningen door de huisarts uitgesplitst naar testresultaat 
(percentages, respectievelijk n=288, n=3.444 en n=251) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het aantal mensen met door de huisarts bevestigd te veel eiwit in de urine verschilt tussen 
mensen met een zwak positieve en een sterk positieve testuitslag (6% versus 21%), zie 
figuur 6.12). Aangezien de groep met een zwak positieve testuitslag erg groot is en 
bovendien verwacht wordt dat deze groep vals-positieven bevat (zie §6.4), is bekeken 
welke factoren het bevestigen van te veel eiwit in de urine door de huisarts kunnen 
voorspellen in deze groep deelnemers. Personen met een hoge bloeddruk en/of een 
slechte algehele gezondheid blijken een grotere kans te hebben op door de huisarts 
bevestigd eiwit in de urine (tabel 6.3). 
 
 
Tabel 6.3: Factoren die onafhankelijk samenhangen met het bevestigen van te veel eiwit 

in de urine door de huisarts bij een zwak positief testresultaat van de 
Niercheck 
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Hypertensie
opgespoord

Diabetes opgespoord Nierziekte
opgespoord

Te veel eiwit in de
urine

Negatief

Zwak positief

Sterk positief

 OR (95.0% BI) 
Algehele gezondheid 0,7 (0,6 – 1,0) 
Hypertensie 1,6 (1,0 – 2,4) 
 
Backward logistische regressie analyse; variabelen niet in het model: Leeftijd, Geslacht, Opleidingsniveau, 
Aantal bezoeken aan de huisarts afgelopen 2 maanden, andere hart- en vaatziekten (buiten hypertensie), 
diabetes mellitus, BMI, Roken, Alcoholgebruik. 
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1. De groep respondenten op de enquête is niet representatief voor de totale groep 

aanvragers van de Niercheck en de Nederlandse bevolking. Met name de 55-64 en 
65-74 jarigen zijn oververtegenwoordigd. 

2. 9% van de aanvragers heeft de ontvangen Niercheck niet uitgevoerd. In de meeste 
van deze gevallen werd vergeten de test uit te voeren of had de aanvrager geen tijd 
of zin om de test uit voeren. 

3. 20% van de mensen die de Niercheck heeft uitgevoerd had een positief (ongunstig) 
testresultaat. Van de deelnemers met een positief testresultaat was echter 95% zwak 
positief. 

4. De kans op het hebben van een zwak positief testresultaat was groter bij mensen met 
een hogere BMI en een slechtere algehele gezondheid, terwijl de kans op een sterk 
positieve testuitslag groter is bij een lagere leeftijd, een lagere opleiding, meer 
bezoeken aan de huisarts de afgelopen twee maanden, roken, een verhoogd 
cholesterol en een slechtere algehele gezondheid. 

5. De huisarts werd bezocht door 0,5% van de negatieve testers, 25% van de zwak 
positieve testers en 33% van de sterk positieve testers. Meer dan een kwart van de 
mensen met te veel eiwit in de urine is nog van plan de huisarts te bezoeken 
(respectievelijk 31% en 27% voor de mensen met een zwak positieve en een sterk 
positieve testuitslag). 

6. Redenen om de huisarts niet te bezoeken ondanks een positieve test waren dat 
mensen een beetje eiwit in de urine niet als een probleem zien of dat er verwacht 
wordt dat de huisarts er niets mee zal doen. 

7. Onafhankelijk van de testuitslag, werd door de huisarts meestal bloedonderzoek en 
urineonderzoek aangevraagd en de bloeddruk gemeten. 

8. Bij 11% van de huisartsbezoekers werd een nieuwe ziekte opgespoord (resp. 3%, 
10% en 26% voor negatieve, zwak positieve en sterk positieve testers). In totaal 
werden 140 nieuwe gevallen van hypertensie, 27 nieuwe diabetes mellitus patiënten, 
17 nieuwe nierpatiënten en bij 269 mensen met zekerheid te veel eiwit in de urine 
opgespoord. In de groep met een sterk positief testresultaat werd in vergelijking met 
de andere groepen vaker hypertensie, nierziekten en te veel eiwit in de urine 
opgespoord. Diabetes mellitus werd het meeste opgespoord in de groep met een 
negatieve testuitslag. 
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7 Ervaringen met de campagne ‘Stop beginnende nier-
ziekte’ 
 
 
In het laatste gedeelte van de vragenlijst voor de aanvragers van de Niercheck zijn vragen 
gesteld over de ervaringen met de campagne ‘Stop beginnende nierziekte’. Deze vragen 
werden gesteld aan de personen die de Niercheck volledig hebben uitgevoerd en de analy-
ses zijn uitgevoerd op de gegevens van de mensen waarvan op basis van de uitslagen van 
de 3 urinetesten een einduitslag berekend kon worden (n=71.714). 
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7.1 Psychosociale effecten van de testuitslag 
 
Meer dan de helft van de mensen met een normale testuitslag hadden deze negatieve test-
uitslag wel verwacht (54%). In de groep met een sterk positieve uitslag was het aantal 
mensen dat deze uitslag niet verwacht had (38%) hoger in vergelijking met de andere 
twee groepen (p<0,001) (figuur 7.1, tabel A28 in bijlage 7). Met name de mensen die met 
een door hen niet verwachte uitslag geconfronteerd werden hebben de huisarts bezocht 
(p<0,001, tabel A29-A31 in bijlage 7). 
 
 
Figuur 7.1: Verwachtingen ten aanzien van de testuitslag uitgesplitst naar testresultaat 

(negatief, zwak positief, sterk positief; percentages; respectievelijk 
n=56.885, n=14.065 en n=764) 
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Figuur 7.2: Ongerustheid tijdens het uitvoeren van de Niercheck uitgesplitst naar test-
resultaat (negatief; zwak positief; sterk positief; percentages; respectievelijk 
n=56.885, n=14.065 en n=764) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van alle respondenten heeft 85% zich niet ongerust gemaakt over de testuitslag tijdens 
het uitvoeren van de Niercheck. De sterk positieve testers hebben zich meer zorgen ge-
maakt over de testuitslag in vergelijking met de twee andere groepen (p<0,001, figuur 
7.3, tabel A28 in bijlage 7). Net als bij de verwachtingen ten aanzien van de testuitslag 
werd de huisarts met name bezocht door de mensen die zich het meest ongerust hebben 
gemaakt over de testuitslag, ongeacht de testuitslag (p<0,001, tabel A29-A31 in bijlage 
7). 
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Figuur 7.3: Reactie naar aanleiding van de uitslag van de Niercheck uitgesplitst naar 
een zwak en sterk positieve testuitslag (percentages; respectievelijk 
n=14.065 en n=764) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de zwak en sterk positieve testers werd gevraagd of ze geschrokken waren naar 
aanleiding van de testuitslag (figuur 7.3). Respectievelijk 84% en 70% van de mensen 
met een zwak positieve en sterk positieve testuitslag geven aan niet geschrokken te zijn 
van de testuitslag. De mensen met een sterk positieve testuitslag zijn relatief vaker ge-
schrokken van de testuitslag in vergelijking met de zwak positieve testers (8,9% versus 
3,4%, p<0,001, tabel A28 in bijlage 7). De mensen die geschrokken zijn van de test-
uitslag hebben ook het meeste de huisarts bezocht (<0,001, tabel A30 en A31 in bijlage 
7).  
 
 

7.2 Meningen over de campagne ‘Stop beginnende nierziekte’ 
 
Tenslotte werd met behulp van stellingen gevraagd naar de meningen van de responden-
ten over de campagne ‘Stop beginnende nierziekte’. Respectievelijk 99% en 98% van alle 
respondenten vonden de campagne ‘Stop beginnende nierziekte’ zinvol en waren blij de 
Niercheck te hebben gedaan (figuur 7.4, tabel A32). De mensen met een normale test-
uitslag waren het meest positief (tabel A32 in bijlage 7). 
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Figuur 7.4: Ervaringen met de campagne uitgesplitst naar de testuitslag (percentages; 
respectievelijk n=56.885, n=14.065 en n=764) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Sstelling omgecodeerd van negatief naar positief. 
 
 
Meer dan een kwart van de deelnemers met een sterk positieve testuitslag geeft aan ge-
zonder te zijn gaan leven door de uitslag van de Niercheck. Dit percentage was hoger in 
vergelijking met de andere twee groepen (p<0,001, tabel A32 in bijlage 7). De periode 
tussen de aanvraag en de ontvangst van de Niercheck en de lengte van de testperiode was 
voor respectievelijk 18% en 5% van de deelnemers te lang (tabel A32 in bijlage 7). De 
gebruiksaanwijzing van de Niercheck was volgens 98% van de mensen duidelijk en goed 
te volgen en 90% had geen problemen met het aflezen van de uitslag met behulp van de 
kleurenkaart (figuur 7.4, tabel A32 in bijlage 7). Tenslotte vond 92% van de deelnemers 
het niet lastig de Niercheck uit te voeren (figuur 7.4, tabel A32 in bijlage 7). Bij alle vijf 
bovengenoemde stellingen scoorde de groep met een negatieve testuitslag het hoogste 
(p<0,001, figuur 7.4, tabel A32 in bijlage 7) 
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1. Ongeacht de testuitslag is de huisarts met name bezocht door mensen die het meeste 

verrast waren door de uitslag, zich zorgen hebben gemaakt tijdens het testen en 
geschrokken zijn door de uitslag. Ondanks een (sterk) positief resultaat zijn weinig 
mensen ongerust geweest of geschrokken van de testuitslag. 

2. Respectievelijk 99% en 98% van alle respondenten vond de campagne ‘Stop begin-
nende nierziekte’ zinvol en was blij de Niercheck te hebben gedaan. 

3. Meer dan een kwart van de respondenten met een sterk positieve testuitslag geeft aan 
gezonder te zijn gaan leven door de uitslag van de Niercheck. 

4. De periode tussen de aanvraag en de ontvangst van de Niercheck en de lengte van de 
testperiode werd door de meeste respondenten niet als te lang beschouwd. 

5. De gebruiksaanwijzing van de Niercheck, het uitvoeren van de Niercheck en het af-
lezen van de uitslag met behulp van de kleurenkaart heeft bij de overgrote meerder-
heid van de respondenten niet tot problemen geleid.  
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8 Ervaringen van huisartsen met de campagne ‘Stop 
beginnende nierziekte’ 
 
 

8.1 Kenmerken deelnemende huisartsen 
 
Uit het NIVEL register van huisartsen werd een aselecte steekproef getrokken van 500 
huisartsen, die benaderd werden voor een telefonisch interview. 171 huisartsen hebben 
deelgenomen aan de telefonische enquête, wat een respons opleverde van 34% (tabel 8.1). 
Ongeveer de helft van de huisartsen wilde niet meewerken aan het onderzoek (54%) of 
was niet te bereiken (11%). Een deel van de huisartsen gaf aan de vragenlijst liever per 
email te ontvangen (n=42). Van deze 42 verstuurde vragenlijsten kwamen er 8 retour 
(19%). De totale responscijfers en redenen van non-respons staan vermeld in tabel 8.1. 
 
 
Tabel 8.1: Respons huisartsenquête 
 
Deelgenomen 171 (34,2%) 
Wil niet meedoen / Te druk 273 (54,6%) 
Niet te bereiken 56 (11,2%) 
   
Totaal 500  
 
 
De groep respondenten was gemiddeld 48 jaar oud en bestond voor twee derde uit 
mannen. De gemiddelde vestigingsduur van de deelnemende huisartsen was 14 jaar. 
Verder betrof het met name huisartsen in solopraktijken. Wat betreft leeftijd, geslacht, 
vestigingsduur, soort praktijk en de stedelijkheidsgraad van de plaats van vestiging waren 
er geen verschillen tussen de huisartsen die wel en niet deelnamen aan de enquête (tabel 
A33 in bijlage 7). 
 
 

8.2 Bekendheid met de campagne ‘Stop beginnende nierziekte’ 
 
Van de 171 deelnemende huisartsen aan dit onderzoek, waren er 168 op de hoogte van de 
campagne ‘Stop beginnende nierziekte’ (98,2%). Het grootste gedeelte van de huisartsen 
raakte op de hoogte van de campagne via de media en via patiënten. In totaal waren 140 
huisartsen (83%) op de hoogte van de campagne anders dan via patiënten (figuur 8.1, 
tabel A34 in bijlage 7). 
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Figuur 8.1: Op welke manier werd de huisarts geattendeerd op de campagne ‘Stop 
beginnende Nierziekte’?* 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Meerdere antwoorden mogelijk, dus totaal meer dan 100%. 
 
 

8.3 Opgespoorde aandoeningen door de huisarts 
 
Bij de responderende huisartsen kwamen in totaal 479 patiënten naar aanleiding van de 
campagne op het spreekuur (mediaan van 2 patiënten per huisarts; range 0 - 27). Bij 41 
huisartsen (24%) kwamen er helemaal geen patiënten op het spreekuur naar aanleiding 
van de campagne. In de verdere analyses zullen deze huisartsen buiten beschouwing 
gelaten worden. 
Van de 479 patiënten, die naar aanleiding van de campagne op het spreekuur zijn ge-
weest, zijn de redenen voor het bezoek aan de huisarts en de vastgestelde ziekten vermeld 
in het schema in bijlage 6. Het grootste gedeelte van deze patiënten kwam naar de huis-
arts vanwege ‘te veel eiwit in de urine’ (74%). Ondanks dat het bij een uitslag van ‘een 
normale hoeveelheid eiwit in de urine’ niet nodig was om een huisarts te bezoeken, werd 
dit toch door 28 patiënten gedaan (6%). De resterende groep patiënten heeft alleen infor-
matie gevraagd aan de huisarts naar aanleiding van de campagne. 
Van de 356 patiënten met te veel eiwit in de urine, waren er reeds 41 (12%) hiermee be-
kend bij de huisarts. Over de patiënten, die nog niet bekend waren met te veel eiwit in de 
urine, zijn de huisartsen nader bevraagd welke ziekten er bij deze groep zijn opgespoord. 
In deze groep van 315 patiënten werd er bij 23 patiënten een nierziekte ontdekt (7,3%). In 
de helft van de gevallen ging het om macro-albuminurie (concentratie > 100 mg 
albumine/liter). Onder de bezoekers aan de huisarts waren 51 patiënten bekend met 
hypertensie en zijn er 15 nieuwe hypertensie patiënten ontdekt (15/264 = 6%). Wat 
betreft diabetes waren er 28 diabeten al bekend en zijn er 3 nieuwe diabetes patiënten 
opgespoord (3/287 = 1%). 
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8.4 De mening van de huisarts over de campagne 
 
Tenslotte werd door middel van vijf stellingen de mening van de huisartsen over de 
campagne gevraagd. De resultaten staan vermeld in tabel 8.2. 
 
 
Tabel 8.2: Mening van de huisarts over de campagne (n=168) 
 
 Helemaal 

eens
Eens Niet eens / 

Niet oneens
Oneens Helemaal 

oneens
a) Ik vind het zinvol om mensen met vroege 

nierschade op te sporen. 26,2% 61,9% 8,3% 2,4% 1,2%

b) Ik vind de campagne ‘Stop beginnende 
Nierziekte’ een goede methode om mensen met 
vroege nierschade op te sporen. 3,6% 33,9% 21,4% 29,2% 11,9%

c) Campagnes zoals ‘Stop beginnende Nierziekte’ 
zijn een goede manier om vroeg ziekten op te 
sporen. 5,4% 27,4% 28,6% 29,8% 8,9%

d) Door de campagne ‘Stop beginnende Nier-
ziekte’ ben ik alerter geworden op de opsporing 
van nierziekten 3,6% 23,2% 6,5% 58,3% 8,3%

e) Door de campagne 'Stop beginnende nierziekte' 
ben ik vaker gaan controleren op nierziekten 
met behulp van laboratoriumtesten. 1,8% 13,1% 6,5% 71,4% 7,1%

 
 
Huisartsen vinden het zinvol om mensen met vroege nierschade op te sporen. De menin-
gen zijn echter verdeeld over de vraag of de campagne ‘Stop beginnende nierziekte’ de 
juiste methode is om mensen met beginnende nierschade, maar ook mogelijke andere 
ziekten, op te sporen. Tevens gaven 25 huisartsen aan dat de campagne tot te veel onrust 
heeft gezorgd door met name de vele vals-positieve uitslagen en 15 huisartsen vonden dat 
een dergelijke campagne in de toekomst beter bij doelgroepen uitgevoerd kan worden in 
plaats van in de hele bevolking. Tenslotte geven de meeste huisartsen aan niet alerter te 
zijn geworden op de opsporing van nierziekten door de campagne (tabel 8.2). 
 
 
 
1. 98% van de responderende huisartsen was op de hoogte van de campagne ‘Stop 

beginnende nierziekte’. 
2. Onder de 315 patiënten die een van de responderende huisartsen hebben bezocht in 

verband met een positief testresultaat en nog niet bekend waren met te veel eiwit in 
de urine, werd bij 23 een nieuwe nierziekte ontdekt (7%). In deze groep patiënten 
werden tevens 15 nieuwe hypertensie patiënten (6%) en 3 nieuwe diabetes patiënten 
opgespoord (1%). 

3. Huisartsen vinden het zinvol vinden om mensen met vroege nierschade op te sporen. 
De meningen zijn echter verdeeld over de vraag of de campagne ‘Stop beginnende 
nierziekte’ de juiste methode is om mensen met beginnende nierschade, maar ook 
mogelijke andere ziekten, op te sporen. 
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9 Samenvatting en conclusie 
 
 
 
In september 2006 startte Nierstichting Nederland de campagne 'Stop beginnende nier-
ziekte'. Dit was de eerste landelijke campagne waarbij met behulp van een gratis zelftest 
gescreend wordt op eiwituitscheiding in de urine als indicator voor een mogelijke nier-
aandoening. Doel van de campagne was het opsporen van verborgen nierziekten in de 
Nederlandse bevolking. In deze studie is onderzocht wat de campagne ‘Stop beginnende 
nierziekte’ heeft opgeleverd.  
 
De studie is uitgevoerd op basis van analyses van gegevens van alle aanvragers van de 
‘Niercheck’ (ruim 600.000 mensen) , een vragenlijst onder de aanvragers van de ‘Nier-
check’ (ruim 100.000 respondenten) ), een vragenlijst onder deelnemers van het Consu-
mentenpanel van het NIVEL (840 respondenten) en een vragenlijst onder huisartsen 
(N=171 respondenten). Hier vatten we de belangrijkste resultaten samen.  
 
Grote bekendheid  
De meeste Nederlanders waren op de hoogte van de campagne. Op basis van de peiling in 
het Consumentenpanel Gezondheidszorg was 60% van de volwassen Nederlanders er 
mee bekend. Met name het medium televisie heeft aan deze grote bekendheid bijge-
dragen. Ook huisartsen bleken bijna allemaal bekend met de campagne.  
 
Zeer groot aantal aanvragers  
In totaal hebben bijna 1 miljoen mensen in de eerste 30 dagen van de campagne een 
Niercheck aangevraagd. Dat is bijna 8% van alle volwassen Nederlanders. Vijf maanden 
later was dit aantal verder toegenomen tot ruim 1,1 miljoen.  
 
Ongeveer een derde (29%) van de mensen die van de campagne gehoord hadden, heeft 
ook een test aangevraagd, zo blijkt uit de peiling in het Consumentenpanel. Vanwege 
selectieve respons in het Consumentenpanel (zie hieronder) zal dit percentage in werke-
lijkheid wat lager liggen.  
 
Risicogroepen slechts gedeeltelijk bereikt 
Ondanks deze grote aantallen aanvragers van de test, is het de vraag of de juiste mensen 
zijn bereikt. De test blijkt namelijk relatief minder vaak aangevraagd te zijn door mensen 
met een risicofactor voor chronische nierziekte, ook als ze wel bekend waren met de 
campagne. De Niercheck werd naar verhouding vaker aangevraagd door mensen tussen 
de 45 en 64 jaar, door vrouwen en door mensen met een minder goede geestelijke ge-
zondheid en door mensen met juist een wat betere algemene gezondheid. Het aantal 
aanvragen was relatief hoog in buurten met een hogere sociaal-economische status (SES) 
en met weinig allochtonen. Vanuit de grote steden werden relatief minder aanvragen ge-
daan.  
 
Onder deze verschillen gaat waarschijnlijk een aantal verschillende mechanismen schuil. 
Bij het geringere bereik onder allochtonen zal een taalbarrière een rol hebben gespeeld. 
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Dit kan ook meespelen bij het feit dat de campagne minder aansluiting vond bij lagere 
sociaal-economische groepen (waarvan relatief veel allochtonen deel uitmaken). Dat de 
campagne minder aansluiting vond bij lagere sociaal-economische groepen is een gevolg 
van het feit dat het over het algemeen lastig is deze groepen te bereiken en dat er in de 
campagne geen specifieke aandacht voor deze groepen was.  
 
De verklaring voor het geringere bereik onder mensen met risicofactoren is waarschijnlijk 
dat deze mensen in meerderheid al onder behandeling zijn bij hun huisarts en dat ze er 
van uit gaan dat deze ook regelmatig kijkt naar mogelijke andere aandoeningen, zoals 
nierziekten. Mogelijk is dit een verkeerde aanname. Eerder onderzoek door Nielen et al. 
naar preventie van nierziekten in de huisartsenpraktijk liet zien dat de huisarts bij hyper-
tensie- en diabetespatiënten niet systematisch test op nierziekten (10).  
 
Relatief hoge aantallen testers met ongunstig testresultaat 
Het praktisch uitvoeren van de zelftest heeft nergens geleid tot problemen, de handleiding 
was voldoende duidelijk en het aflezen van de uitslag met behulp van de kleurenkaart was 
voor bijna niemand een probleem.  
 
Afgaande op de resultaten van de enquête had 20% van de mensen die de Niercheck heb-
ben uitgevoerd een ongunstig (‘positief’) testresultaat. Bij 19% was dat een zwak positief 
en bij 1% een sterk positief resultaat.  
 
Vanwege geringe en bovendien selectieve respons op de enquête zal het hier waarschijn-
lijk gaan om een overschatting van het aantal mensen met een positieve (ongunstige) test-
uitslag. Als we ons beperken tot de sterk positieve testers, zou dit het totaal in de buurt 
kunnen komen van een eerdere studie in de Groningse bevolking (12). Daar vond men 
een prevalentie van 0,6% macroproteïnurie (oftewel te veel eiwit in de urine). Impliciet 
nemen we bij zo'n vergelijking aan dat de zwak positieve testers grotendeels vals positief 
waren.  
 
Aanvragers ondernemen vaak geen actie bij ongunstige testuitslag 
Een kwart van de mensen met een zwak positieve testuitslag en 33% van de mensen met 
een sterk positieve testuitslag bezocht de huisarts. Meer dan een kwart van de mensen met 
te veel eiwit in de urine is nog van plan de huisarts te bezoeken. Een zeer gering percen-
tage van de negatieve testers bezocht de huisarts (0,5%). 
 
Het zou wenselijk zijn dat alle mensen met een positieve uitslag de huisarts zouden 
bezoeken. Waarom dat niet gebeurde is niet geheel duidelijk, maar in ieder geval is het 
Ervan uitgaande dat alle mensen met een positieve testuitslag de huisarts zouden moeten 
bezoeken, constateren kunnen we constateren dat op dit punt het rendement van de 
Niercheck te wensen over liet.  
 
De huisarts doet nader onderzoek bij een ongunstige testuitslag 
In de meeste gevallen werd door de huisarts bloedonderzoek en urineonderzoek aan-
gevraagd en de bloeddruk gemeten, zowel bij mensen met een sterk positieve testuitslag 
als bij een zwak positieve uitslag. Bij meer dan driekwart van de mensen met een sterk 
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positief testresultaat werd volgens de respondenten door de huisarts verwezen naar een 
medisch specialist of werd de urinetest herhaald. Bij sterk positieve testers die al bekend 
waren met diabetes mellitus en/of hypertensie werd minder vaak verwezen of de test 
herhaald. Al kwam uit eerder onderzoek naar voren dat dit zeker niet altijd het geval is 
(10), zullen huisartsen bij deze mensen vaak de nierfunctie al eerder hebben getest.  
 
De meningen onder huisartsen zijn verdeeld over de vraag of de campagne ‘Stop be-
ginnende nierziekte’ de juiste methode is om mensen met beginnende nierschade, maar 
ook mogelijke andere ziekten, op te sporen.  
 
Gevolgen voor de werklast van de huisarts 
Van de 100.000 respondenten op de vragenlijst hebben ongeveer 4.000 mensen naar aan-
leiding van de Niercheck een huisarts bezocht, oftewel 4% van de aanvragers. Uitgaan 
van 1 miljoen aanvragers hebben dus maximaal 40.000 mensen een huisarts bezocht naar 
aanleiding van de campagne. Dit aantal zal in de totale groep aanvragers waarschijnlijk 
lager liggen (wegens selectieve respons). In 2006 telde Nederland 4.455 huisartsprak-
tijken (http://www.nivel.nl/beroepenindezorg/), waardoor naar schatting gemiddeld 9 
personen per praktijk op het spreekuur zijn geweest naar aanleiding van de campagne. 
Omdat in zeer sterk stedelijke gebieden relatief minder aanvragen werden gedaan kan dit 
aantal in deze gebieden lager zijn geweest. 
 
Met name onder de mensen met een zwak positief testresultaat zal een deel vals positief 
zijn. Om de werklast van de huisarts bij deze mensen te beperken zou er een tussenstap 
ingebouwd kunnen worden in de campagne. Door standaard de urinetest te laten herhalen 
door de praktijkassistente van de huisarts zouden de mensen met een vals positieve Nier-
check eruit gehaald kunnen worden en hoeven deze personen vervolgens niet op het 
spreekuur van de huisarts te komen. 
 
De hamvraag: wat heeft de campagne ‘Stop beginnende nierziekte’ opgeleverd? 
Er kan op meerdere manieren gekeken worden naar de opbrengst van de campagne. Het 
doel van de campagne was het opsporen van mensen met te veel eiwit in de urine. Onder 
de 100.000 respondenten op de enquête had 20% van de deelnemers te veel eiwit in de 
urine. Dit kan beschouwd worden als de bruto opbrengst van de campagne. Om tot een 
goede netto opbrengst (oftewel het aantal nieuw opgespoorde aandoeningen) te komen is 
het van groot belang dat mensen met een positieve Niercheck de huisarts bezoeken, zodat 
opsporing en (indien nodig) behandeling van opgespoorde aandoeningen mogelijk is. 
Zoals eerder beschreven valt op dit punt het rendement van de Niercheck tegen. Naast het 
huisartsbezoek is het van belang dat de huisarts nader onderzoek uitvoert naar aanleiding 
van een positief testresultaat. Dit werd in voldoende mate uitgevoerd, aangezien bij meer 
dan driekwart van de mensen met een sterk positief testresultaat werd verwezen naar een 
medisch specialist of de urinetest werd herhaald. Uiteindelijk werd er door de campagne 
bij 11% van de huisartsbezoekers een nieuwe ziekte opgespoord. In totaal werden 140 
nieuwe gevallen van hypertensie, 27 nieuwe diabetes mellitus patiënten, 17 nieuwe nier-
patiënten en 269 mensen met te veel eiwit in de urine opgespoord. Diabetes en hyper-
tensie zijn belangrijke risicofactoren voor nierafwijkingen. Deze netto opbrengst van de 
campagne zou mogelijk nog hoger kunnen worden, aangezien meer dan een kwart van de 
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mensen met te veel eiwit in de urine nog van plan was de huisarts te bezoeken en 
aangezien er waarschijnlijk bij een ander deel de uitslag van diagnostische tests nog niet 
bekend was. Aan de andere kant is er waarschijnlijk sprake van een selectieve respons op 
de enquête, waardoor aanvragers met een positieve uitslag oververtegenwoordigd zijn. 
We achten dit laatste effect groter dan het eerste, maar als we aannemen dat deze twee 
effecten elkaar in evenwicht houden, zouden er landelijk bij 270 mensen diabetes gevon-
den zijn; bij 1400 hypertensie; bij 2690 te veel eiwit in de urine; en bij 170 personen een 
nierziekte.  
 
 

9.1 Beperkingen van de studie 
 
Selectieve respons in Consumentenpanel  
Gegevens uit het Consumentenpanel zijn gebruikt om een indruk te krijgen van de be-
kendheid van de campagne en de factoren die van invloed zijn op het opvragen van een 
zelftest in de Nederlandse bevolking. Complicerende factor hierbij was dat met name 
mensen tussen 45 en 74 jaar oververtegenwoordigd waren en dat er relatief weinig alloch-
tonen gerespondeerd hebben . Dit zal hebben geresulteerd in een overschatting van het 
aantal mensen dat bekend is met de campagne en een overschatting van het percentage 
aanvragers. Door een standaardisatie toe te passen naar leeftijd en geslacht konden toch 
enigermate extrapolaties worden gedaan. 
 
Selectieve respons op de enquête onder aanvragers 
Voor aanvang van de campagne leek het niet wenselijk om potentiële aanvragers te be-
lasten met het invullen van een vragenlijst uit vrees dat er teveel mensen zouden worden 
afgeschrikt om de test aan te vragen. Dat had tot gevolg dat van alle aanvragers alleen 
leeftijd, geslacht en postcode bekend waren. Via de postcodes konden buurtkenmerken 
ons iets vertellen over de sociaal-economische achtergrond, maar het ware beter geweest 
om liever deze kenmerken op individueel niveau beschikbaar te hebben gehad.  
 
Alle overige informatie moest worden verzameld via een enquête waar aanvragers zich 
vrijwillig voor konden aanmelden en die later per e-mail zou worden verstuurd. Deze 
enquête werd slechts door 10% van de aanvragers ingevuld. Non-respons analyse liet zien 
dat onder de respondenten op de vragenlijst ouderen waren oververtegenwoordigd. 
 
Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat er ook op andere punten sprake zal zijn 
van selectieve respons. Waarschijnlijk hangt de motivatie om de enquête in te vullen 
samen met een positieve testuitslag. De enquête levert dus waarschijnlijk een overschat-
ting van het aantal mensen met een positieve uitslag. Hetzelfde zal het geval zijn met de 
aantallen nieuw opgespoorde mensen met een nierziekte. De feitelijke percentages zullen 
waarschijnlijk lager liggen. Hoeveel lager is moeilijk vast te stellen.  
 
Mogelijk effect van aanvragen voor een ander 
Het was mogelijk de Niercheck voor iemand anders aan te vragen, waardoor de Nier-
check wellicht door een ander persoon uitgevoerd is. Vertekening van de resultaten 
hierdoor is echter niet aannemelijk aangezien bij de vragenlijst wederom naar leeftijd en 
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geslacht werd gevraagd en deze een grote mate van overeenstemming vertoonde met de 
bij de aanvraag ingevulde leeftijd en geslacht.  
 
Vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de zelftest 
Ongeveer 20% van de aanvragers had een licht positieve uitslag. Een onverwacht hoog 
percentage. Een deel hiervan zou verklaard kunnen worden door het feit dat de test alleen 
betrouwbaar af te lezen is bij daglicht en niet bij kunstlicht. Bij kunstlicht lijken de test-
resultaten eerder positief dan bij daglicht. Toch zal een deel van de groep daadwerkelijk 
een zwakpositieve testuitslag hebben, aangezien in deze groep meer mensen met risico-
factoren voor chronische nierziekten voorkomen in vergelijking met de mensen met een 
normale testuitslag. Daarnaast bleek dat de kans op het opsporen van te veel eiwit in urine 
door de huisarts bij deze mensen hoger te zijn bij mensen met hypertensie en een slechte-
re algehele gezondheid. 
 
Pas wanneer er bij twee van de drie testen te veel eiwit in de urine wordt gevonden, wordt 
dit beschouwd als een positieve test en wordt deze persoon aangeraden contact op te 
nemen met de huisarts. Aangezien op basis van de eerste urinetest maar 58% van de 
sterkpositieven gedetecteerd kon worden, is het van belang om het drie maal testen in 
stand te houden. 
 
Extrapolatie bij berekening van de netto opbrengst van de campagne 
Bij de berekening van het aantal opgespoorde aandoeningen kon alleen gemaakt worden 
van de gegevens die verzameld zijn nadat de vraag over de opsporing van te veel eiwit in 
de urine door de huisarts aan de vragenlijst is toegevoegd. Hierdoor dient bij de 
interpretatie van deze resultaten met het volgende rekening gehouden te worden: 
1) De groep die de toegevoegde vraag niet heeft beantwoord komt wat betreft leeftijd en 

geslacht niet geheel overeen met de groep die de vraag wel hebben beantwoord. De 
groep zwak positieve testers, die deze vraag hebben gevuld, waren gemiddeld onge-
veer een jaar ouder in vergelijking met zwak positieve testers die de vraag niet heb-
ben ingevuld. Dit kan in de groep zwak positieve testers tot een overschatting van de 
aantallen hebben geleid. 

2) Met name in de kleinere subgroepen (negatieven en de sterk positieven) kunnen door 
de lage percentages opgespoorde aandoeningen fouten opgetreden zijn. Het is niet in 
te schatten of dit tot onder- of overschatting heeft geleid. 

 
 

9.2 Conclusies en aanbevelingen 
 
Ondanks bovenstaande beperkingen kunnen we concluderen dat: 
1. De campagne ‘Stop beginnende nierziekte’ een groot bereik heeft gehad en heeft ge-

leid een zeer groot aantal aanvragen van zelftests. 
2. Hoogrisicogroepen minder goed zijn bereikt. 
3. Met name de groep zwak positieve testers veel vals positieve testers omvat.  
4. Positieve testers zich niet ongerust maken over de testuitslag en slechts een deel van 

hen de huisarts heeft bezocht. 
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Als het gaat om bekendheid onder de algemene bevolking, is de campagne zeker een 
succes geweest. Ook het aantal aanvragen van de zelftest was onverwacht hoog. Het is 
echter de vraag of de juiste doelgroep bereikt is. Er lijkt sprake van ondervertegenwoordi-
ging van mensen met risicofactoren voor nierziekten. We kunnen ons daarom afvragen of 
een er meer gerichte aanpak, op bijvoorbeeld lagere sociaal economische groepen, 
mensen met overgewicht en rokers niet meer gevallen van verborgen nierschade zouden 
zijn opgespoord.  
 
Het aantal mensen met een zwak positieve uitslag was onverwacht hoog, meer dan 20 
keer zo hoog als bij eerder onderzoek (12). In de overgrote meerderheid van de gevonden 
zwak positieve testers zal het gaan om vals positieven. Bij teveel mensen wordt positief 
testresultaat behaald, terwijl ze de aandoening niet hebben. Dit is het gevolg van een te 
geringe specificiteit van de test, althans zoals deze nu is uitgevoerd. De specificiteit van 
een test is een maat voor de frequentie waarmee een negatief resultaat wordt gevonden 
indien het ziektebeeld ook werkelijk afwezig is. Waarschijnlijk hebben veel mensen 
(ondanks de tekst in de gebruiksaanwijzing) de test bij kunstlicht afgelezen, waardoor er 
vaak onterecht een zwak positief resultaat werd gevonden.  
 
Het is niet waarschijnlijk dat testers deze tekortkoming van de test hebben voorzien. 
Daarom is het des te opmerkelijk dat mensen weinig onder de indruk leken van een on-
gunstig testresultaat. In de toelichting bij de ‘Niercheck’ werd gemaand om bij een on-
gunstig testresultaat de huisarts te bezoeken. Desondanks deden veel mensen dat niet. 
Heel veel mensen deden dus een investering in het verkrijgen van kennis over hun eigen 
gezondheid, maar bij ongunstig resultaat blijkt men massaal de kop in het zand te steken, 
onderneemt men geen actie is men nauwelijks ongerust. Mensen die de huisarts wel 
bezochten kregen over het algemeen de door de Nierstichting voorgestelde tests 
(urineonderzoek, bloedonderzoek, bloeddrukmeting etc.).  
 
Onze interpretatie is dat de Niercheck te vrijblijvend was. In de gebruiksaanwijzing bij de 
Niercheck is getracht onnodige ongerustheid te voorkomen maar tegelijkertijd mensen 
aan te sporen bij ongunstig resultaat de huisarts te raadplegen. Deze laatste boodschap is 
onvoldoende overgekomen. Het belang van huisartsenbezoek had wellicht meer 
benadrukt kunnen worden, maar het is de vraag of dit in voldoende mate het beoogde 
effect zou sorteren. Misschien is de geringe neiging de huisarts te bezoeken eerder toe te 
schrijven aan de anonimiteit en vrijblijvendheid van de aanvraagprocedure waarbij gratis 
en via het anonieme medium internet een test kan worden aangevraagd die men zelf thuis 
kan uitvoeren en waar vervolgens niemand meer naar vraagt. In deze opzet ontbreekt het 
aan een kader waarin eventuele ongunstige testuitslagen worden geëvalueerd en adequate 
behandeling direct in gang gezet kan worden.  
 
Het is aan te bevelen bij eventuele nieuwe vergelijkbare campagnes de huisarts intensie-
ver te betrekken. De meeste mensen hebben een vertrouwensrelatie met hun huisarts, 
waardoor de huisarts de meest voor de hand liggende zorgverlener is om hierbij betrok-
ken te worden. Ook bij andere preventiecampagnes, zoals de baarmoederhalskanker-
screening, griepvaccinatie en screening op risicofactoren voor hart en vaatziekten, is 
gebleken dat een aanpak via de huisarts de meeste kans op succes heeft (16). Inbedding 
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van screeningscampagnes in de bestaande gezondheidszorg schept betere voorwaarden 
dat er ook een adequate behandeling volgt, en vergroot de mogelijkheden om hoog-risico-
groepen te bereiken. De huisarts kent immers de medische voorgeschiedenis van de in 
zijn praktijk ingeschreven patiënten, en heeft een vertrouwensband met de patiënt, terwijl 
de toegankelijkheid van de huisartsenzorg voor alle sociaal-economische groepen gelijk 
is.  
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Bijlage 1: Vragenlijst Consumentenpanel 
 
 
 

 

Deel 1.  Achtergrondkenmerken 

1. Wat is uw geboortedatum? 
 
 __  __  -  __  __  -  __  __  __  __ 
 
 
2. Wat is uw geslacht? 
 

 Man 
 Vrouw 

 
 
3. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode? 
 

 __  __  __  __ 

 
 

 
Nierstichting Nederland zet zich in om het aantal nierpatiënten, die afhankelijk zijn van 
dialyse of een niertransplantatie, terug te dringen. Aangezien het mogelijk is om een 
groot deel van de nierfunctie te verliezen zonder klachten te krijgen, zijn veel mensen met 
een beginnende nierziekte niet bekend bij een (huis)arts. Maar als er klachten ontstaan, 
is het soms te laat en kan het leiden tot chronisch nierfalen. Door beginnende nierschade 
eerder vast te stellen en te behandelen, kan wellicht voorkomen worden dat het zover 
komt. Daarom werd in september 2006 gestart met de voorlichtingscampagne ‘Stop 
beginnende nierziekte’ om mensen met verborgen nierschade op te sporen. Met behulp 
van een voorlichtingscampagne en een collecteweek werden alle Nederlanders van 18 
jaar en ouder opgeroepen een gratis Niercheck aan te vragen via internet of een 0900 
nummer. Met de Niercheck kon vervolgens eiwitverlies in de urine vastgesteld worden, 
wat aangeeft of er sprake is van een beginnende nierziekte. In deze vragenlijst willen we 
u een aantal vragen voorleggen over de campagne ‘Stop beginnende nierziekte’ van de 
Nierstichting. 
 
 

Deel 2.  Campagne ‘Stop beginnende Nierziekte' 

4. Bent u bekend met de campagne ‘Stop beginnende Nierziekte’ van de Nierstichting 
Nederland? 

 
 Ja  
 Nee  ga door naar vraag 9 
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5. Hoe heeft u gehoord van de campagne ‘Stop beginnende Nierziekte’ van de 
Nierstichting Nederland? (slechts 1 antwoord mogelijk) 

 
 TV 
 Radio 
 Advertentie 
 Via de collectant 
 Krantenartikel 
 Familie/vrienden 
 Internet 
 Anders 

 
 
6. Heeft u een gratis Niercheck aangevraagd naar aanleiding van de campagne ‘Stop 

beginnende Nierziekte’?  
 

 Ja  
 Nee  ga door naar vraag 8 

 
 
7. Voor wie heeft u een gratis Niercheck aangevraagd naar aanleiding van de 

campagne ‘Stop beginnende Nierziekte’? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

 Ik heb voor mezelf een Niercheck aangevraagd via 
www.nierstichting.nl    ga door naar vraag 9 

 Ik heb voor mezelf een Niercheck aangevraagd via 
0900 - 300 2000    ga door naar vraag 9 

 Ik heb voor iemand anders een Niercheck aangevraagd via www.nierstichting.nl  
 Ik heb voor iemand anders een Niercheck aangevraagd via 0900 - 300 2000 

 
 
8. Wat is de reden dat u geen Niercheck voor uzelf heeft aangevraagd? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 
 Ik voel me helemaal gezond en verwacht geen nierziekte te hebben 
 Ik zie op tegen de medische gevolgen van een eventuele ongunstige testuitslag 
 Ik zie op tegen de maatschappelijke gevolgen van een eventuele ongunstige 

testuitslag, zoals mogelijke problemen bij het afsluiten van een hypotheek of een 
verzekering 

 Ik word jaarlijks door een (huis)arts getest op nierziekten 
 Ik weet al dat ik een nierziekte heb 
 Geen zin/geen tijd voor 
 Een andere reden 
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De Nederlandse Hartstichting heeft al een aantal keer de Nationale Cholesteroltest 
gehouden. Mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten kunnen in 
supermarkten het cholesterolgehalte laten testen door middel van een vingerprik. 
 
9. Heeft u deelgenomen aan de Nationale Cholesteroltest? 
 

 Ja 
 Nee 

 
 
10. Stel dat er in de toekomst ook voor andere ziekten zelftesten ontwikkeld worden 

(zoals bijvoorbeeld voor andere hart- en vaatziekten of suikerziekte), zou u dan een 
dergelijke test aanvragen? 

 
 Ja 
 Nee 

 
 
Nu willen we u nog een aantal korte medische vragen stellen. 
 
11. Bent u onder behandeling van een medisch specialist voor problemen met uw 

nieren? 
 

 Ja  
 Nee   ga naar vraag 13 

 
 
12. Voor welke nierproblemen bent u onder behandeling van een medisch specialist? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 
 

 Eiwit in de urine 
 Bloed in de urine 
 Nierstenen 
 Niertumor 
 Cystennieren 
 Chronische nierinsufficiëntie 
 Anders 
 Weet niet 

 
 
13. Bent u in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de huisarts of 

de medisch specialist geweest voor suikerziekte? 
 

 Ja  
 Nee   ga naar vraag 15 
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14. Bent u insuline gaan gebruiken binnen 6 maanden nadat bij u suikerziekte was vast-
gesteld? 

 
 Ja 
 Nee 

 
 
15. Bent u in de afgelopen 12 maanden onder behandeling of controle van de huisarts of 

de medisch specialist geweest voor een hoge bloeddruk? 
 

 Ja 
 Nee 

70 Evaluatie campagne 'Stop beginnende nierziekte', NIVEL 2007 



Bijlage 2: Aanvraagformulier Niercheck 
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Bijlage 3: Online vragenlijst deelnemers aan de Niercheck 
 
 
 
Vraag 1: 
Voor welke van de onderstaande nieraandoeningen bent u in de 12 maanden vooraf-
gaande aan het ontvangen van de Niercheck onder behandeling of controle geweest van 
de huisarts of een medisch specialist? 
 

 Eiwit in de urine 
 Bloed in de urine 
 Nierstenen 
 Niertumor 
 Cystennieren 
 Chronische nierinsufficiëntie 
 Een ander nierprobleem 
 Weet niet 
 Geen van deze bovenstaande aandoeningen 

 
 
Vraag 2: 
Voor welke van de onderstaande aandoeningen bent u in de 12 maanden voorafgaande 
aan het ontvangen van de Niercheck onder behandeling of controle geweest van de huis-
arts of een medisch specialist? 
 

 Hoge bloeddruk 
 Verhoogd cholesterol 
 Een hartaanval 
 Een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct 
 Een vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen (geen spataderen) 
 Een andere ziekte van het hart of de bloedvaten 
 Weet niet 
 Geen van deze bovenstaande aandoeningen 

 
 
Vraag 3: 
Bent u in de 12 maanden voorafgaande aan het ontvangen van de Niercheck onder 
behandeling of controle van de huisarts of de medisch specialist geweest voor suiker-
ziekte? 
 

 Ja  Ga naar Vraag 4 
 Nee  Ga naar Vraag 5 

 
 
Vraag 4: 
Bent u insuline gaan gebruiken binnen 6 maanden nadat bij u suikerziekte was 
vastgesteld? 
 

 Ja 
 Nee 
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Vraag 5: 
Heeft u gedurende de 2 maanden voorafgaande aan het ontvangen van de Niercheck 
voor uzelf contact gehad met de huisarts? 
 

 Ja, …… keer  Ga naar Vraag 7 
 Nee  Ga naar Vraag 6 

 
 
Vraag 6: 
Kunt u zeggen wanneer u voor de laatste keer naar de huisarts bent geweest? Was dat: 
(1 antwoord mogelijk) 
 

 2-12 maanden voorafgaande aan de Niercheck 
 1-2 jaar voorafgaande aan de Niercheck 
 langer geleden 
 nog nooit 

 
 
Vraag 7: 
Rookt u? 
(1 antwoord mogelijk) 
 

 Ja 
 Nee, maar ik heb in het verleden wel gerookt 
 Nee, ik heb nooit gerookt 

 
 
Vraag 8: 
Hoe vaak heeft u het afgelopen halfjaar 6 of meer glazen alcoholhoudende drank op één 
dag gedronken? 
(1 antwoord mogelijk) 
 

 Nooit 
 1-2 x per jaar 
 3-5 x per half jaar 
 1-3 x per maand 
 1-2 x per week 
 3-4 x per week 
 5-6 x per week 
 Elke dag 

 
 
Vraag 9: 
Wat is uw lengte in centimeters? 
…... centimeter 
 
 
Vraag 10: 
Wat is uw gewicht, in kilogrammen?* 
…… kilogram 
 
*Voor zwangere vrouwen het gewicht vóór de zwangerschap 
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Vraag 11: 
Wat vindt u over het algemeen genomen van uw gezondheid? 
(1 antwoord mogelijk) 
 

 Uitstekend 
 Zeer goed 
 Goed 
 Matig 
 Slecht 

 
 
De volgende vragen gaan over de testuitslag van de door u uitgevoerde Niercheck. 
 
Vraag 12: 
Heeft u 1 of meer van de 3 urinetesten van de Niercheck uitgevoerd? 
 

 Ja  Ga naar Vraag14 
 Nee 

 
 
Vraag 13: 
Wat was de reden dat u de urinetesten van de Niercheck niet heeft uitgevoerd? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 
 

 De test was te moeilijk om uit te voeren 
 Ik ben helemaal vergeten de test uit te voeren 
 In verband met mogelijke verkeerde testuitslagen werd me afgeraden de test uit te 

voeren (onder andere bij ziekte, menstruatie of zwangerschap) 
 In plaats van het zelf uitvoeren van de Niercheck, ben ik naar de huisarts gegaan 

voor een test 
 Geen tijd/zin 
 Anders 
 EINDE VRAGENLIJST, ga naar vraag 25  

 
 
Vraag 14: 
Weet u de resultaten van 1 of meer van de 3 urinetesten nog? 
 

 Ja. (Ga verder naar de volgende vraag en vul daar de resultaten in)  
Ga naar de ‘kleurenkaart’ (Vraag 15) 

 Nee, maar ik weet wel dat ik ‘een normale hoeveelheid eiwit in mijn urine had’ 
(Ga naar Vraag 16) 

 Nee, maar ik weet wel dat ik ‘teveel eiwit in mijn urine had’ 
(Ga naar Vraag 16) 

 Nee, dat kan ik me niet meer herinneren 
(Ga naar Vraag 16; ga naar Vraag 20) 
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Vraag 15: 
Kunt u hieronder de uitslagen van de 3 urinetesten van de Niercheck noteren? 
 

 Negatief 30 100 500 De test is 
mislukt 

De test is 
niet 

uitgevoerd 

Test 1       

Test 2       

Test 3       

 
 
De volgende vragen gaan over een eventueel bezoek aan de huisarts naar aan-
leiding van de testuitslag van de Niercheck. 
 
Vraag 16: 
Heeft u naar aanleiding van de Niercheck de huisarts bezocht? 
 

 Ja 
 Nee  Ga naar Vraag 20 

 
 
Vraag 17: 
Wat heeft de huisarts bij u ondernomen naar aanleiding van de testuitslag van de 
Niercheck? 
(meerdere antwoorden mogelijk tenzij antwoord ‘Niets’) 
 

 De test herhaald 
 Lichamelijk onderzoek 
 Bloeddruk gemeten* 
 Bloedonderzoek aangevraagd 
 Urineonderzoek aangevraagd 
 Getest op suikerziekte* 
 Geneesmiddelen voorgeschreven 
 Verwezen naar een medisch specialist 
 Voorlichting en informatie gegeven over leefstijl 
 De huisarts heeft me gerust gesteld 
 Anders 
 Weet niet 
 Niets 

 
* antwoordcategorie toegevoegd per 26-01-2007 
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Vraag 19: 
Is er naar aanleiding van het doen van de Niercheck door de huisarts bij u een hoge 
bloeddruk, suikerziekte, een nierziekte of een teveel aan eiwit in de urine opgespoord?  
(meerdere antwoorden mogelijk tenzij het antwoord ‘Nee’) 
 

 Hoge bloeddruk 
 Suikerziekte 
 Een nierziekte 
 Te veel eiwit in de urine* 
 Ja, maar ik weet niet meer welke 
 Weet niet 
 Nee  Ga naar Vraag 21 

 
* antwoordcategorie toegevoegd per 26-01-2007 
 
 
Vraag 20: 
Bent u nog van plan om een huisarts te bezoeken (Let op: u hoeft naar aanleiding van de 
Niercheck alleen naar uw huisarts als uw uitslag 'teveel eiwit in de urine' is.) 

 Ja 
 Nee 

 
 
Een vraag voor diegenen die Vraag 20 met nee beantwoorden en te veel eiwit in de 
urine hebben: 
 
Vraag 20b*:  
Uit de Niercheck is naar voren gekomen dat u teveel eiwit in de urine heeft. Zoals be-
schreven in “Uw Niercheck Stap voor Stap” adviseert de Nierstichting u in dat geval naar 
de huisarts te gaan. Waarom bent u desondanks niet van plan naar de huisarts te gaan? 
 

 Geen zin/ tijd 
 Ik vertrouw de uitslag van de Niercheck niet 
 Ik verwacht dat de huisarts er niks mee zal doen 
 Ik zie op tegen de gevolgen als de huisarts iets vindt 
 Een beetje eiwit in de urine lijkt me geen probleem 
 Weet niet 
 Anders 

 
* vraag toegevoegd per 26-01-2007 
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Het laatste gedeelte van de vragenlijst gaat over uw ervaringen met de gehele 
campagne ‘Stop beginnende Nierziekte’ van de Nierstichting. Uit de Niercheck is 
naar voren gekomen dat u een normale hoeveelheid / teveel eiwit in de urine heeft 
 
Vraag 21:  
Had u deze testuitslag verwacht? (normale hoeveelheid) 
 

 Ja, deze testuitslag had ik wel verwacht 
 Nee, deze testuitslag had ik niet verwacht: het viel me mee 
 Ik had geen verwachtingen ten aanzien van de uitslag 

 
of 
 
Had u deze testuitslag verwacht? (teveel) 
 

 Ja, deze testuitslag had ik wel verwacht 
 Nee, deze testuitslag had ik niet verwacht: het viel me tegen 
 Ik had geen verwachtingen ten aanzien van de uitslag 

 
 
Vraag 22: 
Heeft u zich in de periode dat u de Niercheck deed ongerust gemaakt over de test-
uitslag? 
 

Niet ongerust    Erg ongerust 

# # # # # 
 
Vraag 23: 
Wat was uw reactie op de uitslag? 
 

Niet 
geschrokken    Erg 

geschrokken  
# # # # # 
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Tenslotte willen wij u enkele uitspraken voorleggen over de campagne ‘Stop 
‘beginnende Nierziekte’. 
 
Vraag 24: 
In hoeverre bent u het met de volgende uitspraken eens? 
 

 
Helemaal 

eens 
Eens Niet eens / 

Niet 
oneens 

Oneens Helemaal 
oneens 

Ik vind een campagne zoals ‘Stop 
beginnende Nierziekte’ zinvol. 

# # # # # 

Ik ben blij dat ik de Niercheck heb 
gedaan. 

# # # # # 

Naar aanleiding van de uitslag van de 
Niercheck ben ik gezonder gaan leven.

# # # # # 

De periode tussen de aanvraag van de 
Niercheck en de ontvangst van de test 
was te lang. 

# # # # # 

De gebruiksaanwijzing ‘Uw Niercheck 
stap voor stap’ was duidelijk en goed 
te volgen. 

# # # # # 

Het aflezen van de uitslag met de 
kleurenkaart was eenvoudig te doen. 

# # # # # 

Ik vond het lastig om de Niercheck uit 
te voeren 

# # # # # 

Ik vond de totale testperiode met 3x 
testen te lang 

# # # # # 

 
 
Vraag 25: 
Wat is uw geslacht? 

 Man 
 Vrouw 

 
 
Vraag 26: 
Wat is uw leeftijd?  …. jaar 
 
 
Vraag 27:
Wat zijn de vier cijfers van uw postcode? ………. 
 
 
Vraag 27:
Wat is uw hoogste afgeronde opleiding? 
 

 Geen opleiding 
 Lagere school / Basisschool 
 Middelbaar of voortgezet onderwijs 
 Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) of Universiteit 
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Bijlage 4: Telefonische enquête huisartsen 
 
 
 
Vraag 1: 
Bent u bekend met de campagne ‘Stop beginnende Nierziekte’ van de Nierstichting 
Nederland? 
 

 Ja 
 Nee → Stop vragenlijst 

 
 
Vraag 2: 
Op welke manier heeft u gehoord van de campagne ‘Stop beginnende Nierziekte’ van de 
Nierstichting Nederland? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
 

 Via de brief van Nierstichting Nederland 
 Via de media (TV, radio, advertentie, krantenartikel) 
 Via het internet 
 Via collega’s 
 Via het NHG 
 Via patiënten 
 Anders 

 
 
Vraag 3: 
Hoeveel patiënten zijn er naar schatting op uw spreekuur geweest naar aanleiding van de 
campagne ‘Stop beginnende Nierziekte’? 
 
….. patiënten 
 
Indien geen patiënten op het spreekuur geweest  ga naar vraag 12 
 
 
Vraag 4: 
Hoeveel van deze patiënten kwamen er op uw spreekuur: 
a) n.a.v. een positieve testuitslag: …… patiënten 
b) n.a.v. een negatieve testuitslag: …… patiënten 
c) voor informatie n.a.v. de campagne: …… patiënten 
    (samen totaal vraag 3) 
 
 
Hier volgen een aantal vragen over de patiënten die vanwege een positieve 
testuitslag op uw spreekuur zijn gekomen (Indien geen mensen met een positieve 
testuitslag  ga naar vraag 12). 
 
Vraag 5: 
Hoeveel van deze patiënten waren reeds bekend met eiwit in de urine? 
 
…… patiënten 
 
 

Evaluatie campagne 'Stop beginnende nierziekte', NIVEL 2007 81 



Hier volgen een aantal vragen over de patiënten die vanwege een positieve test-
uitslag op uw spreekuur zijn gekomen en nog niet bekend waren met eiwit in de 
urine (Indien geen mensen  ga naar vraag 12). 
 
Vraag 6: 
Bij hoeveel van deze patiënten heeft u een nierziekte vastgesteld? 
 
…… patiënten 
 
(Indien geen patiënten  ga naar vraag 8) 
 
 
Vraag 7: 
Hoe waren deze nieuwe nierpatiënten verdeeld over de verschillende nierziekten? 
 
chronische nierinsufficiëntie:   …… patiënten 
eiwit in de urine: macro-albuminurie:  …… patiënten 
eiwit in de urine: micro-albuminurie: …… patiënten 
een ander nierprobleem:   …… patiënten 
weet (nog) niet:    …… patiënten 
    (samen totaal vraag 6) 
 
 
Vraag 8:
Hoeveel van deze patiënten waren bekend met hypertensie? 
 
…… patiënten 
 
 
Vraag 9: 
Bij hoeveel van deze patiënten heeft u hypertensie ontdekt? 
 
…… patiënten 
 
Opmerking: het aantal patiënten bij vraag 8 en 9 opgeteld is maximaal de uitkomst 
van vraag 4a minus de uitkomst van vraag 5. 
 
 
Vraag 10: 
Hoeveel van deze patiënten waren bekend met diabetes mellitus? 
 
…… patiënten 
 
 
Vraag 11: 
Bij hoeveel van deze patiënten heeft u diabetes mellitus ontdekt? 
 
…… patiënten 
 
Opmerking: het aantal patiënten bij vraag 10 en 11 opgeteld is maximaal de uit-
komst van vraag 4a minus de uitkomst van vraag 5. 
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Tenslotte een aantal stellingen: 
 
Vraag 12: 
 

 
Helemaal 

eens 
Eens Niet eens / 

Niet 
oneens 

Oneens Helemaal 
oneens 

a) Ik vind het zinvol om mensen met 
vroege nierschade op te sporen. 

# # # # # 

b) Ik vind de campagne ‘Stop begin-
nende Nierziekte’ een goede 
methode om mensen met vroege 
nierschade op te sporen. 

# # # # # 

c) Campagnes zoals ‘Stop beginnende 
Nierziekte’ zijn een goede manier om 
vroeg ziekten op te sporen. 

# # # # # 

d) Door de campagne ‘Stop beginnen-
de Nierziekte’ ben ik alerter ge-
worden op de opsporing van nier-
ziekten 

# # # # # 

e) Door de campagne 'Stop beginnen-
de nierziekte' ben ik vaker gaan 
controleren op nierziekten met 
behulp van laboratoriumtesten. 

# # # # # 

 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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Bijlage 5: Geografische spreiding aanvragen Niercheck 
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Bijlage 6: Patiëntenbezoek n.a.v. de campagne ‘Stop 
beginnende nierziekte’ (n=127 huisartsen) 
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Bijlage 7: Aanvullende tabellen 
 
 
 
Tabel A1: Verdeling leeftijd, geslacht en etniciteit in het Consumentenpanel 
 
 Deelnemende panelleden 

(n=840) 
Volwassen Nederlandse 

bevolking 20061

Leeftijd (SD) 54,4 (14,5) 47,2 
   
Leeftijdscategorieën   
18-24 jaar (%) 0,5 10,7 
25-34 jaar (%) 10,4 16,6 
35-44 jaar (%) 17,0 20,5 
45-54 jaar (%) 22,5 18,4 
55-64 jaar (%) 22,3 15,6 
65-74 jaar (%) 18,5 10,0 
75+ jaar (%) 8,8 8,2 
   
Geslacht (% vrouwen) 51,8 51,0 
   
Etniciteit   
Autochtoon (%) 91,5 81,6 
Westelijk allochtoon (%) 7,7 9,4 
Niet-Westelijk allochtoon (%) 0,8 9,0 
 

1 Bron: Statline CBS (http://statline.cbs.nl) 
 
 
Tabel A2: De wijze waarop de mensen uit het Consumentenpanel bekend zijn geraakt 

met de campagne ‘Stop beginnende Nierziekte’? 
 
 Frequentie  Percentage (BI) 
TV 210 51,2 (46,4 – 56,1) 
Radio 71 17,3 (13,7 – 21,0) 
Via de collectant 42 10,2 (7,3 – 13,2) 
Krantenartikel 42 10,2 (7,3 – 13,2) 
Advertentie 16 3,9 (2,0 – 5,8) 
Familie/vrienden 11 2,7 (1,1 – 4,2) 
Internet 9 2,2 (0,8 – 3,6) 
Anders 9 2,2 (0,8 – 3,6) 
Meerdere antwoordcategorieën ingevuld 83   
Niet ingevuld 7   
    
Totaal 500   
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Tabel A3: Verschillen tussen personen die wel en niet bekend zijn met de campagne 
‘Stop beginnende nierziekte’ 

 
 Bekend met de campagne 

'Stop beginnende Nierziekte’?  

 Ja 
(n=500) 

Nee 
(n=336) 

P-waarde 

Geslacht    
Mannen 44,4% 53,6% 
Vrouwen 55,6% 46,4% 0,01 

  
Leeftijd (SD) 54,2 (13,5) 54,6 (15,9) 0,71 
  
Samenstelling huishouden    
Eenpersoons huishouden 12,9% 16,0% 
Eenouder huishouden 3,6% 3,6% 
Samenwonend zonder kinderen 42,1% 38,4% 
Samenwonend met kinderen 40,0% 39,6% 
Anders 1,4% 2,4% 

0,53 

  
Etniciteit    
Autochtoon 93,3% 88,7% 
Westelijk allochtoon 0,4% 1,5% 
Niet-Westelijk allochtoon 6,3% 9,8% 

0,04 

  
Opleidingsniveau    
Geen / Lagere school of basisschool 3,6% 8,8% 
Middelbaar en voortgezet onderwijs 69,3% 57,8% 
HBO, universiteit of hoger 27,1% 33,4% 

<0,001 

  
Algemene gezondheid    
Uitstekend 9,4% 10,6% 
Zeer goed 25,6% 22,4% 
Goed 45,2% 48,5% 
Redelijk 17,4% 16,7% 
Slecht 2,4% 1,8% 

0,74 

  
Geestelijke gezondheid    
Uitstekend 19,7% 22,7% 
Zeer goed 33,6% 26,1% 
Goed 37,3% 42,7% 
Redelijk 8,2% 8,2% 
Slecht 1,2% 0,3% 

0,09 

  
Nierproblemen 2,8% 1,8% 0,35 
  
Diabetes Mellitus 11,4 9,3 0,31 
  
Hypertensie 26,8 27,2 0,89 
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Tabel A4: Voor wie werd de Niercheck aangevraagd? 
 
 Frequentie  Percentage (BI) 
Voor mezelf via het internet 79 54,5 (46,4 – 62,6 ) 
Voor mezelf en iemand anders via internet 56 38,6 (30,7 – 46,5) 
Voor mezelf via de telefoon 5 3,4 (0,5 – 6,4) 
Voor iemand anders via het internet 5 3,4 (0,5 – 6,4) 
Voor iemand anders via de telefoon 0 0,0 (0,0 – 0,0) 
Niet ingevuld 1   
    
Totaal 146   
 
 
Tabel A5: Verschillen tussen personen die wel en niet de Niercheck hebben aan-

gevraagd 
 
 Een Niercheck aangevraagd?  

 Ja 
(n=500) 

Nee 
(n=336) 

P-waarde 

Geslacht    
Mannen 40,0% 46,2% 
Vrouwen 60,0% 53,8% 0,21 

  
Leeftijd (SD) 52,7 (12,3) 54,8 (14,0) 0,13 
  
Samenstelling huishouden    
Eenpersoons huishouden 7,9% 14,9% 
Eenouder huishouden 2,9% 4,0% 
Samenwonend zonder kinderen 41,4% 42,4% 
Samenwonend met kinderen 45,7% 37,6% 
Anders 2,1% 1,1% 

0,16 

  
Etniciteit    
Autochtoon 91,4% 94,1% 
Westelijk allochtoon 7,9% 5,6% 
Niet-Westelijk allochtoon 0,7% 0,3% 

0,51 

  
Opleidingsniveau    
Geen / Lagere school of basisschool 3,6% 3,7% 
Middelbaar en voortgezet onderwijs 74,8% 67,0% 
HBO, universiteit of hoger 21,6% 29,3% 

0,22 

  
Algemene gezondheid    
Uitstekend 6,7% 10,5% 
Zeer goed 21,5% 27,2% 
Goed 52,6% 42,2% 
Redelijk 17,0% 17,6% 
Slecht 2,2% 2,5% 

0,27 

  
Geestelijke gezondheid    
Uitstekend 14,0% 21,9% 
Zeer goed 27,2% 36,2% 
Goed 46,3% 33,6% 
Redelijk 10,3% 7,4% 
Slecht 2,2% 0,9% 

0,01 

  
Nierproblemen 3,6% 2,5% 0,52 
  
Diabetes Mellitus 7,9% 12,8% 0,12 
  
Hypertensie 19,4% 29,8% 0,02 
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Tabel A6: Redenen om de Niercheck niet aan te vragen (n=350) 
 
 Frequentie Percentage (BI) 
Ik voel me helemaal gezond en verwacht geen nierziekte te 
hebben 155 44,3 (39,1 – 49,5) 
Een andere reden 99 28,6 (23,9 – 33,4) 
Geen zin/geen tijd voor 80 23,1 (18,7 – 27,6) 
Ik word jaarlijks door een (huis)arts getest op nierziekten 42 12,0 (8,6 – 15,4) 
Ik zie op tegen de medische gevolgen van een eventuele on-
gunstige testuitslag 8 2,3 (0,7 – 3,9) 
Ik weet al dat ik een nierziekte heb 5 1,4 (0,2 – 2,7) 
Ik zie op tegen de maatschappelijke gevolgen van een even-
tuele ongunstige testuitslag, zoals mogelijke problemen bij het 
afsluiten van een hypotheek of een verzekering 1 0,3 (-0,3 – 0,9) 
 
 
Tabel A7: Voorkomen van risicofactoren voor chronische nierziekten, uitgesplitst naar 

bekendheid met de campagne ‘Stop beginnende nierziekte’ en het aanvragen 
van de Niercheck 

 
 Leeftijd > 50 jaar 

(n=512) 
Diabetes mellitus 

(n=87) 
Hypertensie 

(n=224) 
Onbekend met de campagne 38,5% 35,6% 41,0% 
Bekend met campagne, geen Niercheck aangevraagd 44,3% 51,7% 46,8% 
Bekend met campagne, wel Niercheck aangevraagd 17,2% 12,6% 12,2% 
 
 
Tabel A8: Deelname aan bevolkingsonderzoek / zelftesten, uitgesplitst naar het wel of 

niet aanvragen van de Niercheck 
 
 Een Niercheck aangevraagd?  

 Ja 
(n=140) 

Nee 
(n=359) 

P-waarde 

Heeft u deelgenomen aan de Nationale Cholesteroltest? 11,4% 9,8% 0,56 
Stel dat er in de toekomst ook voor andere ziekten zelftesten 
ontwikkeld worden, zou u dan een dergelijke test aanvragen? 97,8% 60,3% <0,001 
 
 
Tabel A9: De manier waarop de aanvragers van de Niercheck bekend gemaakt met de 

campagne ‘Stop beginnende Nierziekte’? 
 
 Frequentie  Percentage (BI) 
TV 399.868 40,1 (40,0 – 40,2) 
Radio 167.306 16,8 (16,7 – 16,9) 
Via de collectant 138.061 13,9 (13,8 – 13,9) 
Krantenartikel 81.762 8,2 (8,1 – 8,3) 
Familie/vrienden 72.211 7,2 (7,2 – 7,3) 
Advertentie 63.583 6,4 (6,3 – 6,4) 
Internet 34.181 3,4 (3,4 – 3,5) 
Anders 30.994 3,1 (3,1 – 3,1) 
Niet ingevuld 8.961 0,9 (0,9 – 0,9) 
    
Totaal 996.927   
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Tabel A10: Leeftijd- en geslachtsverdeling aanvragers Niercheck 
 
 Aanvragers 

(n=619.263) 
Partners aanvragers 

(n=377.664) 
Totale groep testers 

(n=996.927) 
Volwassen Nederland-

se bevolking 20061

Leeftijd (SD) 47,5 (14,7) 48,2 (13,6) 47,8 (14,3) 47,2 
     
Leeftijdscategorieën    
18-24 jaar 6,9% 4,1% 5,8% 10,7% 
25-34 jaar 14,1% 13,5% 13,9% 16,6% 
35-44 jaar 21,5% 22,3% 21,8% 20,6% 
45-54 jaar 23,3% 24,9% 23,9% 18,4% 
55-64 jaar 21,2% 23,3% 22,0% 15,6% 
65-74 jaar 9,8% 9,4% 9,7% 10,0% 
75+ jaar 3,0% 2,2% 2,7% 8,2% 
     
Missing 0,2% 0,3% 0,2%  
      
Geslacht (% vrouwen) 56,8 46,8 53,0 51,0 
 

1 Bron: Statline CBS (http://statline.cbs.nl). 
 
 
Tabel A11: Aantal aanvragen ingedeeld naar sociaal-economische status 
 
Gemiddeld fiscaal maandloon 
huishoudens in het postcodegebied 

Frequentie 
aanvragen 

Percentage 
aanvragen 

Percentage Nederlandse 
bevolking 20051

7001-8000 euro 483 0,1 0,1 
6001-7000 euro 639 0,1 0,1 
5001-6000 euro 5.258 0,8 0,8 
4001-5000 euro 77.775 12,6 10,9 
3001-4000 euro 359.169 58,0 53,4 
2001-3000 euro 165.058 26,7 32,0 
1001-2000 euro 8.644 1,4 2,7 
0-1000 euro 108 0,0 0,0 
    
Missing 2.129 0,3  
    
Totaal 619.263   
 

1 Bron: Statline CBS (http://statline.cbs.nl): gegevens van alle beschikbare postcodes; verdeling in de 
Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder. 
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Tabel A12: Aantal aanvragen ingedeeld naar het gemiddeld percentage allochtonen in 
het postcodegebied 

 
% allochtonen 
(westers en niet-westers) 

Frequentie 
aanvragen 

Percentage 
aanvragen 

Percentage Nederlandse 
bevolking 20051

0-20% 434.816 70,2 65,1 
20-40% 153.054 24,7 26,7 
40-60% 24.017 3,9 5,7 
60-80% 5.065 0,8 2,0 
80-100% 839 0,1 0,5 
    
Missing 1.472 0,2  
    
Totaal 619.263   
 

1 CBS gegevens van alle beschikbare postcodes in 2005; verdeling in de hele Nederlandse bevolking. 
 
 
Tabel A13: Aantal aanvragen ingedeeld naar stedelijkheid 
 
 Frequentie 

aanvragen 
Percentage 
aanvragen 

Percentage Nederlandse 
bevolking 20051

Zeer sterk stedelijk 86.619 14,0 19,1 
Sterk stedelijk 144.126 23,3 22,6 
Matig stedelijk 130.408 21,1 18,0 
Weinig stedelijk 134.496 21,7 19,6 
Niet stedelijk 121.849 19,7 20,7 
    
Missing 1.765 0,3  
    
Totaal 619.263   
 

1 Bron: Statline CBS (http://statline.cbs.nl)  
 
 
Tabel A14: Leeftijd- en geslachtsverdeling deelnemers enquête in vergelijking met de 

totale groep aanvragers en de Nederlandse bevolking 
 
 Deelnemers enquête 

(n=100.157) 
Totale groep aanvragers 

(n=996.927) 
Nederlandse 

bevolking 20061

Leeftijd (SD) 52,3 (12,9) 47,8 (14,3) 47,2 
    
Leeftijdscategorieën    
18-24 jaar (%) 2,7% 5,8% 10,7% 
25-34 jaar (%) 7,6% 13,9% 16,6% 
35-44 jaar (%) 16,5% 21,8% 20,5% 
45-54 jaar (%) 24,4% 23,9% 18,4% 
55-64 jaar (%) 32,3% 22,0% 15,6% 
65-74 jaar (%) 13,8% 9,7% 10,0% 
75+ jaar (%) 2,5% 2,7% 8,2% 
    
Missing (%) 0,2% 0,2%  
    
Geslacht (% vrouwen) 55,7 53,0% 51,0 
 

1 Bron: Statline CBS (http://statline.cbs.nl). 
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Tabel A15: Welke nieraandoening heeft u? (n=7.031)* 
 
 Frequentie 
Eiwit in de urine 3.200 (45,5%) 
Bloed in de urine 2.214 (31,5%) 
Nierstenen 1.573 (22,4%) 
Cystennieren 261 (03,7%) 
Chronische nierinsufficiëntie 184 (02,6%) 
Niertumor 121 (01,7%) 
Een ander nierprobleem 1.182 (16,8%) 
 
* Meerdere antwoorden mogelijk, dus totaal meer dan 100%. 
 
 
Tabel A16: Redenen dat de Niercheck niet is uitgevoerd (n=9.108) 
 
 Frequentie 
Ik ben helemaal vergeten de test uit te voeren 4.126 (45,3%) 
Geen tijd/zin 1.597 (17,5%) 
In verband met mogelijke verkeerde testuitslagen werd me afgeraden de test uit te 
voeren 582 (06,4%) 
In plaats van het zelf uitvoeren van de Niercheck, ben ik naar de huisarts gegaan voor 
een test 240 (02,6%) 
De test was te moeilijk om uit te voeren 229 (02,5%) 
Anders 2.644 (29,0%) 
 
 
Tabel A17: Herinnert u zich nog de resultaten van 1 of meer testen? (n=84.017) 
 

 Frequentie Percentage (BI) 
Ja 73.989 88,0 
Nee, maar uitslag was een normaal hoeveelheid eiwit in de urine 9.069 10,8 
Nee, maar uitslag was teveel eiwit in de urine 310 0,4 
Nee, kan me niet herinneren 648 0,8 
   
Totaal 84.017  
 
 
Tabel A18: Uitslagen Niercheck (n=93.126) 
 
 Frequentie Percentage (BI) 
Een normale hoeveelheid eiwit in de urine 65.954 70,8 
Testuitslagen bekend 56.885  
Testuitslagen onbekend 9.069  
   
Te veel eiwit in de urine 15.139 16,3 
Zwak positief 14.065  
Sterk positief 764  
Testuitslagen onbekend 310  
   
Te weinig testresultaten om een uitslag vast te stellen 12.033 12,9 
   
Totaal 93.126  
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Tabel A19: Kenmerken deelnemers Niercheck, uitgesplitst naar de testuitslag 
 
 Uitslag Niercheck   
   Positief  

 Negatief 
(n=56.885) 

 Zwak positief 
(n=14.065) 

Sterk positief 
(n=764) 

 
P-waarde 

(sterk positief 
vs. normaal) 

Leeftijd (SD) 54,4 (12,1)  48,8 (12,7) 46,2 (13,8)  <0,001 
       
Geslacht       
Vrouwen 54,3  52,5 50,3  0,03 
       
Hoogste opleiding       
Geen opleiding 0,2  0,3 0,4  
Lagere school / Basisschool 6,4  5,1 6,3  
Middelbaar of voortgezet onderwijs 61,7  62,1 65,4  
Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) of 
Universiteit 31,7  32,5 27,9  

0,06 

       
Aantal bezoeken huisarts laatste 2 maanden 0,5  0,6 0,7  <0,001* 
       
Hart- en vaatziekte 29,5  26,5 27,6  0,27 
Hoge bloeddruk 19,7  17,9 19,4  0,83 
Verhoogd cholesterol 14,5  12,5 14,7  0,89 
Een hartaanval 0,9  0,8 0,7  0,45 
Een beroerte, hersenbloeding of hersen-
infarct 0,6  0,7 0,8  0,49 
Een vernauwing van de bloedvaten in de 
buik of de benen (geen spataderen) 0,9  0,9 1,2  0,43 
Een andere ziekte van het hart of de 
bloedvaten 3,4  3,3 3,4  0,96 
 
* Non-parametrisch getoetst. 
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Vervolg tabel A19 
 
 
 Uitslag Niercheck   
   Te veel eiwit  

 Normaal eiwit 
(n=56.885)  30 mg alb/l 

(n=14.065) 
≥100 mg alb/l 

(n=764)  

P-waarde 
(≥100 mg vs. 

normaal) 
Diabetes mellitus       
Nee 94,3  94,5 93,3  
DM type 1 0,5  0,7 0,7  
DM type 2 5,2  4,8 6,0  

0,51 

       
BMI (SD) 25,5 (3,8)  25,6 (4,1) 26,0 (4,3)  <0,001 
       
Roken       
Ja 13,3  14,7 25,1  
Nee, maar in verleden wel gerookt 50,4  45,7 41,0  
Nee, nooit gerookt 36,3  39,6 33,9  

<0,001 

       
Alcoholgebruik       
Nooit 53,7  50,3 44,5  
Weinig 27,4  29,7 27,9  
Matig 14,1  16,0 20,3  
Veel 4,8  3,9 7,3  

<0,001 

       
Algehele gezondheid      
Slecht 0,7  1,5 3,0  
Matig 11,5  16,3 25,0  
Goed 61,2  62,3 53,4  
Zeer goed 20,3  16,0 15,2  
Uitstekend 6,3  3,9 3,4  

<0,001 

 
 
Tabel A20: Huisartsbezoek naar aanleiding van de Niercheck 
 
 Frequentie (%) 
Een normale hoeveelheid eiwit in de urine   
Huisarts bezocht 288 (0,5%) 
Van plan huisarts te bezoeken 286 (0,5%) 
Geen huisartsbezoek 56.311 (90,0%) 

Subtotaal 56.885  
   
Te veel eiwit in de urine (Zwak positief)   
Huisarts bezocht 3.444 (24,5%) 
Van plan huisarts te bezoeken 4.390 (31,2%) 
Geen huisartsbezoek 6.231 (44,3%) 

Subtotaal 14.065  
   
Te veel eiwit in de urine (Sterk positief)   
Huisarts bezocht 251 (32,8%) 
Van plan huisarts te bezoeken 203 (26,6%) 
Geen huisartsbezoek 310 (40,6%) 

Subtotaal 764  
   
Totaal 71.714  
 

Evaluatie campagne 'Stop beginnende nierziekte', NIVEL 2007 97 



Tabel A21: Personen die wel en niet naar de huisarts zijn gegaan naar aanleiding van 
een normale testuitslag (n=56.885) 

 
 Naar de huisarts?   

 Ja 
(n=288) 

Nee 
(n=56.597) 

 P-waarde 

Leeftijd (SD) 57,1 (11,7) 54,4 (12,1)  <0,001 
Geslacht (vrouwen) 44,4% 54,4%  0,001 
BMI (SD) 26,2 (3,8) 25,5 (3,8)  0,001 
Hart- en vaatziekte 44,1% 29,4%  <0,001 
Hoge bloeddruk 34,0% 19,6%  <0,001 
Diabetes mellitus 13,2% 5,7%  <0,001 
 
 
Tabel A22: Personen die wel en niet naar de huisarts zijn gegaan naar aanleiding van 

een zwak positieve testuitslag (n=14.005) 
 
 Naar de huisarts?   

 Ja 
(n=3.444) 

Nee 
(n=10.621) 

 P-waarde 

Leeftijd, gemiddelde (SD) 48,6 (12,7) 48,8 (12,6)  0,39 
Geslacht (%vrouwen) 52,2% 52,5%  0,73 
BMI, gemiddelde (SD) 25,5 (4,0) 25,7 (4,0)  0,03 
Hart- en vaatziekte 28,2% 26,0%  0,01 
Hoge bloeddruk 19,0% 17,6%  0,06 
Diabetes mellitus 5,6% 5,4%  0,62 
 
 
Tabel A23: Personen die wel en niet naar de huisarts zijn gegaan naar aanleiding van 

een sterk positieve testuitslag (n=764) 
 
 Naar de huisarts?   

 Ja 
(n=251) 

Nee 
(n=513) 

 P-waarde 

Leeftijd (SD) 46,8 (12,9) 45,9 (14,8)  0,40 
Geslacht (vrouwen) 44,6% 53,0%  0,03 
BMI (SD) 26,5 (4,2) 25,8 (4,3)  0,03 
Hart- en vaatziekte 29,1% 26,9%  0,53 
Hoge bloeddruk 21,9% 18,1%  0,21 
Diabetes mellitus 6,4% 6,8%  0,82 
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Tabel A24: Percentage huisartsbezoekers uitgesplitst naar testresultaat en de tijd tussen 
het opsturen van de Niercheck en het afronden van de vragenlijst 

 
 Tijd tussen opsturen Niercheck en 

afronden enquête 
  

 <15 weken 15-17 weken >17 weken  P-waarde 
Een normale hoeveelheid eiwit in de urine 
(n=56.885) 0,5% 0,6% 0,5%  0,66 
Zwak positief (n=14.065) 27.8% 23.3% 23.4%  <0,001 
Sterk positief (n=764) 36.4% 30.0% 32.9%  0,38 
 
 
Tabel A25: Redenen om geen huisarts te bezoeken ondanks een positief testresultaat 
 

 Totaal 
(n=3.299) 

Zwak 
positief 

(n=3.168) 

Sterk 
positief 
(n=131) 

Een beetje eiwit in de urine lijkt me geen probleem 52,8% 53,3% 40,5% 
Ik verwacht dat de huisarts er niets mee zal doen 24,6% 24,5% 27,5% 
Ik vertrouw de uitslag van de Niercheck niet 3,7% 3,8% 1,5% 
Geen zin / tijd 2,1% 2,1% 2,3% 
Ik zie op tegen de gevolgen als de huisarts iets vindt 1,6% 1,5% 4,6% 
Anders 17,0% 16,9% 19,8% 
Weet niet 7,1% 6,7% 15,3% 
 
* Personen die na 29-01-2007 de vragenlijst afgerond hebben. 
 
 
Tabel A26: Handelingen van de huisarts uitgesplitst naar testuitslag 
 
 Te veel eiwit in de urine   

 

Normale 
hoeveelheid 

eiwit in de urine 
(n=288) 

Zwak 
positief 

(n=3.444) 

Sterk positief 
(n=251) 

 P-waarde 

Bloedonderzoek aangevraagd 31,3% 55.5% 64.1%  <0,001 
Urineonderzoek aangevraagd 30,2% 57.6% 63.3%  <0,001 
Bloeddruk gemeten* 26,5% 33,5% 32,4%  0,29 
De huisarts heeft me gerust gesteld 23,3% 20.1% 16.3%  0,13 
Getest op suikerziekte* 22,2% 19,1% 20,7%  0,66 
Niets 20,8% 5.2% 2.8%  <0,001 
De test herhaald 18,8% 22.2% 20.7%  0,37 
Lichamelijk onderzoek 4,2% 3.9% 6.4%  0,16 
Voorlichting en informatie gegeven over leefstijl 3,1% 1.9% 2.8%  0,22 
Verwezen naar een medisch specialist 1,4% 2.8% 16.7%  <0,001 
Geneesmiddelen voorgeschreven 1,0% 1.9% 4.0%  0,03 
Anders 4,5% 4.1% 3.2%  0,72 
Weet niet 1,7% 0.4% 0.4%  0,01 
 
* Normale hoeveelheid eiwit in de urine: n=117 
 Zwak positief: n=1.700 
 Sterk positief: n=111 
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Tabel A27: Opgespoorde aandoeningen uitgesplitst naar testuitslag 
 

Uitslag Niercheck  
 Negatief 

(n=288) 
Zwak positief 

(n=3.444) 
Sterk positief 

(n=251) 
Totaal 

(n=3.983) 
Geen een ziekte opgespoord 278 (96,6%) 3.093 (89,8%) 185 (73,9%) 3.556 (89,3%) 
Wel een ziekte opgespoord 10 (3,4%) 351 (10,2%) 66 (26,1%) 427 (10,7%) 
 288 3.444 2.511 3.983 
     
Nieuw opgespoorde ziekten     
Hoge bloeddruk 5 115 20 140 
Suikerziekte 3 22 2 27 
Nierziekte 0 8 9 17 
Te veel eiwit in de urine 0 217 52 269 
Weet niet welke ziekte 3 10 0 13 

 
 
Tabel A28: Ervaringen ten aanzien van de testuitslag uitgesplitst naar testresultaat 
 

 
Negatief 

(n=56.885) 
Zwak positief 

(n=14.065) 
Sterk positief 

(n=764) 
P-waarde 
(zwak vs 

sterk positief) 
Verwachting ten aanzien van de testuitslag     
Ja, deze testuitslag had ik wel verwacht 53,9% 11,1% 17,8% 
Nee, deze testuitslag had ik niet verwacht 6,8% 29,8% 37,6% 
Ik had geen verwachtingen ten aanzien van de uitslag 39,3% 59,1% 44,6% 

<0,001 

     
Ongerustheid over de testuitslag     
Niet ongerust 96,2% 88,5% 73,4% 
Normaal 3,3% 8,9% 18,3% 
Ongerust 0,5% 2,6% 8,3% 

<0,001 

     
Reactie op de testuitslag     
Helemaal niet geschrokken NVT 84,0% 69,6% 
Normaal NVT 12,6% 21,5% 
Beetje geschrokken NVT 3,4% 8,9% 

<0,001 
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Tabel A29: Ervaringen ten aanzien van de testuitslag van personen met een normale 
hoeveelheid eiwit in de urine 

 

Normaal eiwit in de urine (n=56.885) 
Bezoek aan 

huisarts 
(n=288) 

Geen bezoek 
aan huisarts 
(n=56.596) 

P-waarde 

Verwachting ten aanzien van de testuitslag    
Ja, deze testuitslag had ik wel verwacht 48,3% 53,9% 
Nee, deze testuitslag had ik niet verwacht: het viel me mee 12,5% 6,7% 
Ik had geen verwachtingen ten aanzien van de uitslag 39,2% 39,3% 

<0,001 

    
Ongerustheid over de testuitslag    
Niet ongerust 92,0% 96,2% 
Normaal 5,9% 3,2% 
Ongerust 2,1% 0,5% 

<0,001 

 
 
Tabel A30: Ervaringen ten aanzien van de testuitslag van personen met een zwak 

positief testresultaat 
 

Te veel eiwit in de urine; zwak positief (n=14.065) 
Bezoek aan 

huisarts 
(n=3.444) 

Geen bezoek 
aan huisarts 
(n=10.621) 

P-waarde 

Verwachting ten aanzien van de testuitslag    
Ja, deze testuitslag had ik wel verwacht 9,1% 11,8% 
Nee, deze testuitslag had ik niet verwacht: het viel me tegen 34,4% 28,3% 
Ik had geen verwachtingen ten aanzien van de uitslag 56,6% 59,9% 

<0,001 

    
Ongerustheid over de testuitslag    
Niet ongerust 82,0% 90,6% 
Normaal 12,3% 7,8% 
Beetje ongerust 5,7% 1,7% 

<0,001 

    
Reactie op de testuitslag    
Niet geschrokken 77,1% 86,2% 
Normaal 17,1% 11,1% 
Geschrokken 5,8% 2,7% 

<0,001 
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Tabel A31: Ervaringen ten aanzien van de testuitslag van personen met een sterk 
positief testresultaat 

 

Te veel eiwit in de urine; sterk positief (n=764) 
Bezoek aan 

huisarts 
(n=251) 

Geen bezoek 
aan huisarts 

(n=513) 

P-waarde 

Verwachting ten aanzien van de testuitslag    
Ja, deze testuitslag had ik wel verwacht 13,9% 19,7% 
Nee, deze testuitslag had ik niet verwacht: het viel me tegen 49,8% 31,6% 
Ik had geen verwachtingen ten aanzien van de uitslag 36,3% 48,7% 

<0,001 

    
Ongerustheid over de testuitslag    
Niet ongerust 59,0% 80,5% 
Normaal 25,1% 15,0% 
Beetje ongerust 15,9% 4,5% 

<0,001 

    
Reactie op de testuitslag    
Niet geschrokken 56,1% 75,8% 
Normaal 29,1% 17,9% 
Geschrokken 14,8% 6,3% 

<0,001 
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Tabel A32: Ervaringen met de campagne ‘Stop beginnende nierziekte’ uitgesplitst naar 
testuitslag 

 

 
Totaal Negatief 

 
(n=56.885) 

Zwak 
positief 

(n=14.065) 

Sterk 
positief 
(n=764) 

P-waarde 

Ik vind een campagne zoals Stop beginnen-
de Nierziekte zinvol      

Helemaal eens / Eens 99,0% 99,2% 98,4% 97,9% 
Niet eens / Niet oneens 0,8% 0,6% 1,3% 1,1% 
Oneens / Helemaal oneens 0,2% 0,2% 0,3% 1,0% 

<0,001 

      
Ik ben blij dat ik de Niercheck heb gedaan      
Helemaal eens 97,6% 98,1% 96,8% 95,1% 
Niet eens / Niet oneens 2,2% 1,8% 3,7% 4,1% 
Oneens 0,2% 0,1% 0,5% 0,8% 

<0,001 

      
Naar aanleiding van de uitslag van de 
Niercheck ben ik gezonder gaan leven      

Helemaal eens 11,8% 10,6% 16,3% 26.1% 
Niet eens / Niet oneens 51,6% 52,2% 49,6% 45,0% 
Oneens 36,6% 37,2% 34,1% 28,9% 

<0,001 

      
De periode tussen de aanvraag van de 
Niercheck en de ontvangst van de test was 
te lang     

 

Helemaal eens 18,3% 17,5% 21,1% 25,4% 
Niet eens / Niet oneens 30,4% 30,0% 32,0% 30,1% 
Oneens 51,3% 52,5% 46,9% 44,5% 

<0,001 

      
Ik vond de totale testperiode met 3x testen 
te lang      

Helemaal eens 4,6% 4,4% 5,1% 7,5% 
Niet eens / Niet oneens 12,1% 12,0% 12,6% 13,9% 
Oneens 83,3% 83,6% 82,3% 78,6% 

<0,001 

      
De gebruiksaanwijzing Uw Niercheck stap 
voor stap was duidelijk en goed te volgen      

Helemaal eens 98,0% 98,2% 97,5% 96,8% 
Niet eens / Niet oneens 1,3% 1,2% 1,6% 2,1% 
Oneens 0,7% 0,6% 0,9% 1,1% 

<0,001 

      
Het aflezen van de uitslag met de kleuren-
kaart was eenvoudig te doen      

Helemaal eens 90,3% 92,1% 88,5% 89,4% 
Niet eens / Niet oneens 5,5% 4,6% 8,8% 5,9% 
Oneens 4,2% 3,3% 7,7% 4,7% 

<0,001 

      
Ik vond het lastig om de Niercheck uit te 
voeren      

Helemaal eens 2,4% 2,0% 3,6% 4,3% 
Niet eens / Niet oneens 5,8% 5,3% 7,7% 7,9% 
Oneens 91,8% 92,7% 88,7% 87,8% 

<0,001 
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Tabel A33: Verschillen tussen huisartsen die wel en niet deelnamen aan de enquête 
 

 Deelname aan de enquête?  

 Ja 
(n=140) 

Nee 
(n=359) 

P-waarde 

Geslacht    
Mannen (%) 65,3 63,6 
Vrouwen (%) 34,7 36,4 0,71 

    
Gemiddelde leeftijd, jaren (SD) 48,0 (7,5) 47,7 (8,1) 0,63 
    
Gemiddelde vestigingsduur, jaren (SD) 14,4 (8,9) 14,2 (9,4) 0,82 
    
Praktijkvorm    
Solo (%) 35,9 36,4 
Duo (%) 30,0 23,3 
Groep (%) 34,1 40,3 

0,22 

    
Stedelijkheid praktijk    
Zeer sterk (%) 20,6 16,4 
Sterk (%) 22,9 29,4 
Matig (%) 20,0 22,4 
Weinig (%) 24,1 20,6 
Niet (%) 12,4 11,2 

0,42 

 
 
Tabel A34: Op welke manier werd de huisarts geattendeerd op de campagne? (n=168) 
 
 Frequentie (%) 
Via media 128 (76,2%) 
Via patiënten 102 (60,7%) 
Via de brief van Nierstichting Nederland 57 (33,9%) 
Via NHG 33 (19,6%) 
Via collega's 26 (15,5%) 
Via internet 14 (8,3%) 
Anders 21 (12,5%) 
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