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Van de redactie

 
       ijltje pik, dat doen we allemaal wel eens, de ene al wat          
       vaardiger dan de andere. Maar zelfs een darts-professi-
onal zien we toch liever niet een AV-fistel aanprikken. Vaar-
digheid als professionele prikker leert u op de dialysevloer, 
maar dokter Valerie Neirynck heeft nog bijkomende tips en 
tricks, zoals wat is het ideale tijdstip om te starten met prik-
ken van de AV-fistel of graft. Belangrijker nog: hoe organi-
seren we een efficiënte bewaking en ‘onderhoud’ van deze 
toegangsweg tot de bloedbaan? En hoe detecteren we tijdig 
een beginnende vasculaire stenose? 

Onze patiënten verdienen geoefende prikkers, maar even-
zeer een optimale voorbereiding op hun behandeling. En die 
begint lang voor de feitelijke dialyse. Efficiënte predialyse-
programma’s leiden tot betere therapietrouw. Uit de ervaring 
van het UZ Leuven blijkt bovendien dat de patiënt ook een 
gezondere levenswijze aanneemt als hij of zij hierbij mee de 
touwtjes in handen krijgt. 
 
Eens de dialyse gestart, is een niertransplantatie de logische 
volgende stap voor sommige van onze patiënten. Transplan-
tatie biedt een kans op een nieuw leven, maar hoe lang? 
Ook al heeft deze tak van de geneeskunde een hoge vlucht 
genomen, toch is de overleving van de getransplanteerde 
nier op lange termijn niet mee gestegen met die op korte 
termijn. We geven u de nieuwste inzichten mee.

Veel leesplezier.

COLOFON
Jaargang 16, nummer 2, december 2016

Forum is een publicatie van ORPADT, 
de ORganisatie van het PAramedisch personeel van 
de Dialyse- en Transplantatiecentra
Oplage: 600 exemplaren
Distributie: gratis naar alle ORPADT leden
Lidmaatschap: zie WWW.ORPADT.BE 
Rekeningnummer ORPADT:
IBAN: BE90 0012 9740 7332

Redactieleden
Johan De Mulder
Danny Droessaert
Stefaan Maddens
Clement Dequidt
Sabine Verniest
Carina Simons
Sandra Vervynckt

Hoofdredacteur
Johan De Mulder
gsm: 0472/973 984
e-mail: johan.demulder@gza.be

Teksten voor publicatie kunnen aangeboden worden 
via het mailadres van de hoofdredacteur. De redactie 
behoudt zich het recht voor om teksten in te korten 
of niet te plaatsen. Opinies, commentaren en visies 
weergegeven in de gepubliceerde artikels vallen on-
der de verantwoordelijkheid van de auteur.

Advertenties
Tarieven en condities zijn op aanvraag te verkrijgen 
via johan.demulder@gza.be

Druk en lay-out
Drukkerij Coloma
Abeelstraat 102
2800 Mechelen
tel: 015/ 42 32 55
e-mail: info@drukkerijcoloma.be

Secretariaat ORPADT
Stefaan Maddens
Kleine Bassinstraat 1, bus 2
8800 Roeselare
tel: 051/253908 gsm: 0496/780622

Verantwoordelijke uitgever 
Bert Van Den Wijngaert 
Rozenlaan 2a
2861 Sint-Katelijne-Waver

Foto cover: Julien Gregorio

Copyright 2016 ORPADT
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-
kopie, fotografie of op welke andere wijze dan ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de ORPADT FORUM-redactie.

Johan De Mulder
hoofdredacteur



Forum jaargang 16 • nr. 2 • december 2016

4

Forum december 2016 - Inhoud
Sponsors, colofon, van de redactie                     2-3

ORPADT-info                                               5

Survival of the fistula. Hoe kunnen verpleegkundigen daarbij helpen?               6-12
Pijltje p(r)ik in de dialyse.    V. Neirynck & M. Dermaux

Transplantatie: wat hebben we geleerd over de uitdagingen van morgen?    13-17
Alles kan beter.     B. Sprangers                    

Predialysebegeleiding … zoveel meer dan de patiënt voorbereiden op dialyse.           18-22      
De ideale wereld.     K. Dierickx, E. Hallez & K. Claes

Congresreis naar Valencia.                      23
Verslag.               B. Torres Valente, A. Hellemans & T. Janse

Nefro-weetjes                    24-25

EDTNA/ERCA-nieuws                                                                                        26-27

De Forum redactie wenst jullie een 
gelukkig nieuwjaar!



Forum jaargang 16 • nr. 2 • december 2016

5

ORPADT-info
2016…wat was dit een jaar.

Nooit was IS en de oorlog in Syrie in het voorjaar, zo dichtbij als met de aanslagen 
in Brussel. Het had ons land maandenlang in de greep en de gevolgen zijn tot op 
vandaag zichtbaar en voelbaar. 

Tijdens de zomer, in Frankrijk, konden de Rode duivels hun hoge verwachtingen niet inlossen en 
verloren kansloos hun kwartfinale tegen Wales, Portugal werd verrassend Europees kampioen.

In september kwam de regering met hun besparingen naar buiten: 900 miljoen wordt bezuinigd in de 
sociale zekerheid. De ganse sector kreunt opnieuw onder zeer zware bezuinigingen. Minder budget 
voor nierdialyse heeft gevolgen. Transitie naar ‘goedkopere’ vormen van dialyse wordt gevraagd, meer 
vormen van ‘home’ therapieën’ worden voorzien. Hoe we dit allemaal op de werkvloeren gaan moeten 
uitvoeren is nog niet duidelijk. Velen onder ons zijn hierover ongerust. 

In het najaar verkoos Amerika een president, die ondanks de opiniepeilingen, zeker niet verwacht 
werd. Het spektakel tijdens de verkiezingscampagne was ongezien. 

Voor ORPADT was 2016 een goed jaar. Nooit eerder hadden wij zulk een groot aantal leden. 
Onze activiteiten werden door jullie gesmaakt. Hoogtepunt was de nefrologiedag in maart 2016, voor 
de eerste maal op een weekdag. We konden rekenen op een grote opkomst van leden, artsen en 
industrie. De nefrologiedag is hiermee uitgegroeid als het ontmoetingsmoment van de nefrologie in 
Vlaanderen. Noteer alvast de datum van onze 11e nefrologiedag die doorgaat 21 maart 2017 in Affligem.
De resultaten van de ORPADT-enquête 2016 zijn zeker ook iets om naar uit te kijken in 2017. Het is de 
10e editie van deze enquête waardoor we een overzicht kunnen geven van 30 jaar nefrologische zorg 
in Vlaanderen. Dit unieke werkstuk werd samen met ORPADT en Prof. M. Elseviers gerealiseerd. 

Natuurlijk biedt ORPADT voor 2017 opnieuw een gans programma aan waar wij samen, met de ganse 
bestuursploeg hard aan werken. Wij streven ernaar om steeds voeling te houden met wat er leeft op 
het werkveld. We zien er alvast naar uit om jullie daar te ontmoeten. Vergeet ook jullie lidmaatschap 
voor 2017 niet te hernieuwen. Het is voor ons als bestuur een teken van vertrouwen.

Als slot wens ik ieder van jullie veel geluk en gezondheid in 2017. Dat voor ieder van jullie zijn of haar 
wensen, dromen en verwachtingen voor 2017 moge gerealiseerd worden.

Bert Van den Wijngaert
voorzitter ORPADT

O R PA D T    VZW
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1. Fistel eerste keuze

Dialyse bij patiënten met nierfalen is pas mogelijk indien bloed 
met voldoende debiet kan worden aangeboden aan een 
dialyse toestel, die op zijn/ haar beurt het bloed kan zuiveren 
over een periode van enkele uren. De vaataccess voor een 
dialyse patiënt is daardoor noodzakelijk een groot debiets 
toegang. Dit kan bestaan uit een natieve AV fistel waarbij een 
ader wordt verbonden met een slagader, een graft of kunststof 
verbinding tussen ader en slagader of een centrale katheter. 
Vele studies vergeleken de drie opties ten opzichte van elkaar 
en steeds kwam de natieve fistel als superieur naar voor 
omwille van meerdere evidente redenen zoals minder infecties, 
bijgevolg minder hospitalisaties, minder cardiovasculaire events 
(zoals CVA’s, …) lagere mortaliteit (zie figuur 2). Ook blijkt de 
levensduur van goed aangelegde fistels langer te zijn dan die 
van grafts en centrale katheters (zie figuur 1).

Figuur 1: Overlevingsduur AVF versus katheter.

Gegeven de voordelen van natieve fistels in vergelijking 
met andere opties (grafts en centrale katheters) bracht de 
KDOQI in 1997 guidelines naar buiten waarin twee doelen 
naar voor werden geschoven. Enerzijds was er een oproep 
tot het aanleggen van meer fistels gezien de superioriteit 
ten opzichte van katheters en grafts inzake infecties, 
hospitalisaties, complicaties, … . Anderzijds werd ook een 
oproep gedaan voor programma’s voor vroege detectie 
van problemen met AV fistels om zo het ontstaan van 

thromboses te kunnen voorkomen. Er werd hiervoor een 
werkgroep FFBI (Fistula First Breakthrough Initiative/ NVAII 
National Vascular Access Improvement Initiative) opgericht 
met als doel 50% fistels te verkrijgen tegen 2009 en het 
aantal katheters te beperken tot maximaal 15%.

Figuur 2: Verband tussen vaataccess en klinische gevolgen.

In 2009 werd dat doel opgetrokken naar 65% doch met de 
nuance dat het niet mag gaan om de aanleg zelf van fistels 
maar over fistels die enkele maanden na aanleg nog goed 
werken. Dit om primary failures en recidiverende revisies 
te vermijden. Deze laatste waren voornamelijk het gevolg 
van slechte selectie van patiënten voor aanleg van fistels 
(slechte vaatkwaliteit, oudere patiënten, diabetes, ….), 
teveel met het oog gericht op het halen van de targets dan 
met aandacht voor de patiënt.

De resultaten van DOPPS in 2011 waren enigszins positief 
door de meerderheid van de landen die toch de targets 
van 50-65 % AV fistels haalde (zie figuur 3 en 4). Anderzijds 
bleek toch een belangrijk aandeel patiënten een centrale 
katheter te hebben als toegangsweg. Moeten we daarom 
onszelf bekritiseren of is er een logische verklaring hiervoor?
Vermoedelijk wel want waar in 1997 en 2006 geen 
rekening mee werd gehouden, is de evolutie van onze 
patiëntenpopulatie. Daar waar in 1997 de gemiddelde 
leeftijd nog 67 jaar was, zien we intussen een verschuiving 
naar oudere patiënten (gemiddelde leeftijd 75jaar) met 
uiteraard ook meer co morbiditeit waarbij de aanleg van een 
fistel niet altijd mogelijk is. Denk maar aan ernstig hartfalen 
waarbij aanleg van een fistel nog meer belastend kan zijn 

Survival of the fistula. Hoe kunnen 
verpleegkundigen daarbij helpen? 

Dialyse is buiten transplantatie de enige behandeling die patiënten met terminaal 
nierlijden in leven kan houden. Uiteraard is daarvoor een vaattoegang nodig. Het 
is daarom goed stil te staan bij de verschillende mogelijkheden voor deze letterlijke 
levenslijn van de patiënt. In dit overzichtsartikel gaat veel aandacht naar de AV-fistel 
en hoe we die optimaal onderhouden.

Valerie Neirynck, nefroloog & Mieke Dermaux, dialyseverpleegkundige, AZ Sint Lucas Gent
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Figuur 3: Verdeling van type vaataccess over 
verschillende landen 2001-2011.

voor het hart of ernstig perifeer vaatlijden met risico’s voor 
perifere ischemie (zie figuur 5). Daarnaast is er ook een 
probleem van late referrals waarbij patiënten pas naar de 
nefroloog worden verwezen bij vergevorderd nierlijden en 
er aldus geen tijd meer is voor aanleg van een fistel voor 
de start, laat staan om de patiënt te overtuigen om nadien 
nog te veranderen van vaataccess. Met deze gegevens 
dienen de doelen van de KDOQI werkgroep vermoedelijk 
in de toekomst toch te worden bijgesteld al zal de eerste 
keuze voor natieve fistel altijd wel blijven bestaan en moeten 
we dit ook best nastreven voor de meerderheid van onze 
patiënten

Figuur 4: Verdeling van type vaataccess over 
verschillende landen-DOPSS 4 (2011).

2. Hoe optimaliseren zorg fistel

Eens de keuze voor hemodialyse via natieve fistel is gemaakt 
bij een patiënt, kunnen meerdere maatregelen bijdragen tot 
een optimale zorg voor de fistel en dus voor de levenslijn 
van de patiënt en daarvoor wordt best niet gewacht tot 
opstart van de dialyse.

2.1 Voor dialyse

In België zijn de laatste jaren veel inspanningen geleverd om 
patiënten met chronisch nierlijden een opvolgprogramma 
aan te bieden en zich vroegtijdig door nefrologen te laten 
volgen. Het mooiste voorbeeld hiervan zijn de zorgtrajecten. 
Dit betekent dat we patiënten al zien in stadium 3b-4 
nierlijden en zo proberen de late referrals te vermijden. 
Voordeel hiervan is dat vele centra predialyse raadplegingen 
op punt hebben gezet met aandacht voor levensstijl, dieet, 
enzovoort. Maar feitelijk kunnen deze best ook al worden 
gebruikt om patiënten en medebehandelaars aan te leren 
geen veneuze puncties meer te doen in de elleboog of 
onderarmsvenen maar te kiezen voor bloednames via 
handbloedvaten (vlindernaaldjes) om zo het vaatbed te 
conserveren. Door vroegtijdige mapping van het vaatbed 
kan men eventueel zelfs één arm selecteren die dan best 
wordt gevrijwaard van alle manipulaties. Ook wordt bij 
het plaatsen van een noodzakelijke centrale katheter de 
subclavia best vermeden (voorkeur voor jugulair) gezien het 
risico op latere stenoses bij aanleg van een fistel.
Eens een patiënt het stadium terminaal nierlijden heeft 
bereikt, wordt best al een vaataccess aangelegd bij een 
klaring vanaf 15-20 ml/min. Reden hiervoor is de ideale 
6 maanden tijd voor rijping van de fistel, genezing van de 
anastomose en de arterialisatie van de vaatwand van de 
outflow vene.
Voor aanleg van een natieve fistel zijn binnen de vasculaire 
heelkunde reeds meerdere guidelines beschreven. Best 
wordt per centrum een duidelijk beleid uitgestippeld met 
idealiter een uitgebreide anamnese (aanwezigheid vroegere 
centrale katethers, pacemaker, portacath, diabetes, perifeer 
vaatlijden, stollingsneiging, …) en klinisch onderzoek 
(binnen een warme kamer, met garrot en zittende houding, 
positieve allen’s test). Daarnaast gebeurt best een mapping 
van het gehele veneuze vaatbed van de twee armen om 
een goede keuze te maken voor lokalisatie van de fistel. 
Duplex heeft hierbij een 97% specificiteit en geniet zeker 
de voorkeur op venografie omdat dan geen contrast nodig 
is. Bij de uiteindelijke keuze en de geplande heelkunde zijn 

Figuur 5: Evolutie gemiddelde leeftijd dialysepatiënten 1997-2013.
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volgende zaken belangrijk: minimale diameters van 2 mm 
zowel voor vene als arterie, een rechtlijnig verloop (6 cm) 
die bovendien ook oppervlakkig genoeg is (minder dan 6 
mm diepte). Tot slot gaat uiteraard de voorkeur uit naar 
meer distale fistels in eerste tijd zijnde pols en voorarm, dan 
pas elleboog (cefalica) en dan pas basilica gezien dit vaak 
een superficialisatie noodzaakt in tweede tijd en daarnaast 
op termijn schouderproblemen veroorzaakt bij de patiënt 
door noodzakelijke exorotatie van de arm bij aanprikken 
en behandeling later. Aandachtspunten voor de heelkunde 
zelf zijn voorkeur voor lokale anesthesie of combinatie van 
volledige narcose met plexus block om zo een dilatatie van 
de venen te verkrijgen peroperatief en onmiddellijke tractie 
(en bijgevolg stenose) op de anastomose te vermijden 
onmiddellijk postoperatief. Een anastomose van 1cm thv 
de pols en 6mm ter hoogte van de elleboog om hyperdebiet 
en dus steal fenomeen te vermijden en toch voldoende 
inflow te hebben. Postoperatief rest nog de educatie van 
de patiënt (geen spannende kledij, vermijden BD meting, 
vermijden veneuze puncties, hand oefeningen en opvolging 
thrill).
Bij onvoldoende ontwikkeling binnen de eerste weken, 
moet de aandacht vooral uitgaan naar onvoldoende 
instroom, eerder dan naar collaterale circulatie. De inflow 
kan worden ingeschat door middel van de augmentation 
test, waarbij een stenose wordt gesimuleerd kort na de 
anastomose. Het is ook meerdere keren aangetoond dat 
na 6 weken geen spontane verdere ontwikkeling mogelijk 
is en dat bij onvoldoende maturatie best investigatie (echo 
of fistulografie) wordt gepland alvorens een poging tot 
gebruik van de fistel te ondernemen. In tegenstelling tot 
verschillende criteria die door de KDOQI werden naar voor 
geschoven voor inschatting van de maturatie van een fistel, 
is de waarde van de klinische inschatting door artsen en/ of 
referentieverpleegkundigen nog steeds de beste referentie.

2.2 Eerste punctie

Een eerste punctie van een natieve fistel is zowel voor 
patiënt als voor verpleging een stresserend moment en 
gebeurt best niet binnen eerste 4-6 weken na aanleg. 
Volgens de laatste KDOQI guidelines wordt een eerste 
punctie best voorzien op een niet dialysedag (gezien dan 
geen stress voor dwingende noodzaak tot slagen en gezien 
dan geen clexane/ heparine nadien). Theoretisch is dit te 
begrijpen maar in de praktijk is dit een niet haalbare kaart. 
Om een eerste punctie zoveel mogelijk voor te bereiden, 
kan best een debietsmeting en duplex gebeuren minder 
dan 3 maand voor het aanprikken om zeker te zijn van 
afwezigheid van pathologie. The rules of 6’s is een handige 
tool ter inschatting van de succesrate van een eerste 
punctie (max 6mm diep, min 6mm diameter, min 6cm lang, 
min 600ml debiet). Indien voorhanden is uiteraard echo 
geleide punctie een bijkomende mogelijkheid. 

2.3 Routine opvolging

2.3.1 Klinisch

Vier belangrijke items hierbij zijn anamnese, inspectie, 
palpatie en auscultatie.

Anamnese: is er een bloeding, pijn, zwelling, roodheid 
aanwezig?

Terugkijken naar info over vorige dialysesessie is zeker ook 
nuttig: moeilijke punctie? Hoe waren de drukken tijdens de 
sessie?

Inspectie: merkt men een aneurysma op? Zijn er tekenen 
van infectie? Is er hematoom aanwezig? Is er zwelling thv 
van de arm en collaterale circulatie zichtbaar? Wanneer 
we de arm opheffen valt de fistel dan plat? Zo niet, dan 
kan dit wijzen op een stenose hogerop. Zijn er tekenen van 
ischemie? Zijn er “parels” zichtbaar, een witte verkleuring 
van de huid?

Platvallen fistel bij heffen arm, zo niet dan verdacht 
voor stenose hogerop. Soms enkel verminderen 
van spanning op fistel (bij forse fistels of bij 
voorgeschiedenis van stenose hogerop die werd 
gedilateerd).

Palpatie: bij een polsfistel moet een thrill voelbaar zijn tot 
aan de elleboog. Bij een elleboogfistel tot aan de schouder. 
Een fistelvene voelt normaal soepel aan en moet vlot plat te 
duwen zijn. Zo niet, dan kan dit wijzen op de aanwezigheid 
van een trombus. De huid en de fistelvene moeten los van 
elkaar kunnen bewegen.

Auscultatie: neem de stethoscoop ter hand!
Wat is normaal hoorbaar? Een laag frequent geluid, 
maximaal aan de anastomose en stiller naar proximaal 
toe. Vergelijk hierbij de patiënt niet met een andere patiënt 
want wat je hoort is afhankelijk van het debiet, de plaats 
en maturatie van de fistel. Het geluid moet zowel in de 
systolische als de diastolische fase hoorbaar zijn. Het geluid 
valt dus niet helemaal weg tussen de twee fasen. Gebeurt 
dit wel dan is dit pathologisch.
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2.3.2 Technisch

2.3.2.a Arteriële druk (Part) en veneuze druk (Pven) 

Elke sessie worden deze drukken opgevolgd.
Belangrijk hierbij is het bekijken van de evolutie. Hoge Pven 
wijst op stolling, een stenose thv de afvoerende vene. Lage 
Part wijst op ‘platzuigen’ door ondervulling of een stenose 
thv het aanvoerend vat of juxta anastomose.

2.3.2.b Debiet/flowmeting Transonic (ultrasound),     
             BTM (temperatuur) en recirculatie

Evolutie is ook hier belangrijk. De meting gebeurt best op 
regelmatige basis en extra bij een klinisch probleem. Merk 
op dat recirculatie pas laattijdig afwijkend is en vals negatief 
kan zijn.

2.3.2.c Kt/V berekeningen

De KDOQI guidelines adviseren een maandelijkse opvolging. 
Een minimale waarde van 1,2 (bij 3 dialyses/week) is hierbij 
een richtlijn.

2.4 Herkenning en snelle behandeling      
      complicaties

2.4.1 Infectie

Een infectie van de fistel is vaak een klinische diagnose. De 
gekende roodheid, zwelling, pijn en soms zelfs vocht/pus 
uit punctieplaatsen zijn een absolute contra indicatie tot het 
aanprikken van de fistel. Antibiotica dient zo snel mogelijk 
te worden gestart en de fistel mag niet worden gebruikt 
of toch zeker niet op die plaats om het veroorzaken van 
sepsis door turbulente flow langsheen de geïnfecteerde site 
te vermijden. Bij bewezen sepsis is behandeling van twee 
weken aangewezen.

2.4.2 Stenose

Klinische tekenen zijn heel nuttig en belangrijk in de 
diagnostiek van een aanwezige en evoluerende stenose 
van een AV fistel. Wat gemakkelijk te herkennen valt voor 
verpleegkundigen en artsen is bijvoorbeeld het niet platvallen 
van de fistel bij heffen van de arm, een veranderde thrill met 
ontstaan van pulsatiel karakter en een hoge fluittoon met 
wegvallen van de diastolische component bij auscultatie. 
Al deze tekenen geven voldoende argumenten voor verder 
nazicht en interventie. Ook verlengd nabloeden, hoge 
veneuze drukken en slecht debiet zijn vaak hints naar een 
onderliggend probleem. Daarnaast kan een regelmatige 
technische opvolging van debietmetingen van fistels 
vaak ook een stenose doen vermoeden alvorens er zich 
daadwerkelijk een thrombus vormt. De behandeling van 
een stenose bestaat uit percutane dilatatie. Volgens de 
KDOQI guidelines dient dit te worden overwogen bij debiet 
onder 500ml bij een natieve fistel ofwel een debietsdaling 
van 25%. Echter fistels met zeer trage vermindering van het 
debiet zonder flowproblemen en zonder dialyseproblemen 

of fistel met drop down die nog steeds boven 600ml/min 
blijft, dienen case per case te worden geëvalueerd. Reden 
hiervoor is het gevaar voor versnelde intimahyperplasie 
bij recidiverende Percutane Transluminele Angioplastieën 
(PTA’s) en overshoot aan behandeling.

Figuur 6: Functionele criteria om de ernst van de 
vasculaire stenose te bepalen cf. verschillende 
bronnen. (QA= Access Blood Flow, AVG= Arteriovenous 
Graft, AVF= Arteriovenous Fistula)

2.4.3 Thrombose

Thrombose van een AV fistel kenmerkt zich door volledige 
afwezigheid van thrill of souffle over de outlfow vene en 
soms ook pijnlijke zwelling in de fistel. Deze complicatie 
wordt steeds minder gezien ten gevolge van doorgedreven 
aandacht voor klinische tekenen van evoluerende stenose 
en vermindering van debiet bij sequentiële metingen 
waardoor vaak preventief wordt behandeld. Het is namelijk 
zo dat een thrombose zich, zonder noemenswaardige 
stollingsstoornissen, meestal zal voordoen bij reeds 
aanwezige stenose met extra uitlokkende factor zoals 
hypotensie, koorts en slecht debiet. Deze laatste factoren 
worden dan ook best vermeden of zo snel mogelijk 
verholpen.

2.4.4 Steal fenomeen

Onder steal fenomeen verstaan we een verminderde distale 
bloedflow en is bijgevolg een ischemische complicatie van 
een fistel. De voornaamste klachten hierbij zijn een koude 
hand/vingers aan de fistel zijde, trofische stoornissen van de 
nagels, ulcera en wondjes thv de vingers en vaak ook pijn 
in de hand die toeneemt tijdens dialyse. De enige therapie 
voor deze complicatie is een revisie van de anastomose 
met poging tot het verminderen van de inflow. Indien dit niet 
lukt, moet de fistel worden opgegeven om hand en vingers 
te sparen.

2.4.5 Moeilijke punctie/ hematoom

Hematoomvorming is een eenvoudige complicatie, die 
meestal optreedt na een moeilijke punctie, een probleem 
bij afduwen of bij perforatie door manipulatie van de naald 
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tijdens dialyse. Meestal dient dit enkel te worden behandeld 
met ijsapplicatie, hoogstand en uiteraard compressie bij 
residuele bloeding. Hoewel deze complicatie feitelijk banaal 
is, kan deze -zo niet doorgebriefd of vermeld in het dossier- 
gevolgen hebben voor volgende puncties. Belangrijke 
hematomen kunnen in bepaalde gevallen externe 
compressie veroorzaken op de fistel en op die manier een 
stenose creëren. Dit kan nieuwe puncties bemoeilijken. Een 
open cultuur waarin dergelijke complicaties niet worden 
achterwege gehouden maar een mislukte punctie wel 
degelijk duidelijk wordt gemeld in het dossier, kan vele 
toekomstige problemen met de fistel vaak vermijden. 
Vandaar dan ook het nut voor het correct bijhouden van 
een ‘prikblad’ of ‘prik overzicht’.

2.4.6 Aneurysma

Aneurysmata op de AV fistels ontstaan voornamelijk door 
‘area puncture’ gezien multiple puncties op een kleine 
oppervlakte een verzwakking van de vaatwand veroorzaken. 
Soms ontstaan ze mede door stenoses hogerop met 
retrograde stuwing. Aneurysmata op zich dienen geen acute 
behandeling en ontstaan ook meestal niet op enkele sessies 
tijd. Ingrijpen door de vaatchirurg is enkel aangewezen 
indien de grootte 3 cm overschrijdt gezien dan een risico 
op bloeding ontstaat. Ook bij hinder voor de patiënt of 
hoge veneuze drukken, dient best te worden ingegrepen. 
Belangrijk wel bij aneurysmatische verbredingen van de 
fistel, is de opvolging van de bovenliggende huid. Indien 
deze gefixeerd lijkt tov de onderliggende fistel of indien 
er witte verkleuring van de huid of parelvorming ontstaat, 
wordt aangeraden de fistel op die plaats zeker niet aan te 
prikken.

3. Besluit

De vaattoegang bij een patiënt met nierfunctie vervangende 
therapie (dialyse) is letterlijk de levenslijn van deze patiënt. 
Studies geven aan dat een natieve AV fistel de voorkeur 
geniet. Meerdere maatregelen kunnen bijdragen tot een 
optimale zorg voor de fistel en dus voor de levenslijn van 
de patiënt.
Klinische tekenen zijn heel nuttig in de diagnostiek van 
een aanwezige/evoluerende stenose van een AV fistel. 
Hierbij staan wij als zorgverlener op de eerste rij. Laat 
bovenstaande informatie aan dialyseverpleegkundigen en 
artsen, de nodige informatie bieden om de ‘survival of the 
fistula’ te optimaliseren en als dusdanig ook de zorg voor 
onze patiënten.

Voor de gelijknamige presentatie zie www.ORPADT.BE en klik vervolgens op
DOCUMENTEN/ 2016/ VLAAMSE NEFROLOGIEDAG
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Foto 1: Aanprikken fistel na verwijderen korstjes.

Foto 2: Luchtvrij maken. Foto 3: Droog flushen met 10 ml spuit om correcte 
plaatsing van naalden te testen.

Addendum

  1. De buttonhole techniek heeft de voorkeur in het AZ Sint Lucas Gent
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 2. Maandelijkse controle van het vaataccess

Foto 4: Elke maand wordt er systematisch met de stetoscoop geausculteerd. Nu evalueert men ook de korstjes/
punctieplaats van het vaataccess en voert men de ‘elevation-test’ uit: opheffen fistelarm -> valt fistel plat of niet?
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1. Inleiding: transplantatie in 2016

Orgaantransplantatie wordt terecht gezien als één van de 
grootste medische verwezenlijkingen van de 20ste eeuw. 
Door dit succes wordt orgaantransplantatie momenteel 
ook geconfronteerd met zijn beperkingen onder andere 
het groeiend aantal mensen op de wachtlijst voor organen, 
de nog steeds beperkte levensduur van getransplanteerde 
organen (met nood aan hertransplantatie in een belangrijke 
fractie van de patiënten tot gevolg) en de belangrijke 
morbiditeit en mortaliteit in transplant-receptoren. Het 
belangrijkste bewijs dat er nog werk aan de winkel is, is het 
feit dat hoewel er belangrijke vooruitgang geboekt is in de 
korte-termijn overleving, er weinig verbetering in de lange-
termijn graft overleving bereikt werd.(1) 

Omwille van verbeteringen van de chirurgische technieken, 
immuunsuppressieve medicatie en medische kennis 
in het algemeen is transplantatie geëvolueerd van een 
zeer risicovolle interventie tot een routine medische 
handeling. Hierdoor zijn de criteria voor receptorselectie 
ook in belangrijke mate gewijzigd en is er een belangrijke 
mismatch tussen het aantal potentiële receptoren en het 
aantal beschikbare donororganen. Hierdoor ontstaat er een 
wachtlijst en het onder controle houden van de wachttijd en 
wachtlijst vormen een continue uitdaging. Uiteraard wordt 
er ook gekeken om het aantal donororganen te vergroten 
door exploratie van nieuwe type donoren (extended criteria 
donoren, donoren na cardiale dood, donor met acuut 
nierlijden op moment van overlijden, en meer experimentele 
benaderingen zoals orgaan-regeneratie, cel-therapie en 
xeno-transplantie (transplantatie tussen verschillende 
species bijvoorbeeld van varken naar mens)).

Het inzicht met betrekking tot de immunologische en 
niet-immunologische mechanismen die een rol spelen 
in het ontstaan van chronische beschadiging van de 
getransplanteerde nier (=allogreffe) is enorm toegenomen 
gedurende de laatste decennia.(2) Het is duidelijk dat 
immunologische factoren een rol spelen zowel op korte 
als lange termijn, en dat de bijdrage van het humoraal 
(antistof-producerend) immuunsysteem toeneemt over 
tijd.(3) Verder is ook duidelijk geworden dat het innate 
immuunsysteem (meer info onder punt 3) betrokken is 
in de initiatie van de immuunreactie ten opzichte van het 

getransplanteerde orgaan en de rechtstreekse beschadiging 
van de allogreffe. Daar naast zijn niet-immunologische 
factoren zoals neveneffecten van immuunsuppressieve 
medicatie, non-adherence, cardiovasculaire belasting 
van de getransplanteerde patiënten, virale infecties, 
enzovoort, belangrijke determinanten van de uiteindelijke 
overleving na transplantatie zowel voor de patiënt als het 
getransplanteerde orgaan.(2) 

In dit artikel zullen enkele van deze topics in transplantatie 
besproken worden. Het is niet de bedoeling om een 
volledig overzicht te geven van alle thema’s in transplantatie 
noch om een gedetailleerde discussie te voeren over de 
geselecteerde topics. Hiervoor verwijs ik de geïnteresseerde 
lezer naar de geciteerde literatuur in dit artikel.

2.  Biomarkers in niertransplantatie

De tools die we momenteel routinematig ter beschikking 
hebben ter investigatie van nierfunctie-achteruitgang zijn 
ofwel niet sensitief en specifiek of invasief. Serum creatinine 
is nog steeds de meest gebruikte merker om achteruitgang 
van de nierfunctie op te sporen. Het creatinine is echter 
geen gevoelige merker: de (transplant)nierfunctie kan reeds 
in belangrijke mate verminderd zijn vooraleer het serum 
creatinine een significante stijging vertoont. Verder verleent 
een gestegen creatinine weinig/niets informatie over de reden 
waarom de werking van de (transplant)nier achteruitgaat. 
Een nierbiopsie daarentegen is een invasieve procedure 
die toe laat om een meer specifieke diagnose te stellen. 
Histologische afwijkingen die in het licht gesteld worden 
door histologisch onderzoek van de transplantnier biopsie 
zijn vaak atypisch. Er is dus zeker nood aan meer specifieke 
en sensitieve (vroege) merkers van transplant afstoting en 
andere vormen van transplantnier dysfunctie nodig.(4) In de 
laatste jaren zijn er belangrijke inspanningen geleverd om 
zulke nieuwe biomarkers te ontwikkelen.(5) Verschillende 
onderzoeksgroepen hebben interessante resultaten 
geboekt die – na verdere oppuntstelling en validatie – een 
niet-invasieve diagnose van transplantnier dysfunctie zullen 
toelaten in de toekomst.(6,7) De ontwikkeling van nieuwe 
onderzoekstechnieken (metaboblomics, lipidomics, T cel 
repertoire sequencing, …) en nieuwe analysetechnieken 
om de enorme hoeveelheid van gegenereerde informatie 

Transplantatie: wat hebben we geleerd over de 
uitdagingen van morgen? 

Er is nieuwe medicatie op de markt die het succes van niertransplantatie op lange 
termijn aanzienlijk kan verhogen. In België is het middel nog niet te verkrijgen, 
maar in dit overzichtsartikel wordt het alvast toegelicht. Er zijn gelukkig nog meer 
mogelijkheden om de resultaten van niertransplantatie te verbeteren.

Ben Sprangers, MD PhD MPH MBA
Afdeling IG Nefrologie, Universitaire Ziekenhuizen Leuven
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te verwerken zal er in de komende jaar voor zorgen dat 
nieuwe testen en algoritmen zullen gerapporteerd worden.
(8,9)

3.  Humorale rejectie definitief uit de          
     schaduw getreden

Het immuunsysteem kan opgedeeld worden in het 
innate en het adaptief immuunsysteem. Het innate 
immuunsysteem staat in voor de eerste lijnsverdediging 
ten opzichte van pathogenen en bestaat uit cellen en 
moleculen die snel en op een niet-specifieke manier 
mogelijke indringers herkennen zonder dat er hierbij 
geheugenfunctie ontstaat (= de mogelijkheid om bij een 
2de contact met hetzelfde pathogeen om een snellere en 
meer effectief immuunrespons te ontwikkelen). Het adaptief 
systeem daarentegen wordt gekenmerkt door een zeer 
specifieke herkenning van pathogenen door middel van 
unieke receptoren. De immuunrespons van het adaptief 
systeem ontwikkelt trager na contact met het pathogeen 
maar is eveneens gekenmerkt door een geheugenfunctie 
(bij een 2de contact met hetzelfde pathogeen zal de 
immuunrespons veel sneller en effectiever zijn). Binnen 
het adaptief immuunsysteem maken we een onderscheid 
tussen cellulaire (gemedieerd door T cellen) en humorale 
(gemedieerd door antistoffen) immuniteit. 

3.1  Humorale immuniteit

Dat T cellen een belangrijke rol spelen in orgaanrejectie staat 
buiten kijf en de meeste immuunsuppressieve medicatie 
die momenteel ter beschikking zijn om afstoting tegen te 
gaan richten zich dan ook op min of meer specifieke wijze 
op T cellen. Het laatste decennium is het echter duidelijk 
geworden dat de rol van humorale immuniteit (antistoffen) 
niet onderschat mag worden en – nog belangrijker – dat 
de immuunsuppressieve medicatie die momenteel gebruikt 
worden onvoldoende inspelen op deze arm van het 
immuunsysteem. Dit verklaart ook waarom studies tonen 
dat de bijdrage van antistof-gemedieerde afstoting ook 
meer prominent wordt nu T cel gemedieerde afstoting beter 
onder controle is. 

3.2  Donor-specifieke antistoffen

De laatste jaren is er in de transplantatie literatuur veel 
aandacht voor donor-specifieke antistoffen (of DSA). Dit zijn 
antistoffen die gericht zijn tegen antigenen aanwezig in de 
donor. DSA kunnen aanwezig zijn voor transplantatie en bij 
de toewijzing van organen wordt rekening gehouden met 
deze antistoffen om incompatibiliteiten te voorkomen. DSA 
kunnen echter ook ontstaan na transplantatie en recent 
werd aangetoond dat het percentage van patiënten met 
DSA geleidelijk over tijd toeneemt (2% na 1 jaar, 10% na 
10 jaar en 19% na 20 jaar) en dat dit gelinkt is aan non-
adherence van immuunsuppressiva.(10) Deze de novo DSA 
zijn geassocieerd met verminderde orgaanoverleving.(11) 
Momenteel is er geen algemeen aanvaarde behandeling van 
antistof-gemedieerde afstoting. Dit is mede het gevolg van 
het feit dat de diagnose van antistof-gemedieerde afstoting 
niet eenvoudig en eenduidig is. Logischerwijs heeft dit tot 
gevolg dat het opzetten van gerandomiseerde studies om 
het effect van interventies op antistof-gemedieerde afstoting 
te evalueren moeilijk is.

Wat betreft de definiëring van DSA en incompatibiliteiten zijn 
er ook wijzigingen te verwachten. Waar er in het verleden 
voornamelijk gekeken werd naar incompatibele antistof-
antigen combinaties, is de verwachting dat in de toekomst 
meer zal gekeken worden naar de specifieke delen van 
het antigen die herkend worden door een welbepaald 
antistof (=epitoop) en op basis hiervan donor-receptor 
incompatibiliteiten te definiëren.(12) Door dit zo te doen 
kunnen incompatibiliteiten meer nauwkeurig gedefinieerd 
worden en kan voorkomen worden dat gesensitizeerde 
patiënten onnodig lang op de wachtlijst blijven staan.
Antistoffen kunnen op verschillende manieren schade 
toebrengen aan het getransplanteerde orgaan. (13) 
Antistoffen kunnen – wanneer gebonden aan hun antigen 
op het celoppervlak van het getransplanteerde orgaan – 
het complementsysteem activeren en dit zal uiteindelijk 
aanleiding geven tot de afbraak van cellen. Verder kunnen 
antistoffen ook cellen van het innate immuunsysteem binden 
en activeren (via een proces genaamd antistof-dependent 
cel-gemedieerde cytotoxiciteit (ADCC)). Dit resulteert in 
destructie van cellen van het getransplanteerde orgaan door 
cellen van het innate immuunsysteem. Tenslotte kunnen 
antistoffen ook binden aan MHC en andere receptoren, en 
door receptor-activatie aanleiding geven tot orgaanschade.
(13) Het is ook belangrijk om te onderkennen dat er een 
belangrijke interactie tussen B en T cellen is en bijgevolg 
een overlap tussen B en T cel gemedieerde rejectie. 
Sommige vormen van afstoting waar men vroeger van 
dacht dat ze uitsluitend T cel-gemedieerd waren blijken nu 
in belangrijke mate antistof gemedieerd te zijn.(14) In een 
belangrijke studie gepubliceerd in 2013 toonde de groep 
van Professor Legendre aan dat vooral DSA die in staat 
zijn om complement te binden (en te activeren) schadelijk 
zijn voor transplantnieren en dat hun aanwezigheid 
geassocieerd is met een verminderde overleving van 
het getransplanteerde orgaan.(15) Commerciële assays 
die complement-bindende DSA detecteren werden 
ondertussen ontwikkeld. Een recente studie kon tevens 
aantonen dat naast complement-bindende DSA ook 

Figuur 1: Het immuunsysteem.
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niet-complement bindende DSA eveneens een negatieve 
impact hebben op orgaanoverleving.(16)

3.3  Gerichte behandeling in de pijplijn

De kennis van deze verschillende manieren van 
transplantorgaan-beschadiging laat ook toe om gerichte 
nieuwe behandelingen te ontwikkelen om antistof-
gemedieerde afstoting beter te behandelen.(17) Het 
is geweten dat verschillende immuunsuppressieve 
medicaties (belatacept, alemtuzumab, rituximab, 
bortezomib, complement-inhibitoren) op verschillende 
stadia van antistof-ontwikkeling en –productie, en antistof-
gemedieerde orgaanschade ingrijpen. Hun werkzaamheid 
en precieze plaats in de behandeling van antistof-
gemedieerde afstoting dient echter nog bepaald te worden 
op basis van lopende en toekomstige studies.

Omwille van het belang van antistof-gemedieerde 
afstoting in het uiteindelijke resultaat na transplantatie, 
verwacht ik dat het ontstaan van DSA in de toekomst een 
belangrijke toetssteen zal worden in studies die nieuwe 
immuunsuppressieve medicatie evalueren. Zo toonde een 
recente publicatie in verband met belatacept aan dat het 
aantal patiënten die DSA ontwikkelden na niertransplantatie 
aanzienlijk minder was bij patiënten die een behandeling 
kregen met belatacept.(18) In het verleden is er ook 
veel interesse geweest in minimisatie of eliminatie van 
calcineurine-inhibitoren (tacrolimus, cyclosporine). Het is nu 
echter duidelijk dat stoppen van tacrolimus na transplantatie 
geassocieerd kan zijn met de ontwikkeling van DSA wat 
een verklaring kan zijn voor de ontgoochelende resultaten 
in studies die CNI minimisatie en eliminatie onderzocht 
hebben.(19) 

4.  Don’t lose sight of the basics

Naast nieuwe technieken en inzichten is het eveneens 
belangrijk om oog te hebben voor voordehand liggende 
zaken zoals stiptheid en accuraatheid van medicatie inname 
(adherence) en optimale preservatie van het donororgaan 
(en de donor). Belangrijke vooruitgang kan geboekt worden 
door in te spelen op deze factoren.

4.1  Non-adherence

Hoe krachtig en effectief immuunsuppressieve 
medicatie ook moge zijn, als deze niet of niet correct 
wordt ingenomen door de patiënt, kunnen ze het 
transplantorgaan niet beschermen tegen afstoting. Non-
adherence is het intentioneel of niet-intentioneel niet 
innemen van medicatie (therapie ontrouw). Intentionele 
non-adherence is een actief proces daar waar niet-
intentioneel een passief proces is waarbij medicatie 
niet of niet correct worden ingenomen ten gevolge van 
vergeetachtigheid, onnauwkeurigheid of omstandigheid 
buiten de controle van de patiënt.(20) Non-adherence 
is vaak een ongedetecteerd en onderschat probleem 
(door zowel de zorgverlener als de patiënt).(21,22) Goede 
data betreffende de prevalentie van non-adherence 
in de setting van orgaantransplantatie zijn slechts in 

beperkte mate beschikbaar. De beschikbare gegevens 
suggereren dat in alle vormen van orgaantransplantatie, 
non-adherence een significant probleem is en dat dit 
reeds vroeg na transplantatie ontstaat en toeneemt over 
de tijd.(23) Verschillende studies hebben aangetoond dat 
non-adherence resulteert in een slechtere uitkomst na 
transplantatie.(3,24-28) Eenvoudige interventies zoals het 
verminderen van de dosisfrekwentie van medicatie kan 
resulteren in een verbetering van therapietrouw.(29) Dus 
hoewel deze interventies triviaal lijken, hebben ze een grote 
invloed op het uiteindelijke resultaat van de transplantatie.

4.2  Transplantprocedure 

Tot enkele jaren geleden was er weinig aandacht in 
de praktijk en de literatuur voor de wijze waarop een 
gepreleveerd orgaan werd gepreserveerd. De tijd tussen 
uitname van het orgaan bij de donor en de implantatie bij 
de receptor blijkt echter een vitale tijdsperiode te zijn die 
een belangrijke impact heeft op de lange termijn overleving 
van het orgaan. Daarenboven is het mogelijk om het 
transplantorgaan tijdens deze periode te behandelen buiten 
het lichaam van de receptor. Eén van zulke behandelingen 
is machine hypoperfusie waarbij het gepreleveerde 
orgaan wordt geconnecteerd met een pomp die een 
gekoelde oplossing door het orgaan pompt (in plaats 
van het orgaan gewoon op ijs te bewaren). Verschillende 
baanbrekende studies hebben ondertussen aangetoond 
dat machine hypothermische perfusie resulteert in een 
betere uitkomst in verschillende types van donororgaan 
categorieën.(30,32) Omdat normothermische (vloeistof 
op lichaamstemperatuur) perfusie theoretisch nog meer 
compatibel is met het normale niermetabolisme zijn er ook 
studies die kijken naar het effect van normothermische 
machine perfusie.(33) Machine perfusie vraagt echter de 
nodige expertise en is een organisatorische uitdaging. Het 
is de verwachting en de hoop dat in de toekomst deze 
techniek meer zal worden toegepast om organen in de best 
mogelijke conditie te transporteren tussen het prelevatie- 
en transplantatiecentrum.
Naast het afkoelen van het transplant orgaan, werd 
recent ook aangetoond dat het afkoelen van de donor 
voor prelevatie van de organen resulteert in een verminderd 
voorkomen van delayed graft functie (= nood aan dialyse 
in de eerste week na niertransplantatie).(34) 
Ook de duur van de operatie en meer bepaald de tijdsduur 
van het inhechten van het getransplanteerde orgaan op de 
vaten van de receptor heeft een invloed op de lange termijn 
overleving van het getransplanteerde orgaan.(35,36)

5.  Betere immunosuppressiva

De laatste jaren is het aantal nieuwe immuunsuppressieve 
medicatie dat geëvalueerd wordt voor gebruik in 
transplantatie aanzienlijk verminderd. Anderzijds is er in 
België nog geen terugbetaling voor medicatie waarmee 
goede resultaten werden bekomen. Het belangrijkste 
voorbeeld in dit verband is belatacept. In combinatie met 
inductietherapie (basiliximab), steroïden en MMF, werd 
aangetoond dat belatacept beter is dan cyclosporine wat 
betreft nierfunctie en overall allogreffe overleving. 
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Dit werd in een recente studie ook op lange termijn 
bevestigd.(37) Er dient bij gezegd te worden dat het 
voordelige effect van belatacept vermoedelijk voornamelijk 
het gevolg is van het betere cardiovasculair profiel van de 
patiënten behandeld met belatacept. Tevens waren DSA 
minder prevalent in de patiënten behandeld met belatacept.
(18) Belatacept is een medicatie die intraveneus dient 
toegediend te worden en die kostelijk is. Dit heeft uiteraard 
belangrijke organisatorische en financiële implicaties. Het is 
op het moment onduidelijk of belatacept ooit terug betaald 
zal zijn in België.

6.  Alternatieven voor klassieke 
transplantatie

Omwille van de groeiende wachtlijst wordt er continu 
gezocht naar nieuwe bronnen van donor organen. Dit gaat 
van organen van andere type donoren tot het opgroeien 
van nieren in het labo tot xeno-transplantie (transplantatie 
van organen van varken naar mens). 

6.1  Extended criteria donoren

Waar vroeger organen voornamelijk afkomstig waren van 
jonge mensen, overleden na een verkeersongeval, zijn de 
meeste donoren nu ouder en hebben zij bijgevolg vaak 
andere ziekten zoals hoge bloeddruk voor overlijden. 
Deze niet-ideale donoren worden extended-criteria 
donoren genoemd en vormen nu een belangrijke bron 
van donororganen. Hoewel het hier geen ideale organen 
betreft, kunnen deze organen – wanneer getransplanteerd 
in een geschikte donor – resulteren in een goede transplant 
overleving. Een recente studie suggereerde dat de 
aanwezigheid van DSA een belangrijk negatieve impact 
heeft op de uitkomst na transplantatie met ECD organen.
(38) Dit toont aan dat er een nog bijkomend onderzoek 
nodig is om te bepalen welk orgaan het best geschikt is 
voor welke donor met als ultiem doel om het resultaat voor 
alle transplantkandidaten te optimaliseren met de huidig 
beschikbare donororganen (zowel wat betreft aantal als 
kwaliteit).

6.2  Regeneratieve geneeskunde

Regeneratieve geneeskunde richt zich op het herstellen 
van beschadigde organen en zou een manier zijn om 
donor organen die nu niet gebruikt worden omwille van 
onvoldoende kwaliteit te herstellen zodat ze toch gebruikt 
kunnen worden voor transplantatie.(39) Dit onderzoek 
richt zich momenteel vooral op het celvrij maken van de 
nieren van onvoldoende kwaliteit om deze organen dan 
vervolgens te kunnen gebruiken als scaffold (een matrix 
als het ware om nieuwe niercellen op te laten groeien). 
Sommige mensen hebben tevens geopperd dat 3D 
printing van nieren in de toekomst zal bijdragen tot de 
ontwikkeling van donor organen.

6.3  Gekweekte nier

Het opgroeien van organen in het labo is ook iets wat tot 
de verbeelding spreekt en in theorie potentieel heeft om het 
orgaantekort aan te pakken. De nier is samengesteld uit 
meer dan 20 verschillende celtypes dus het belooft zeker 
een uitdaging te worden om de juiste cel op de juiste plaats 
te krijgen.(40) Momenteel is het mogelijk om zeer primitieve 
nefronen te ontwikkelen in vitro.(41,42) Dit is uiteraard nog 
ver verwijderd van de ontwikkeling van een functionele nier.

6.4  Xeno-transplantatie

Onder xeno-transplantatie wordt het transplanteren van 
organen of cellen tussen verschillende species verstaan 
bijvoorbeeld van varken naar mens.(43) Zo succesvol 
zou xeno-transplantie het orgaantekort op heel korte 
termijn kunnen oplossen. Er zijn echter belangrijke 
immunologische, fysiologische, infectieuze en ethische 
barrières die de ontwikkeling van xeno-transplantie tot 
een alternatieve therapie bemoeilijken. Er is ondertussen 
belangrijke vooruitgang geboekt in dit domein en een studie 
die insuline-producerende cellen afkomstig van varkens 
in patiënten met diabetes transplanteert, is momenteel 
lopende. De verwachting is dat – gezien het belangrijke 
potentieel van deze benadering – onderzoek gestaag zal 
worden verder gezet in dit domein.

7.  Besluit

De afgelopen decennia ontstonden belangrijke nieuwe 
inzichten op het gebied van niertransplantatie en de werking 
van het immuunsysteem. Deze inzichten gebruiken om de 
overleving van de transplantnier te optimaliseren, blijft de 
grote uitdaging voor de toekomst.

Voor de gelijknamige presentatie zie www.ORPADT.BE en klik vervolgens op
DOCUMENTEN/ 2016/ VLAAMSE NEFROLOGIEDAG
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1. Achtergrond

Wereldwijd neemt de prevalentie van terminaal nierfalen 
toe. Dit heeft niet alleen te maken met een toegenomen 
levensverwachting, maar ook met een stijging van het 
aantal nieuwe patiënten. Logischerwijze stijgt ook het aantal 
patiënten in nierfunctievervangende therapie. Cijfers van 
de Nederlandstalige Belgische Vereniging voor Nefrologie 
(NBVN) geven weer dat Vlaanderen op 1 januari 2015 4592 
patiënten in dialyse telde en 3419 transplantpatiënten (1). 
Chronisch nierlijden is geassocieerd met een belangrijke, 
voornamelijk cardiovasculaire, morbiditeit, een vroegtijdige 
mortaliteit en een groot aantal ziekenhuisopnames. Dit alles 
resulteert in een enorme impact op de gezondheidszorg en 
een sterke stijging van de kost (2-4). 
Verdere achteruitgang van de nierfunctie kan vertraagd 
worden door vroegtijdige doorverwijzing naar de nefroloog 
(3-5). Veel chronisch zieken hebben echter moeite met 
het opvolgen van hun therapie (6). De behandeling is vaak 
uitgebreid en omvat een complex medicatieschema en tal 
van dieet- en leefstijlrichtlijnen. Daarnaast moet de patiënt 
omgaan met emoties en veranderende rolpatronen in het 
gezin en het sociaal leven ten gevolge van het chronisch 
ziek zijn. Afhankelijk van de complexiteit van de behandeling 
heeft naar schatting 40% van de chronisch zieken moeite 
met het opvolgen van de vereiste behandelrichtlijnen (7).

2. Behandeling van chronisch nierlijden

Essentieel in de behandeling van chronisch nierlijden is het 
vroegtijdig opsporen van de nierziekte om verdere progressie 
te vertragen en inherente complicaties te beperken. Tijdige 
aanpak van de complicaties van nierfalen verminderen niet 
alleen de morbiditeit en mortaliteit, maar bevorderen ook de 
levenskwaliteit van de patiënt aanzienlijk (8-9).
Naast medicatie- en dieetvoorschriften zijn goede 
bloeddruk-, glycemie- en gewichtscontrole, voldoende 
lichaamsbeweging, rookstop en een beperkt alcoholgebruik 
essentieel. Gedragsverandering is dus een belangrijk aspect 
in de aanpak van chronisch nierlijden (10).

3. Multidisciplinaire opvolging 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een gestructureerd, 
multidisciplinair zorgprogramma het meest efficiënt 
en effectief is om aan de complexe en multifactoriële 
doelstellingen van de zorg voor patiënten met chronisch 
nierlijden te voldoen. Dit omvat naast tijdige doorverwijzing 

naar de nefroloog eveneens patiënteneducatie door een 
multidisciplinair team (2,11). Hierin nemen de verschillende 
betrokkenen hun verantwoordelijkheid en taken op 
en dragen zo bij tot de beste zorg voor de patiënt. Dit 
gebeurt onder de leiding van de nefroloog en wordt 
vaak gecoördineerd door een verpleegkundig specialist 
of consulent (2,3,9,12,13). Multidisciplinaire zorg is een 
gecoördineerde, patiëntgerichte benadering waarin elke 
discipline vanuit zijn eigen invalshoek bijdraagt aan een 
aantal gemeenschappelijke behandeldoelen (figuur). 

4. Persoonsgerichte benadering en 
    zelfmanagementondersteuning 

Meer en meer worden patiënten gezien als volwaardige 
en belangrijke gesprekspartners in het beslissingsproces 
rond hun gezondheid. Ze worden actief betrokken bij 
het opstellen van de behandeldoelen op korte en lange 
termijn. Er wordt hen gevraagd heel wat aanpassingen en 
voorschriften op te volgen om verdere achteruitgang van 
de nierfunctie uit te stellen en comorbiditeit te voorkomen. 
Dit gebeurt echter hoofdzakelijk thuis. De contacten 
met gezondheidswerkers in het ziekenhuis zijn beperkt. 
Daarom is het belangrijk dat patiënten zoveel mogelijk zelf 
hun ziekte en behandeling onder controle krijgen (4). De 
patiënt heeft ervaring in het omgaan met zijn aandoening 
in zijn dagelijks leven en zorgverleners dienen hem hierin 
optimaal te ondersteunen. Typisch voor chronisch ziek zijn 
is het leren leven met symptomen, het continu bijsturen en 
monitoren van medicatie, het belang van leefstijlverandering, 
het omgaan met emoties en veranderende rollen. Het 
implementeren van zelfmanagement binnen het huidige 
zorgsysteem vereist een andere kijk (14-15). Het vraagt 
om een continue en geïntegreerde zorg waar ruimte is om 
patiënten bij te staan bij het aanvaarden en omgaan met 
hun aandoening en te coachen naar goed zelfmanagement. 
Dit alles blijft een gedeelde verantwoordelijkheid van de 
patiënt en de zorgverlener (4,16). Effectief zelfmanagement 
vergroot het vertrouwen van patiënten dat ze zelf hun 
ziekte kunnen opvolgen en de nodige leefstijlveranderingen 
kunnen doorvoeren, wat resulteert in meer gunstige 
klinische uitkomsten (17-19). Tijdig starten met vroegtijdige 
zorgplanning en het uitklaren van de wensen van patiënten 
vermijdt onnodig starten met een invasieve en dure 
behandeling en bevordert de levenskwaliteit van oudere 
patiënten met chronisch nierlijden. Als patiënten kiezen voor 
een conservatieve behandeling is een goede samenwerking 
met en opvolging door de huisarts noodzakelijk (12).

Predialysebegeleiding … zoveel meer dan de 
patiënt voorbereiden op dialyse

Het leven verandert drastisch voor wie aan de dialyse moet. De auteur zoekt via 
literatuur naar de beste voorbereiding voor een dialysepatiënt en stelt nadien het 
predialyseprogramma van UZ Leuven voor. Hier wordt de patiënt actief betrokken 
bij de aanpak van zijn ziekte. Dit komt niet alleen therapietrouw ten goede, ook 
zijn of haar gedrag zal meer ingesteld zijn op het verbeteren van de gezondheid. 

Katrien Dierickx, verpleegkundig specialist, dienst nefrologie UZ Leuven
Eveline Hallez, verpleegkundig consulent, UZ Leuven, Kathleen Claes, nefroloog, UZ Leuven
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5. Predialyse-educatie 

De predialysefase is een fase waarin de leefwereld van 
patiënten vaak instort. Niet alleen is er het vooruitzicht op 
de (levenslange) afhankelijkheid van een machine, maar 
daarnaast moet de patiënt ook heel wat aanpassingen 
doen door het te volgen dieet en het behandelschema. 
Dialyse gaat gepaard met heel wat verlieservaringen: verlies 
van vrijheid, bestaande rollen, werk, inkomsten, … . Dit 
leidt tot een periode van onzekerheid waarin de patiënt zich 
afvraagt wanneer dialyse zal nodig zijn, welke de impact 
zal zijn op zijn leven en hoe hij zich zal voelen met dialyse. 
Gezien de grote impact van dialyse, is de patiënt diegene 
die centraal moet staan in het overleg rond de keuze van 
de behandeling. 
Eén van de belangrijkste opdrachten van het multidisciplinair 
team is het voorzien van patiënteneducatie over de 
verschillende behandelopties en dieetrichtlijnen, tijdige 
planning van de vaattoegang en psychosociale begeleiding 
(13,20). Predialysebegeleiding wordt best minstens 1 jaar 
voor start met dialyse opgestart (2,11). Gezien de lage 
gezondheidsgeletterdheid van heel wat patiënten, ook met 
chronisch nierlijden, is het belangrijk om te evalueren in welke 
mate patiënten de informatie begrijpen en de educatie aan te 
passen of te herhalen voor specifieke patiëntenpopulaties. 
Educatie moet individueel georganiseerd worden, maar kan 
best aangevuld worden met groepssessies of contacten 
met ervaringsdeskundigen (12). 

6. Voordelen 

De voordelen van gestructureerde predialysebegeleiding en 
geplande start zijn legio (11). 

6.1 Patiënt als volwaardige gesprekspartner

Patiënten worden betrokken en geïnformeerd over 
hun ziekte, de behandeling en de verschillende 
dialysemodaliteiten. Gevoelens van angst en onzekerheid 
bij de patiënt en familie verminderen en patiënten zijn over 
het algemeen meer tevreden over de zorg (12, 21). 

6.2 Gedeelde besluitvorming

Er is meer aandacht voor “gedeelde besluitvorming” 
waarbij de patiënt autonoom en in overleg met de 
gezondheidsmedewerkers en familieleden zelf een 
beslissing neemt over zijn therapie en gezondheidsdoelen. 
Dit bevordert het verwerkingsproces en laat een bewuste 
keuze van behandeling toe, wat dan weer de therapietrouw 
en de zelfzorg bevordert, alsook de keuze voor een 
thuisbehandeling (22). 

6.3 Meer keuze voor thuistherapie

Door educatie wordt meer gekozen voor peritoneale dialyse 
en home-hemodialyse (een evenwaardig en goedkoper 
alternatief) (3,12,23). 

6.4 Goed werkend vaataccess

Patiënten die starten met hemodialyse starten hun 
behandeling meer met een permanente toegangsweg of 
AV-fistel, wat leidt tot een langere overleving van de fistel 
en de patiënt, minder complicaties, een minder lange 
hospitalisatieduur en minder infecties en ongemak gepaard 
gaand met het plaatsen van een tijdelijke dialysekatheter 

Figuur: Geïntegreerde patiëntgerichte zorg voor patiënten met chronisch nierlijden. 
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(2, 24). 
6.5 Tijdige en geplande start met dialyse

Patiënten starten tijdig met dialyse en bevinden zich in een 
betere gezondheidstoestand bij start (voedingstoestand, 
vaccinatiestatus, anemie, …), wat leidt tot minder 
morbiditeit of complicaties, minder hospitalisaties en een 
betere overleving na start (25). 

6.6 Betere integratie in het sociaal leven

Tot slot blijven meer patiënten aan het werk, wat belangrijk 
is voor de participatie aan het sociaal leven en staan 
meer patiënten op de wachtlijst voor transplantatie (22). 
Dit alles betekent ook een kostenbesparing voor de 
gezondheidszorg (11, 25).

7. Theorie versus praktijk

Ondanks de reeds lang gekende wetenschappelijke 
evidentie met betrekking tot de voordelen van tijdige 
predialysebegeleiding en –educatie blijkt dit aspect in de 
praktijk nog regelmatig tekort te schieten (2, 12). Dit heeft 
mogelijk te maken met het feit dat de educatie niet aansluit 
bij wat patiënten verwachten of onvoldoende aandacht 
besteedt aan het motiveren en ondersteunen van het 
zelfmanagement. Dit laatste is mogelijk een gevolg van een 
gebrek aan praktische richtlijnen en onvoldoende opleiding 
van zorgverleners. Gezien de complexe zorgnoden van deze 
chronische patiënten is opleiding in motivationeel interview 
en communicatievaardigheden alsook in persoonsgerichte 
zorg zeker aangewezen (12). Gedragsverandering vereist 
niet enkel kennis over wat te doen en waarom, maar 
ook over de intrinsieke motivatie van patiënten en de 
gelegenheid om gezondheidsbevorderend gedrag te 
stellen (10, 26). Effectieve strategieën zijn het opbouwen 
van een vertrouwensrelatie met patiënten, motivationeel 
interviewtechnieken, patiëntgerichte zorg, respect voor de 
autonomie van de patiënt en gezondheidseducatie (4).

8 Coördinerende rol van de verpleegkundige

Er is een verschuiving van de rol van de predialyse-
verpleegkundige van het uitsluitend geven van predialyse-
informatie naar het coördineren en organiseren van een 
multidisciplinair zorgprogramma of raadpleging voor 
patiënten met chronisch nierlijden (4). De verpleegkundige 
is vaak een spilfiguur in de educatie en begeleiding van 
patiënten. Een aantal kerntaken zijn het opvolgen van 
de afspraken met patiënten, evaluatie van de noden 
van patiënt en familie, het voorzien en evalueren van 
de educatie en zelfmanagementondersteuning en 
communicatie/coördinatie met het multidisciplinair team 
en de huisarts (12).

9. Zelfmanagementondersteuning bij       
    chronisch nierlijden

9.1 Kennis over chronisch nierlijden

Het is belangrijk dat patiënten kennis hebben over de 
werking van de nieren en symptomen van nierfalen. 
Patiënten leren hoe ze hun ziekte onder controle kunnen 
houden is belangrijk om verdere progressie te voorkomen. 
Het gaat heel concreet over het zelf leren monitoren en 
interpreteren van bloeddruk en suikerspiegels, weten welke 
medicatie men neemt en waarom, maar ook hoe men de 

medicatie moet nemen zoals voorgeschreven, en hoe je 
de dieetrichtlijnen kan toepassen in het dagelijks leven. 
Educatie over de ziekte, prognose en behandeling tijdens 
de opvolging op consultatie is een belangrijke stap om 
patiënten te betrekken bij hun gezondheidszorg (16,19).

9.2 Ontwikkelen zelfmanagement-      
      vaardigheden

Etiketten lezen, gezond eten, voldoende bewegen, een 
goede communicatie met zorgverleners en correcte 
medicatie-inname is essentieel zelfmanagementgedrag 
voor chronisch zieken. Het is noodzakelijk om patiënten 
hiervoor een aantal vaardigheden aan te leren zoals 
probleem oplossend vermogen, beslissingen nemen, een 
actieplan opstellen, stellen van  doelen, het zoeken van 
sociale steun, het opbouwen van een vertrouwensrelatie 
met hulpverleners en dergelijke. 
Daarnaast is het belangrijk dat patiënten zich in staat voelen 
om gedrag te stellen om een bepaald doel te bereiken. 
Geactiveerde patiënten hebben meer kennis, vaardigheden 
en vermogen om hun gezondheid goed op te volgen. 
Hierdoor stellen zij meer gezondheidsbevorderend gedrag 
zoals voldoende beweging, regelmatige opvolging en 
hebben zij betere bloedwaarden (16).

10. Gestructureerd multidisciplinair        
      predialyse zorgprogramma in UZ Leuven

Sinds oktober 2004 zijn we gestart met een gestructureerde 
multidisciplinaire predialysebegeleiding voor patiënten 
met chronisch nierlijden stadium 4 en 5. Deze begeleiding 
gebeurde los van het raadplegingsgebeuren en was vooral 
gericht op het tijdig voorbereiden en begeleiden van patiënten 
naar een geïnformeerde keuze van dialysebehandeling (27). 
Er werd minder aandacht besteed aan het ondersteunen 
van het zelfmanagement. Gezien de impact van een 
chronische aandoening op de levenskwaliteit, de complexe 
therapie, de recente inzichten in het chronisch zorgmodel 
en het belang van zelfmanagementondersteuning om 
verdere progressie en complicaties te voorkomen, ontstond 
de noodzaak om deze manier van werken te herzien.  
Om de kwaliteit van zorg te verbeteren werd in oktober 
2012 gestart met een multidisciplinaire raadpleging 
voor patiënten met chronisch nierlijden stadium 4 en 
5 met progressie of verhoogd risico op progressie. De 
filosofie achter de raadpleging en het zorgprogramma 
is gebaseerd op de evidentie rond het belang van 
zelfmanagementondersteuning en patiënt empowerment. 
Door de patiënt actief te betrekken bij ziekte en behandeling 
verhoogt therapietrouw en gezondheidsbevorderend 
gedrag. Als patiënten erin slagen om risicofactoren voor 
verdere achteruitgang van de nierfunctie te beperken, kan 
de tijd tot dialyse uitgesteld worden.

10.1 Multidisciplinaire raadpleging en     
        overleg

Binnen het multidisciplinair raadplegingsgebeuren komt de 
patiënt naast de opvolging door de nefroloog regelmatig 
bij een verpleegkundig specialist of consulent, een 
diëtiste, een sociaal werker, het pretransplantteam en de 
vaatchirurg. Al deze disciplines werken samen om de zorg 
zo effectief mogelijk te laten verlopen. Iedere discipline heeft 
– vanuit zijn specifieke invalshoek – een meerwaarde in de 
begeleiding van de patiënt. De multidisciplinaire opvolging 
heeft als doel het onder controle houden van risicofactoren 
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voor verdere progressie, begeleiding bij de verwerking 
van de ziekte, tijdige voorbereiding op dialyse en een 
gezamenlijke besluitvorming in keuze van behandeling. 
Patiënten worden actief betrokken bij het opstellen van 
behandeldoelen en leefstijlaanpassingen. De achterliggende 
visie is het chronisch zorgmodel, waar de nadruk ligt op een 
geïntegreerde zorg gestuurd vanuit de behoeften van de 
chronische patiënt. 

10.1.1 De nefroloog

De nefroloog richt zich vooral op de behandeling van de 
onderliggende nierziekte, de progressiefactoren en de 
complicaties. Daarnaast houdt hij overzicht en supervisie 
over het predialysetraject. De nefroloog blijft te allen tijde 
eindverantwoordelijk. 

10.1.2 De verpleegkundig specialist/       
 consulent

De verpleegkundig specialist/consulent is verantwoordelijk 
voor de coördinatie. Patiënten komen alternerend bij de 
nefroloog en de verpleegkundige onder supervisie van de 
nefroloog. Dankzij de verpleegkundige raadpleging is er 
meer ruimte voor het opvolgen van het predialysetraject, 
therapietrouw en gezonde leefstijl. De verpleegkundige 
screent het gezondheidsgedrag d.m.v. een aantal korte, 
gevalideerde instrumenten en gebruikt waar nodig 
gepaste gedragsinterventies om patiënten te begeleiden 
bij rookstop, matig alcoholgebruik, het handhaven van 
een normale bloeddruk, lichaamsgewicht en het inbouwen 
van voldoende lichaamsbeweging. Zij vertrekt hierbij vanuit 
persoonsgerichte zorg en de intrinsieke motivatie van de 
patiënt. Door middel van motivationeel interview technieken 
en andere effectieve gedragsinterventies  zoals een 
holistische benadering van de patiënt, coaching, feedback 
op basis van laboresultaten, het voorzien van sociale steun 
en positieve bevestiging wordt de motivatie, de bereidheid 
en het vermogen van de patiënt tot gedragsverandering 
versterkt.

10.1.3 Voorprik 

De voorprik is een bloedname anderhalf uur voor de 
raadpleging. Soms zien de patiënten in die tijd een diëtiste, 
een sociaal werker of krijgen ze informatie over hemo-,
peritoneale dialyse of transplantatie. De voorprik maakt 
het mogelijk om patiënten op de raadpleging onmiddellijk 
feedback te geven over de evolutie van de nierfunctie 
en bijhorende bloedwaarden. Dit werkt motiverend voor 
het ondersteunen of promoten van therapietrouw en 
gedragsverandering.

10.1.4 De diëtiste

De diëtiste voorziet informatie over de relatie van 
nierfunctiestoornissen en voeding en het op te volgen dieet. 
Afhankelijk van de ernst van het nierlijden krijgt de patiënt 
binnen het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie jaarlijks 
een aantal sessies dieetadvies gedeeltelijk terugbetaald. 
De diëtiste ziet elke patiënt minstens één keer per jaar 
voor een uitgebreide voedingsanamnese en gericht advies 
en plant zelf extra consulten om aanpassingen in dieet 
en zelfmanagement met betrekking tot dieetadvies op te 
volgen. 

10.1.5 De maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker ziet elke patiënt ook minstens 
één keer voor een kennismakingsgesprek. Daarnaast volgt 
ze bepaalde patiënten regelmatig op. Bij oudere patiënten 
betreft het de opvolging van de thuissituatie (ondersteuning 
bij mantelzorg, inschakelen van thuiszorgdiensten of 
aanvraag woonzorgcentrum). Bij jongere patiënten is advies 
rond werksituatie en mogelijkheden om te blijven werken 
tijdens de dialyseperiode zeer belangrijk in het kader van 
werkhervatting na niertransplantatie. Daarnaast kunnen 
aspecten als ziektebeleving en verwerking, financiële 
kwesties, integratie van ziekte en behandeling in dagelijks 
leven, zorgbehoeften en wilsbeschikking van patiënten aan 
bod komen.

10.2 Tijdige voorbereiding op      
        dialysebehandeling 

Voor zover er geen contra-indicatie is voor één van de 
behandelingen, komen patiënten in aanmerking voor 
alle vormen van nierfunctievervangende behandeling, 
zijnde de thuistherapieën, homehemodialyse (HHD) en 
peritoneaal dialyse (PD), centrum hemodialyse (HD), 
conservatieve behandeling en niertransplantatie. Voor 
het maken van een geïnformeerde keuze zijn gesprekken 
nodig tussen patiënten, hun familie en de medewerkers 
van het predialyseteam. Deze gesprekken worden op maat 
van de patiënt gepland al dan niet in combinatie met hun 
raadpleging. De predialyseverpleegkundige heeft hier een 
coördinerende rol. 

10.2.1 Verkennend gesprek

In een eerste gesprek wordt aandacht besteed aan het 
verwerkingsproces van de patiënt. Daarnaast wordt 
informatie over de nierfunctie en over preventieve maatregelen 
om verdere achteruitgang te vertragen, gegeven. De 
patiënt wordt aangeleerd om tijdig uremische klachten te 
herkennen en zo nodig de huisarts of het predialyseteam te 
contacteren. Afhankelijk van de noden van de patiënt wordt 
reeds kort ingegaan op de verschillende behandelingen. 
Infobrochures worden meegegeven en afspraken voor 
meer uitgebreide informatie worden gemaakt.

10.2.2 Info hemodialyse/ info peritoneaal    
           dialyse 

Tijdens de sessie over hemodialyse wordt informatie over 
de behandeling en de organisatie van de hemodialyse-
afdeling gegeven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de 
afdeling te bezoeken. Patiënten die in aanmerking komen 
voor HHD krijgen hierover meer uitgebreid informatie. 
Tijdens de sessie over peritoneaal dialyse komen de 
peritoneaal dialyse behandeling en de organisatie van het 
consultatiegebeuren aan bod. De praktische handeling van 
een spoeling wordt aan de patiënt getoond. Beide sessies 
worden gegeven door de hemodialyse- en peritoneaal 
dialyseverpleegkundigen zelf. 

10.2.3 Conservatief management

Ook de optie om niet te starten met een behandeling komt 
aan bod. Bij elke patiënt dient het nut van het starten met 
dialyse te worden afgemeten aan de levensverwachting 
en de levenskwaliteit. Zeker indien de te verwachten 
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levensverwachting minder dan 1 jaar bedraagt, dient de 
impact van het opstarten van dialyse besproken te worden 
met de patiënt en zijn familie. Indien besloten wordt niet 
te starten met een behandeling en afhankelijk van de 
ernst van de nierinsufficiëntie en de symptomen zal de 
vervolgbehandeling vormgegeven moeten worden. Dit 
gebeurt in nauw overleg met de eerste lijnszorg en zo nodig 
palliatieve thuiszorg.

10.2.4 Informatie-avond: ervaringen van   
 patiënten

Aanvullend op de individuele informatiegesprekken wordt 
er twee keer per jaar een informatie-avond georganiseerd 
voor patiënten en familie. Hier komen een aantal patiënten 
van de verschillende behandelingen spreken over hun 
ervaring met hun behandeling. Op hetzelfde moment 
vinden vier sessies plaats. Patiënten moeten een keuze 
maken tussen de sessies hemodialyse, peritoneaal dialyse, 
niertransplantatie of smakelijk koken zonder zout. Nadien is 
er ruimte voor informeel contact tussen patiënten onderling. 

10.2.5 Gedeelde en geïnformeerde keuze   
 van dialysebehandeling

De predialysecoördinator begeleidt de patiënt bij het maken 
van een geïnformeerde keuze. 

10.2.6 Tijdige voorbereiding op dialyse

Indien de patiënt kiest voor (home)hemodialyse wordt 
de aanleg van een AV-fistel gepland door de vaatchirurg. 
Opvolging van de fistel gebeurt op de raadpleging 
“AV-fistels” door een dialyseverpleegkundige van het 

vaataccesteam en de vaatchirurg. Indien de fistel zich 
goed ontwikkelt, volstaat een halfjaarlijkse opvolging. De 
nefroloog beslist samen met de patiënt wanneer dialysestart 
noodzakelijk is. Deze beslissing gebeurt op basis van niet 
medicamenteus behandelbare biochemische afwijkingen, 
uremische klachten of tekens van overvulling. 

10.2.7 Pretransplantbilan

Daarnaast wordt voor patiënten die voor niertransplantatie 
in aanmerking komen het pretransplantbilan tijdig opgestart. 
De patiënt komt in contact met het pretransplantteam 
en krijgt de eerste informatie over niertransplantatie 
en het opstarten van het bilan. Vervolgens worden alle 
onderzoeken van het bilan tijdens een opname of ambulant 
op het ritme van de patiënt gepland en afgewerkt. Om het 
bilan af te ronden heeft de patiënt een consultatie bij de 
chirurg en een infosessie met de maatschappelijk werker, de 
verpleegkundige en transplantcoördinator. Na bespreking 
op het transplantoverleg wordt de patiënt geactiveerd op 
de wachtlijst.

11. Iedereen tevreden

Sinds oktober 2012 werden reeds 451 patiënten opgevolgd 
op deze raadpleging waarvan 208 patiënten startten met 
een chronische dialysebehandeling. Bij een bevraging naar 
de tevredenheid met het raadplegingsgebeuren bleek dat 
zowel zorgverleners als patiënten zeer tevreden waren 
met de nieuwe raadpleging. Minder lange wachttijden, een 
persoonsgerichte benadering, ruimte voor informatie en 
vragen, onmiddellijke feedback over de laboresultaten en 
een betere multidisciplinaire opvolging waren de positieve 
elementen die het meest aan bod kwamen.
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We kregen de kans om aanwezig te zijn op het 45ste 
EDTNA/ERCA congres in Valencia met dit jaar als thema 
‘Quality versus Cost, Sustainable Renal Care’. 
Op zaterdag 17 september werden we al vroeg op de 
luchthaven in Zaventem verwacht. Er was een geplande 
stop in Madrid voorzien, waardoor we pas tegen de avond 
in Valencia aankwamen. We werden dadelijk naar het hotel 

gebracht, dat tevens recht tegenover het congrescentrum 
lag. We hadden ons geen betere locatie kunnen voorstellen. 
Helaas konden we niet meer aanwezig zijn op de 
openingsceremonie, maar doordat het hotel zo kortbij lag, 
konden we de receptie wel nog meemaken. Het werd ons 
al gauw duidelijk hoeveel verschillende nationaliteiten er aan 
het congres deelnamen. 
De volgende ochtend trokken we na een lekker ontbijt richting 
het congrescentrum om de eerste sessie bij te wonen. Het 
aanbod aan sessies was zeer groot. We splitsten ons op 
naargelang de eigen interesses en woonden verschillende 
presentaties bij. Dit gaf ons de mogelijkheid om eens te 
kijken hoe het er in andere landen aan toe gaat. Het viel 
ons wel op dat we in België trots mogen zijn op wat er al 
allemaal gerealiseerd is. In vergelijking met andere landen is 
predialyse al ver gevorderd. Hier in België wordt er aandacht 
besteed aan de risicofactoren van chronisch nierlijden, een 
gezonde levensstijl en een goede bloeddrukcontrole. Maar 
ook andere technieken zoals het echogeleid aanprikken 
van de AV-fistel, hemodialyse met minimale heparine of 
natriumcitraat vormen geen uitzondering meer. 

Het werd ons al gauw duidelijk dat thuistherapieën in de 
toekomst een belangrijke plaats zullen innemen. Deze trend 
was te zien bij alle landen. Ook de patiënt wordt steeds 
meer en meer betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe 
producten. In Nederland testen ze momenteel een draagbare 
kunstnier waar bij het ontwikkelingsproces de patiënten de 
nodige inbreng kregen. Zondagnamiddag kreeg Annelies 

de kans om het Nefrocare project onder leiding van Prof. 
Dr. K. Claes voor te stellen. Het was een leuke ervaring. De 
presentatie was gepland in de sessie die de ervaringen van 
de patiënt belichtte. Het was erg interessant om een patiënt 
zelf eens aan het woord te horen. Op maandagavond waren 
we uitgenodigd voor het diner van ORPADT. Het gaf ons de 
gelegenheid om te praten met dialyseverpleegkundigen van 
andere centra in ons land. Het werd een gezellige afsluiter 
van het congres in een tof gezelschap.

Het congres heeft verschillende aspecten uit de nefrologie 
belicht: predialyse, opleiding van nieuwe verpleegkundigen, 
thuistherapieën, vernieuwingen voor hemodialyse,… 

We willen via deze weg ook Sandra Vervynckt en Stefaan 
Maddens bedanken voor de goede organisatie van de 
ORPADT-reis. Valencia is een mooie zuiderse stad die veel 
cultuur te bieden heeft en ook ’s avonds nog leeft. We willen 
in de toekomst zeker nog eens terugkomen om de stad wat 
beter te leren kennen!

Congresreis naar Valencia

Dit jaar ging het 45ste internationaal 
EDTNA/ ERCA- congres door in 
Valencia, Spanje.

Beatriz Torres Valente, Annelies Hellemans, Tess Janse
verpleegkundigen Niercentrum, UZ Leuven
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Nefro-weetjes
Statines nutteloos voor dialysepatiënten: wel of geen mythe? 

Naarmate de nierfunctie verslechtert, vermindert ook het LDL-cholesterolverlagend effect van statines. Een nieuwe meta-analyse 
helpt artsen het nuteffect van statines voor nierpatiënten beter in te schatten. 

Mensen met een chronisch nierfalen hebben baat bij cholesterolverlagende stati-
nes zolang ze niet aan de dialyse moeten. Maar eens aan de dialyse, zijn statines 
nog zeer weinig efficiënt om het risico op coronaire hartziekten en CVA te vermin-
deren. Dat is bevestigd door het nieuwe onderzoek gebaseerd op gegevens van 
28 trials (n=183.419). De nieuwe meta-analyse was nodig om twee redenen. Bij 
vorige meta-analyses werd de sterfteoorzaak van een aantal patiënten verkeerd 
geclassificeerd, waardoor dus mogelijk het effect van statines verkeerd werd 
ingeschat. Bovendien kwamen onderzoekers ook tot tegenstrijdige besluiten en 
zo bleef onduidelijkheid bestaan over het effect van een dergelijke behandeling 
bij patiënten met een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) < 30 ml/min.
Het besluit van de correcter uitgevoerde meta-analyse stemt overeen met de 
richtlijnen van de KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes): schrijf 
statines voor aan geselecteerde hoogrisicopatiënten met chronische nierziekte, 
maar start deze niet op bij personen die al dialyse nodig hebben. 
Maar wat met diegenen die al met een statine behandeld worden op het mo-
ment dat ze aan de dialyse gaan? Dit blijft een grijze zone waarbij de behande-
lende nefroloog op basis van het cardiovasculaire risicoprofiel zal beslissen of 
statines al dan niet nodig blijven. 

Bron: Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration. Impact of renal function on the effects of 
LDL cholesterol lowering with statin based regimens: a meta-analysis of individual participant data 
from 28 randomised trials. The Lancet online 28 July, 2016 http://dx.doi.org/10.1016/S2213-
8587(16)30156-5

Firefly

Het Firefly toestel werd recent door de firma Puracath uit San Fransisco 
(USA) op de ERA-EDTA Europese symposium voorgesteld. Puracath 
is een groep die gefocused is op reductie van infectieuze complica-
ties door katheterconnecties. Het Firefly toestel, geconcipieerd aan de 
Stanford University - California past in deze strategie en is gebaseerd 
op een verwante techniek aan het ter ziele gegane UV-Flash toestel 
van de firma Baxter. Het toestel zou volgens de provider een 99.99% 
reductie van micro-organismen inhouden. Deze resultaten werden wel-
iswaar in laboratoriumomstandigheden bekomen, maar zou toegelaten 
zijn door het FDA (Food and Drugs Administration) om bij patiënten 
getest te worden. 

Bron: puracath.com

De patiënt helpen beslissen 

Tijdens de predialyse begeleiding van ‘pre end stage’ nierpatiënten ligt de focus vooral op het aanleveren van informatie aan de patiënt. In 
deze periode gebeurt er echter nog een geheel ander fenomeen: de wijze waarop een patiënt een beslissing neemt. Om een beredeneerde 
beslissing te helpen maken werd aan de Universiteit van Leeds (UK) op basis van onderzoek in het Yorkshire-Umber district het YoDDa-
model ontwikkeld. Het Yorkshire Dialysis Decision Aid bestaat naast een informatiepakket ook uit een vragenlijst met geschaalde vragen 
over levensstijl.  Zo kan de patiënt zelf beslissen welke vorm van nierfunctievervangende therapie het beste bij hem of haar levensstijl past. 
Download is mogelijk via de websites: 
https://www.kidneyresearchuk.org/DialysisDecisionAid    of    http://www.yodda.leeds.ac.uk/Survey/Introduction.
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Nieuw diabetesmedicijn beschermt mogelijk ook de nieren

Foto: ANP Remko De Waal

Een nieuw type medicatie bij diabetes type 2 verlaagt niet alleen de bloedsuiker, maar helpt ook bij het beschermen van de nieren. Dat 
concludeert een onderzoeksgroep onder leiding van klinisch farmacoloog Hiddo Lambers Heerspink van het UMCG. De resultaten van 
het onderzoek werden in augustus online gepubliceerd in Journal of the America Society of Nephrology (JASN). Het betreft het nieuwe 
middel, canagliflozine. Dit middel remt de natrium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) in de nieren, maar de effecten ervan op de nierfunctie 
waren nooit goed onderzocht.

1450 patiënten, twee jaar lang
Heerspink vergeleek de effecten van twee medicijnen met elkaar op gewicht, bloedsuikerspiegel en nierfunctie. Hiervoor gebruikte hij data 
van 1450 patiënten met diabetes type 2 uit 19 landen, die allen metformine ontvingen, het huidige standaardmiddel bij diabetes type 2. 
Een deel van hen kreeg naast metformine ook glimepiride (tweede keus = sulfonylureum derivaat), een deel kreeg naast metformine ook 
canagliflozine 100 mg of canagliflozine 300 mg. Deze patiënten werden gedurende twee jaar regelmatig gecontroleerd op gewicht, bloed-
suikerspiegel en nierfunctie.

Klinische trials
Canagliflozine is al op de markt in Europa en Amerika. Voordat we zeker weten of dit middel een betere keus is dan glimepiride voor de 
behandeling van nierfalen, moeten we de resultaten afwachten van grotere studies met langere follow-up die nu worden uitgevoerd. 

Bron: persbericht UMCG/RUG 19/08/2016, publicatie in JASN:”Canagliflozin Slows Progression of Renal Function Decline Independently of Glycemic  
Effects,” http://jasn.asnjournals.org/

Samenstelling Nefro-weetjes: Clement Dequidt, Sandra Vervynckt & Johan De Mulder
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EDTNA/ERCA-nieuws*

Er waren dit jaar een goede 60 Belgische aanwezigen op de 45ste Internationale Conferentie van EDTNA/ERCA in Valencia, Spanje. Het weten-
schappelijk programma was dan ook niet te versmaden. Het ICN (International Council of Nurses) beloonde het programma met 17,5 punten.

Onder de gerenommeerde sprekers waren een aantal Belgen. Prof. Rita Van Damme-Lombaerts, Mr Jean-Pierre Van Waeleghem, Mr 
Tony Goovaerts, Mr Stefaan Claus, Mvr Sarah Crols, Mvr Annelies Hellemans, Mvr Celine Olbrechts en ondergetekende hebben hun beste 
beentje voorgezet om hun werk aan de aanwezigen te verklaren.

Awards 2016
Vier van de vijf Belgische abstracts kregen een award van de Belgische nefrologische industrie.

1) DIRINCO I AWARD 2016 (Cheque van 500€ voor aankoop opleidingsmateriaal) voor:

Pre-dialysis: set-up of an improved structure
Crols S, Van Paesschen N, Roden M, François K, Tielemans C, Nursing Staff Haemodialysis Unit UZ Brussel. Dialysis Department, UZ 
Brussel VUB, Brussel, Belgium

2) DIRINCO II AWARD 2016 2) (Cheque van 500€ voor aankoop opleidingsmateriaal) voor

Digital literacy in patients with chronic kidney disease
Hellemans A1, Dierickx K1, Hallez E1, Kuypers D1, Van den Bosch B2, Claes K1

1 Nephrology, University Hospitals of Leuven, Leuven, Belgium 
2 IT, University Hospitals of Leuven, Leuven, Belgium

Foto 1: Van links naar rechts: Céline Olbrechts (UZBrussel); Katia Welis (Dirinco); prijswinnaar Sarah Crols (UZBrussel) en 
Michel Roden

Foto 2: Van links naar rechts: Katia Welis (Dirinco); Prijswinnaar Annelies Hellemans (UZLeuven) en Michel Roden
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3) MEDICOLE AWARD 2016 (Reis met ORPADT en inschrijving op het 46ste EDTNA/ERCA congres in Krakow Polen)

View of renal patients and general practitioners on coordination of care
Hellemans A, Dierickx K, Hallez E, Kuypers D, Claes K. Nephrology, University Hospitals of Leuven, Leuven, Belgium

4) BELLCO BELGIUM AWARD 2016 (Reis met ORPADT en inschrijving op het 46ste EDTNA/ERCA congres in Krakow Polen)

Improved understanding of uraemic toxicity for management of chronic kidney disease in paediatric patients
Eloot S2, Snauwaert E1, Holvoet E2,Van Helleputte J2, Vande Walle J1, Raes A1, Van Biesen W2

1Paediatric Nephrology, Ghent University Hospital, Gent, Belgium,
2Nephrology, Ghent University Hospital, Gent, Belgium

Link naar foto’s congres in Valencia
De officiële foto’s van de Valencia Conferentie kunnen gratis gedownload worden op: www.edtnaerca-conference2016.com/photogallery/

Michel Roden
EDTNA/ERCA Brand Ambassador voor België

*EDTNA/ERCA is de naam van onze overkoepelende Europese beroepsvereniging

Foto 3: Van links naar rechts: Guido Olbrechts (Mc Medicole); Prijswinnaar Annelies Hellemans (UZLeuven) en Michel Roden

Foto 4: Van links naar rechts: Dirk Nauwelaers (BELLCO); Stefaan Claus (UZGent) neemt de Award in ontvangst voor 
prijswinnaar Sunny Eloot (UZGent) 
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