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Betreft: Uitnodiging NierCheck proef-bevolkingsonderzoek

Geachte meneer/mevrouw,
Wij nodigen u uit om mee te doen aan het NierCheck proef-bevolkingsonderzoek. Dit onderzoek
vindt plaats in de gemeente Breda. U ontvangt voor dit onderzoek een urinetest, de NierCheck. Met
de NierCheck kunt u testen of u te veel eiwit in uw urine heeft. Dit kan een eerste teken zijn van het
ontwikkelen van nier-, hart- en vaatziekten. De informatie in deze brief en in de informatiefolder
kunnen u helpen om te beslissen of u mee wilt doen.

Zo doet u mee
Met de Niercheck meten we de hoeveelheid eiwit in uw urine. Bij deze brief vindt u een testpakketje
met daarin alle benodigdheden voor de test. Ook moet u een app op uw smartphone installeren. In
de informatiefolder leest u de instructies om dit te doen. U krijgt de uitslag van de urinetest direct in
de app te zien. In de informatiefolder staat meer informatie over wat deze uitslag betekent. Ook
ontvangt u binnen 2 weken na het doen van de test de uitslag via de post.

Vinden we een verhoogde hoeveelheid eiwit in uw urine?
Een verhoogde hoeveelheid eiwit in de urine kan een teken zijn van nierschade, maar er kunnen ook
andere oorzaken zijn. Als we een te hoge hoeveelheid eiwit in uw urine vinden, ontvangt u een extra
urinetest. Wanneer we met deze test weer een te hoge hoeveelheid eiwit in uw urine vinden, krijgt u
een uitnodiging voor een vervolgonderzoek. Dit vindt plaats in het Amphia ziekenhuis in Breda. Daar
wordt onderzocht of u een verhoogde kans heeft op nier, hart- en vaatziekten.

Krijgt mijn huisarts de uitslagen?
Alleen wanneer u deelneemt aan het vervolgonderzoek in het Amphia ziekenhuis ontvangt uw
huisarts uw uitslagen. Alle huisartsen in de gemeente Breda hebben informatie over dit onderzoek
ontvangen.

Is meedoen aan het NierCheck onderzoek gratis?
De urinetest is gratis. Ook het vervolgonderzoek in het ziekenhuis is gratis. Mogelijk wordt u op basis
van de uitslagen van het vervolgonderzoek naar uw huisarts doorverwezen voor behandeling.
Eventuele kosten van deze behandeling vallen niet onder het NierCheck onderzoek, maar vallen
onder normale zorg. De kosten hiervan vallen dan ook onder uw zorgverzekering.

Meedoen is vrijwillig
U bepaalt zelf of u mee doet aan het onderzoek. Als u mee wilt doen, moet u hiervoor uw
toestemming geven. Dit kunt u doen in de app. Op de volgende pagina kunt u alvast lezen waar wij
uw toestemming voor vragen.

Heeft u nog vragen?
Als u meer informatie wilt of vragen heeft kijk dan op onze website, stuur ons een e-mail, of bel ons:
▪ Website: www.niercheck.nl

▪
▪

E-mail: niercheck@umcg.nl
Telefoon: 050 361 32 21 (bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09:00 uur tot
12:00)

Met vriendelijke groet,
Dr. Ronald van Etten, Nier-arts, Amphia Ziekenhuis
Drs. Birgitte Evers, huisarts, huisartsenpraktijk Tholos, Zevenbergen
Prof. Ron Gansevoort, Nier-arts, Universitair Medisch Centrum Groningen

U kunt dit formulier alvast doorlezen. In de app kunt u uw toestemming geven. U kunt de
hoeveelheid eiwit in uw urine niet meten met de app wanneer u geen toestemming geeft.

Toestemmingsformulier
voor deelname aan het NierCheck onderzoek

Met ondertekening stem ik toe met mijn deelname aan het NierCheck onderzoek. Ook bevestig ik
dat ik:

▪
▪
▪
▪

De informatie over het NierCheck onderzoek heb begrepen.
Genoeg tijd heb genomen om te beslissen of ik meedoe.
Weet dat meedoen aan het onderzoek vrijwillig is.
Toestemming geef voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens op de manier en
voor de doelen die in de informatiefolder staan.

