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‘routine’ onderzoeken - waarom? 

Sonnenberg A et al. Arch Intern Med 2002, 162: 163-168  Kan WC et al. Plos One 2013, 8: e68748  



Wie zijn onze patiënten & …   

JJ Demeester, NBVN jaarverslag 2016                     &                        Orpadt meeting 2013 



… wat hebben ze … 

1117/1132 Starters 2011 

J Demeester, Orpadt meeting 2013  



… hoe snel overlijden ze …  

J Demeester, Orpadt meeting 2013 – idem trend in data uit jaarraport 2016 

45-64 j 

85+ j 

& wanneer waaraan? 



Cardiovasculair – plotse dood 

Chol                                                                                                          CRP                                                                                          Ca/P 



‘banale’ atherosclerose/cardiovasculair 
‘…Left ventricular hypertrophy and systolic dysfunction cannot 
be accurately assessed solely by history, physical examination, 
or chest X-ray. Left ventricular systolic performance, however, 
can be accurately measured by echocardiography …’ - KDOQI 

Hakeem A et al. JACC Cardiovac Img 2014, 7: 715-28 

Shroff G et al. JASN 2016, 27: 3521-27 

DSE  
= 

dobutamine Stress Echocardiografie 

Body composition monitoring? 



CKD/MBD – plotse dood 

Hung LW et al. Medicine 2017, 96: 37(e7618)  



CKD/MBD – plotse dood 

‘niemand gaat nog dood 
van z’n nieren…’ 

‘en ook niet van de reste?’ 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSlo3G1_3PAhXC7hoKHcqUAWcQjRwIBw&url=http://www.azdelta.be/nl/arts/verbanck&bvm=bv.136811127,d.d2s&psig=AFQjCNG1bPl5ODm71VC5kloNbbM5I2ovfA&ust=1477750415499392


CKD/MBD – plotse dood 

De vooruitgang gaat altijd dat tikje trager 
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MIA 

Infecties: méér dan access, virus serologie & vaccins 

Ruospo M et al NDT 2014, 29: 364-75 

Garimella PS et al Hemodial Int 2017, 21: 145-77 

Marn Pernat A et al BMJ Diabet Res & Care 2016, 4: e000158 



… hoe snel overlijden ze …  

J Demeester, Orpadt meeting 2013 – idem trend in data uit jaarraport 2016 

45-64 j 

85+ j 

& wanneer waaraan? 



Kanker 

Holley JL. Am Soc Nephrol 2016 Chapter 17 
Onco-Nephrology Curriculum  



‘routine’ onderzoeken - waarom? 

Sonnenberg A et al. Arch Intern Med 2002, 162: 163-168  Kan WC et al. Plos One 2013, 8: e68748  



En nu? 



Nihilisme …. of een (AI) algoritme? 



Optimalisatie  vs Industrialisatie  



‘routine’ onderzoeken bij wie? levens 
expectantie  

‘onderzoek/therapie’ 
dosis 

’Je kunt de mensen niet gelukkig maken tegen hun goesting’ 

’Primum non nocere’ Individu vs Collectief  

Vlaamse Nefrologie dag 2017 – de lievelingstrui van prof W v Biesen 



‘patient centered outcome’ 

Kt/v     & 

Dt/v & Nt/v 



Investigaties op de dialyse afdeling 

• Alles hangt af van type/voorkeuren dialysepatiënt 

• Minimum (bij niet palliatieve patiënt):  
• Cardiaal (ECG, RX thorax, echocardio incl dobu-stress) 

• Acces gerelateerde zaken 

• Max (bij gemotiveerde nét niet transplantabele, nog ‘jonge’ patiënt): 
• Bot  

• Infecties (vergeet tanden/voeten niet) 

• Kanker screening (colon – borst/cervix – prostaat – nier/blaas ifv pathologie nierziekte) 
 

                  !Effect leeftijd & aan/afwezigheid diabetes niet te onderschatten! 

 
‘Vaste regels bieden een dankbaar houvast voor de sympathieke overtreder.’ 

W Lemahieu, die u dankt voor uw aandacht.  


