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Wat ?  

• Driejaarlijkse bevraging van de nefrologische 
praktijk in Vlaanderen 

• Gestart in 1988 op initiatief v/h ORPADT bestuur 

• Bevraging op 30 -31 december v/h enquêtejaar 

• Basisinformatie op centrumniveau 

• Behandelingsinformatie op afdelingsniveau 

• Geen individuele patiëntengegevens 

• Geen pediatrische patiëntengegevens 

 

 



Doelstelling ?  

 



Toegenomen belang ….  

– evoluties opvolgen (demografisch, medisch, 
verpleegtechnisch, organisatorisch)   

– praktijk in vraag stellen (evidence based) 

– anticiperen op nieuwe noden  

– kwaliteitsbeleid en accreditering 

– referentiedocument voor: 

• zorgverleners & studenten 

• werkgroepen ad hoc (vasculair acces) 

• belanghebbenden (industrie, overheid,…) 

 



Gegevensverzameling ……anno 1988 

Centrumgegevens 

Behandelingsvormen 

Dialysetechnieken 

Bestaffing 

Monitoring/ patiënt ratio 

Computergebruik 

Leeftijdsverdeling 

Diabetes nefropathie 

Vaattoegang 

Dialysaatbuffer 

Antico 

Reusegebruik 

Kunstniermembraan 

Kunstniertype 



1988?  



Evolutie van het project 

Sensibilisatie & participatie optimaliseren 

Aanpassing ORPADT organigram + 
oprichting werkgroepen 

1995: oprichting EPD door 
EDTNA/ERCA 

Deelname EPD project 
in 2003 en 2006 

Poging tot Informatisering 

Evolutie centrumstructuur 

Multidisciplinaire benadering 
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Werkgroep registratie 

met steun van: 
 
• NBVN (Nederlandstalige Belgische Vereniging voor Nefrologie) 
• DTV (Dialyse Technici Vereniging) 
• VND (Vlaamse Nefrologische Diëtisten) 
• SWDT (Sociale Werkers Dialyse Transplantatie) 



Verloop 

• Voorbereiding van de vragenlijsten:  
– Multidisciplinaire werkgroep 

– Rekening houdend met: 
• Voorgaande editie 

• Feedback van de deelnemende centra 

• Projecten of vragen ad hoc   

– Vinger aan de pols: 
• Kennis & vaardigheden 

• Ontwikkelingen op professioneel / maatschappelijk vlak 

• Statistische relevantie  



Verloop  

– Voogdijcentrum + afdelingen  code 

• Vermeld bij de start 

• Vermeld in de bedankingsbrief a/h medisch diensthoofd 

 



• Centrumgegevens 

• Dialysemodaliteiten: aanbod  

• Evolutie chronische dialyse 

• Demografie 

• Prédialyse 

• Peritoneale dialyse 

• Transplantatie 

• Dieetadvies 

• Sociaal advies 

• Multidisciplinaire bespreking 

• Therapiebeperking 

 

Gegevensverzameling ……anno 2015 



Gegevensverzameling ……anno 2015 

• Bestaffing 

• Demografie 

• Patiëntenvervoer 

• Vasculaire toegangsweg 

• Antico 

• Anemie/ Botaandoening 

• Ondervoeding 

• Infecties 

• Kwaliteitsanalyse 

• Technische aspecten 

 



Verloop 

• Aankondigingsbrief medische diensthoofden 

• Vragenlijsten klaarmaken 

• Vragenlijsten coderen/centrum + versturen 

• Participatie opvolgen 

• Vragenlijsten opvragen + controleren 

• Vragenlijsten doorsturen naar statisticus 

• Gegevens inbrengen in statistisch pakket  



Gegevens inbrengen in SPSS 



Omzetting naar grafieken 



Verloop 

• Opmaken voorlopige versie powerpoint 

• Eerste bespreking resultaten + correctie 

• Opmaken definitieve versie powerpoint 

• Dankbrief medische diensthoofden 

• Dankwoord ORPADT website 

• Voorstelling van de resultaten 

• Publicatie van de resultaten  



Download via www.orpadt.be 



Met dank aan ……. 

• Initiatiefnemers 

 

 

 

 

 

 

• Voorzitters & medewerkers van de werkgroep  

• Prof. M. Elseviers: begeleiding, statistische verwerking en analyse 

• Dirk De Weerdt: grafische voorstelling en lay-out 

• ORPADT medewerkers: logistieke & praktische realisatie 

• Vlaamse nefrologen en Nefrologenvereniging NBVN : steun aan het project 

• Medische diensthoofden, hoofdverpleegkundigen, team: inzet & medewerking 

 



Prof. Monique Elseviers 

 

 

 

 


