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Van de redactie
De oorlog om water woedt volop. Elke dag opnieuw. Bij elk van onze patiënten.
Een mens bestaat grotendeels uit water en dat zullen we geweten hebben.
Als de regelfunctie van je lichaam het laat afweten kan de spreekwoordelijke druppel je al eens parten spelen, hoe goed de arts en de verpleegkundige ook hun best moge doen.
Twee van onze redacteurs zochten de mosterd bij professor Wim Van Biesen. Zij bogen zich over het vraagstuk van de heilige graal in de nefrologie:
hoeveel water mogen we onttrekken en waarop moeten we daarbij letten?
De technologische spitsvondigheden om het ultrafiltratievolume beter te
kunnen beheersen, blijven evolueren. Dr. Gert Meeus vat het voor je samen.
Ook het soort patiënt dat zich aanbiedt voor dialyse blijkt aan verandering
onderhevig en verschilt grondig met de patiënt van enkele jaren geleden.
Dr. Johan De Meester is als voorzitter van de registratiecommissie van de
Nederlandstalige Belgische Vereniging voor Nefrologie (NBVN) goed geplaatst om duiding te geven bij het profiel van deze nieuwe dialysepatiënt.

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 onder de
verantwoordelijkheid van de auteur.

Dat brengt ons naadloos bij het volgende onderwerp. Dringt die ‘veranderde’ patiënt niet meteen een ander beleid op? Blijven nadenken kan nooit
kwaad en daarom serveert de ondervoorzitter van de Vlaamse nefrologen,
Dr. Wim Lemahieu enkele persoonlijke, kritische bedenkingen bij het bestaande preventiebeleid.

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

Maar alle preventie ten spijt hebben velen toch uiteindelijk dialyse nodig.
En dan rest de vraag: op welke manier? Blijven we systematisch en consequent dialyseren tot het levenseinde of kan het ook anders? Hoe zit
het met de inspraak van de patiënt en is de nefroloog de alleenheerser
over deze ‘ziekte voor het leven’? Dr. Bart De Moor, voorzitter van het
NBVN, laat zijn licht schijnen over een op het eerste zicht wat eigenaardige
combinatie: palliatieve zorgen en dialyse. Wat hij hiermee bedoelt, wordt je
haarfijn uit de doeken gedaan in het artikel waarmee Forum dit specialistenonderonsje afsluit.

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
An Demol
Van Dijcklaan 4
1930 Zaventem

Figuur cover: copyright Fresenius Medical Care

Copyright 2013 ORPADT
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, fotografie of op welke andere wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
ORPADT FORUM-redactie.

En omdat we als redactie jullie helemaal up to date willen houden, zijn er
voortaan de ‘Nefro-weetjes’, nefrologisch getint nieuws, bijeengesprokkeld
uit de pers en andere websites.
Deze Forum is volledig gewijd aan teksten gebaseerd op voordrachten voor
ORPADT en NBVN van het laatste half jaar. We danken de sprekers en auteurs
hartelijk voor hun gewaardeerde medewerking en extra inspanning. Collega’s
die er toen niet bij konden zijn kunnen hier een inhaalbeweging maken. De
volledige presentaties van die voordrachten kan je ook raadplegen op onze
vertrouwde website WWW.ORPADT.BE onder ‘Documenten’.

Prettige vakantie!

Johan De Mulder
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ORPADT-info
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VZW

Eén van de hoofdopdrachten van onze beroepsvereniging bestaat uit het geven
van vorming en bijscholing. De posthogeschool opleiding leverde dit jaar meer dan
40 deelnemers af, die met succes, deze cursus tot een goed einde brachten.
Hoed af voor alle verpleegkundigen die vaak naast een drukke job, toch de tijd en
motivatie vonden om zich op het specifieke terrein van de nefrologische zorg verder te bekwamen.
Maar ook dank aan alle docenten die bereid waren om hun professionele kennis te delen met deze
cursisten. Mede in naam van het ganse bestuur wensen we alle cursisten van harte proficiat! In september 2014 starten we de volgende editie op.
Ondertussen kunnen we niet omheen de dagelijkse realiteit. Voor de gezondheidszorg in het algemeen
en nierdialyse in het bijzonder breken onzekere tijden aan. De vrees voor besparingen maakt dat de
toekomst moeilijk te voorspellen is. Ook wij delen deze onzekerheid. De uitdagingen voor de toekomst
zijn bijzonder groot.
De aangeboden kwaliteit van de zorg en patiëntveiligheid zijn belangrijke standaarden waarvan een
ziekenhuisaccreditering afhangt. Deze accreditering zal in de nabije toekomst veel centra extra werk
bezorgen. Op de jaarlijkse meeting voor hoofdverpleegkundigen en verantwoordelijken van ORPADT
werd hierover meer informatie doorgespeeld. Door een inspectiecommissie wordt nagegaan of in de
centra de juiste cultuur heerst om te streven naar zorg en kwaliteit. JCI (Joint Commission International), ISO (Internationale Organisatie voor Standaardisatie) of NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) zullen we dan ook op onze wegen tegenkomen. Maar voor velen zal voor het verkrijgen
van die accreditatie nog een lange weg dienen afgelegd te worden. Enkele ziekenhuizen bewezen al
dit traject met succes te kunnen afronden.
Tijdens het jongste namiddagsymposium over adequacy in dialyse brachten zowel Dr. Stas als Dr. E.
Gheuens een warm pleidooi voor de totale aanpak van een dialysebehandeling. Als we een Kt/V bekijken moeten we dit eerder als een minimum zien en als onderdeel van het gehele zorgpakket beschouwen.
Deze belangrijke conclusie moet ons vastberaden op weg helpen om op de werkvloer ons niet alleen
te bekommeren om de cijfers, maar vooral om de totale zorg voor de dialysepatiënt.
Na een lange en (te) koude lente hopen we allen op een zonnige en warme zomer. Aan iedereen een
fijne zomervakantie toegewenst!
				

Bert Van den Wijngaert
voorzitter ORPADT
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EDTNA/ERCA-nieuws
Beste ORPADT-Vlaams en EDTNA/ERCA vrienden,

1) Service management, quality and audit topic
Korte gesproken Presentatie
Patient Satisfaction audit: results 2012 and comparison 2007 – 2012
N. Van Paesschen1, M. Roden1, S. Crols1, G. Anciaux1, K. François1, C. Bos1, C. Tielemans1
1
VUB UZ Brussel, Haemodialysis, Brussels, Belgium
2) Paediatric care topic
Poster Presentatie
How to perform Prometheus® therapy in children with acute liver failure
S. Claus1, A. Dhondt1, A. Raes2, J. Vande Walle2, R. Vanholder1, S. Eloot1
1
Ghent University Hospital, Nephrology, Gent, Belgium
2
Ghent University Hospital, Pediatrics, Gent, Belgium
3) Education of staff/patients topic
Poster Presentatie
Infection prevention education in Middle Africa (M-A), a challenging experience
N. Van Paesschen1, M. Roden1, L. Vonckx1
1
VUB UZ Brussel, Haemodialysis, Brussels, Belgium
4) Vascular access topic
Poster Presentatie
Dialysis Catheter Infection prevention in Middle Africa (M-A)
N. Van Paesschen1, M. Roden1, L. Vonckx1
1
VUB UZ Brussel, Haemodialysis, Brussels, Belgium

EDTNA/ERCA is de naam van onze overkoepelende Europese beroepsvereniging

Graag maak ik weer even gebruik van de mogelijkheid u wat nieuws over uw Europese vereniging door te spelen.
Onder het conferentiethema: ‘Innovation of renal care through multi - professional leadership’ stuurden vijf Belgische leden een abstract over
eigen werk in. Vier ervan werden weerhouden door de internationale jury. Eén als short oral presentatie en drie als posterpresentatie. U vindt ze
alle vier hieronder:

Uw keymember zal zoals steeds proberen te zorgen voor één of meerdere Nationale Awards van de Belgische Nefrologische Industrie.
Nog enkele belangrijke EDTNA/ERCA data
15 juni 2013 Early Conference Registration deadline
26 juni 2013 Accommodation deadline
31 juli 2013 Regular Conference Registration deadline
31 augustus – 3 september 2013 Conference in Malmö Konserthus, Malmö, Zweden
Visum
Denk eraan dat je bij het landen in Kopenhagen en het bezoek aan de conferentie in Malmö twee verschillende landen betreedt. Denemarken en
Zweden. Bezoekers met een reispas of identiteitskaart uit de Europese Gemeenschap hebben echter geen extra visum nodig. Geen van beide
landen gebruikt officieel de euro.
Munteenheid
Zweedse Kroon/krona (SEK)
1 SEK = ongeveer. 0.11 € (1 € = ongeveer 8,63 SEK)
Deense Kroon/Dansk krone (DKK)
1 DKK = ongeveer 0.134143 € (1 € = ongeveer 7,45957 DKK)
Voor een update van de wisselkoers zie www.nbb.be en klik op ‘onze website’.
Interessante links voor hen die al beslisten om dit jaar de conferentie in Malmö bij te wonen:
EDTNA/ERCA				Deense ambassade
www.edtnaerca.org				www.um.dk/en/about-us/organisation/missions-abroad
EDTNA/ERCA Conference			Vliegveld Kopenhagen
www.edtna-erca-conference2013.com www.cph.dk
Congrescentrum				Malmö Toerisme / Malmö
Malmö Konserthus				Convention Bureau
www.mso.se					www.malmotown.com
Zweedse ambassade				Bezoek Zweden
www.swedenabroad.com				www.visitsweden.com

Verder wil ik jullie nog allen een prettig groot verlof toewensen. En tot in Malmö in september. Zoals steeds bereikbaar voor al uw vragen
betreffende EDTNA/ERCA maar nu op mijn nieuw emailadres: rodenmichel@gmail.com

Michel Roden
EDTNA/ERCA Keymember
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Nefro-weetjes
Gekweekte nier succesvol in rat geplaatst
Wetenschappers zijn erin geslaagd een nier in een laboratorium te kweken. Het orgaan is succesvol in een levende
rat geïmplanteerd, waarna die direct urine produceerde
en het bloed filterde. Het succes is een belangrijke stap
richting het kweken van gepersonaliseerde vervangingsorganen, die in de toekomst kunnen worden gebruikt
voor mensen met nierfalen.
De onderzoekers van Massachusetts General Hospital verwijderden alle cellen uit een nier van een dode rat, waardoor
alleen het bindweefsel overbleef. In dat bindweefsel plaatsten
zij de niercellen en bloedvatcellen van pasgeboren ratten. Na
twaalf dagen ontstond een complete nier, doordat de nier- en
bloedvatcellen zich helemaal over het bindweefsel verspreidden.
De gekweekte nier. © Ott Lab/Center for Regenerative Medecine.

Bron: www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/1614926/2013/04/13

Belg staat makkelijker nier af
In België is het aantal levende nierdonaties in 2012 gestegen van 40 naar 57.
“Er is een stijgende trend”, zegt coördinator van het Transplantatiecentrum van UZ Gent Ivo Haentjens.
“Levend doneren krijgt meer bekendheid”, zegt Haentjens. “In
Nederland ligt het aantal levende donoren hoger (484 in 2012),
maar wij hebben voldoende postmortale donoren en promoten
levende donatie niet. We melden enkel de mogelijkheid. In Nederland maken ze wel reclame omdat ze er minder postmortale
donaties tellen.”
Liefde meegeven
Nieren van levende donoren zijn uiteraard beter dan die van een
overledene. “Ze werken sneller en langer. De tijd tussen de nier
uit het lichaam van de donor halen en weer inplanten bij de ontvanger is korter dan bij een postmortale transplantatie. In de tijd
dat er een nier overkomt uit Oostenrijk kunnen we drie keer een
levende donatie uitvoeren. En hoe banaal het ook klinkt: als ze
vrijwillig afgestaan is, is er liefde meegegeven. Als de donor een
bekende is, zullen ontvangers erna zorgvuldiger met hun leven
omgaan.” Leven met één nier is mogelijk. “Ze kan de filterfunctie
van het lichaam perfect opvangen”, zegt Haentjens. Er hangen
wel een aantal voorwaarden vast aan het doneren. U moet in
goede gezondheid verkeren en minstens 18 zijn. “Hoewel er uitzonderingen op de leeftijd gemaakt kunnen worden. En donoren
die geen familie zijn, worden nog zorgvuldiger gescreend.”

Ilsie Van Thielen
Een patiënt krijgt de nier van zijn vrouw ingeplant. FOTO EPA

Bron: Gazet van Antwerpen, vrijdag 26 april 2013

Nierpatiënt met traag wandeltempo sterft meestal sneller
18 april 2013 - Nierpatiënten die tijdens fysieke proeven een trager wandeltempo hebben, lijken meer last te hebben van hun ziekte dan
patiënten die sneller wandelen. Dat staat in een studie die in het Journal of the American Society of Nephrology (JASN) gepubliceerd wordt.
Als bij fysieke proeven de prestatie van de onderste ledematen gemeten wordt, dan leg je de complexiteit bloot van beschadigingen die
zowel musculair als neurologisch zijn en typisch blijken voor patiënten met chronische nierinsufficiëntie.
Omdat de ernst van deze beschadiging meebepaalt wat de te verwachten levensduur is, kunnen deze proeven een voorspellende waarde
hebben.
Bron: het volledige (Engelse) artikel vind je op www.sciencedaily.com/releases/2013/04/130418213925.htm onder de titel: Slow Walking Speed Linked
With Premature Death in Kidney Disease Patients

Samenstelling Nefro-weetjes: Sandra Vervynckt
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Volumestatus
Carina Simons

Clement Dequidt
verpleegkundige peritoneale dialyse, UZ Gent

verpleegkundige peritoneale dialyse, UZ Antwerpen

In een boeiende presentatie begeleidde professor Wim Van Biesen
ons in de complexiteit van het begrip ‘volumestatus’ bij zowel
hemodialyse als peritoneale dialyse patiënten. We moeten opletten
voor ‘valkuilen’ als we de oorzaken zoeken van wat zich afspeelt bij
een dialysepatiënt met over – of ondervulling. De hiernavolgende
tekst belicht enkele aspecten uit zijn voordracht.

1. Een lichaam met compartimenten

2. Meten is weten?

Laat ons eerst stil staan bij de verschillende
vloeistofcompartimenten in het lichaam (figuur 1).

Bij patiënten met nierinsufficiëntie en vooral bij
dialysepatiënten zal de homeostase verstoord
raken met afwijkingen in de verhouding tussen de
vochtcompartimenten tot gevolg. ‘Volumestatus’
wordt zowel gebruikt om de absolute als de relatieve
verhoudingen in en tussen de vochtcompartimenten weer
te geven. Merk op dat een patiënt in één compartiment
‘overvuld’ kan zijn, terwijl hij ondervuld is in een ander
(vb. sepsis patiënt op intensieve zorgen: overvuld in
ECW en ondervuld in circulerend compartiment). Het
is dus altijd belangrijk om correct aan te geven over
welk compartiment men spreekt als men het heeft over
‘volumestatus’.
Willen we ons een idee vormen van deze volumestatus
dan beschikken we over verschillende methoden en
meetinstrumenten, het ene al ingewikkelder dan het
andere. Klinisch onderzoek, lichaamsgewicht, bloeddruk,
bloeduitslagen, meetinstrumenten op het dialysetoestel
en bio-impedantiemeting zijn de meest gebruikte (n.v.d.r.:
voor een overzicht van de gebruikte meettechnieken: zie
ook het artikel ‘Bepaling van het optimaal gewicht…’ van
Gert Meeus in deze Forum).

Figuur 1: De vochtverdeling in het menselijk lichaam.
Het menselijk lichaam bestaat uit ongeveer 60 % water,
verdeeld over verschillende compartimenten.
Het intracellulaire water (ICW) bevindt zich hoofdzakelijk
in het spierweefsel. Het extracellulaire water (ECW)
bevindt zich voor 75 % in het interstitium en voor 25 %
in het bloedcompartiment onder de vorm van plasma.
Voorbeelden van transcellulair water zijn cerebrospinaal
vocht, oogvocht, gewrichtsvocht enz…
Binnen het extracellulair watercompartiment zijn plasma en
interstitieel vocht met elkaar in wisselwerking doorheen een
hoog permeabel membraan (de capillaire bloedvatwand).
Vandaar dat de samenstelling van beide vloeistoffen op
elkaar lijkt, met uitzondering van eiwitten die in normale
omstandigheden veel meer in het plasma voorkomen.
De barrière tussen extracellulair water en intracellulair water
bestaat uit een membraan dat doorlaatbaar is voor water,
maar waarbij de verdeling van de elektrolieten in stand
wordt gehouden door actieve pompsystemen (vb. Natrium
buiten en Kalium in de cel).
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De interpretatie van volumestatus wordt in verband
gebracht met nutritionele status, inflammatoire processen,
de bloeddruk, de hartfunctie en de elasticiteit van de
bloedvaten. De afbeeldingen bij dit artikel komen uit de
presentatie van professor Wim Van Biesen.

3. Overhydratatie, inflammatie, nutritie
·

Wijzigingen in het lichaamsgewicht kunnen tot
misinterpretatie leiden als men geen rekening houdt
met toename of afname van de spiermassa (ICW).
Dialysepatiënten hebben vaak een verminderde
spiermassa of een verhoogde vetmassa. Een
gewichtsstijging bij iemand die revalideert kan
bijvoorbeeld foutief geïnterpreteerd worden als
overhydratatie (toename van het ECW) terwijl het
eigenlijk te wijten is aan toename van de spiermassa
(ICW). Anderzijds kan door vermagering een
doorgaans goed streefgewicht langzamerhand
veranderen in overhydratatie.

Forum jaargang 13 • nr. 1 • juni 2013

·

Voedingsparameters zoals serumalbumine
kunnen eveneens tot verkeerde conclusies
leiden. Een verlaagd albumine kan op inflammatie
wijzen of zoals soms verondersteld wordt, op
verdunning door te veel vocht in het plasma.
Een recente studie trekt deze laatste hypothese
echter in twijfel. In figuur 2 wordt aangetoond
dat peritoneaaldialysepatiënten met een verlaagd
serumalbumine vaker overhydratatie vertonen,
hoewel het plasmavolume normaal blijft. Het
overtollig vocht bevindt zich dus niet in de
bloedbaan maar in het interstitium. Voortgaande
op deze bevindingen moet men er dus rekening
mee houden dat dialysepatiënten met inflammatie
en hypoalbuminemie vaak overgehydrateerd zijn,
maar dat pogingen om de patiënt te ontwateren
zouden kunnen leiden tot intravasculaire
ondervulling met verlies van de belangrijke
residuele nierfunctie.

Figuur 3: Hypoalbuminemie wordt vaak geassocieerd met
overvulling (EuroBCM).

Figuur 4: Naast hypoalbuminemie wordt ook een
laag hemoglobine vaker geassocieerd met overvulling.
(EuroBCM)
Figuur 2: Bij PD- patiënten wijst een laag serumalbumine
vaak op overvulling. Dit vochtoverschot bevindt zich buiten
de bloedbaan in het interstitieel compartiment.
Een andere studie bevestigt dat hypoalbuminemie, maar
ook een lager hemoglobine, vaker geassocieerd zijn met
overhydratatie (figuur 3 en 4). Men probeert deze bevindingen
te verklaren door inflammatie als determinerende factor.
Inflammatie leidt immers tot een verlaging van het albumine
alsook een verlaging van het hemoglobine (EPO-resistentie).
Inflammatie zou er voor kunnen zorgen dat de bloedvaten
hyperpermeabel worden. Hierdoor gaan albumine en water
lekken van de bloedvaten naar het interstitiële compartiment
en kunnen op deze manier hypervolemie veroorzaken.
Volledigheidshalve moeten we echter opmerken dat deze
studies enkel een associatie tussen hypoalbumine en
hypervolemie aantonen, maar geen oorzakelijk verband
kunnen bewijzen.

Men zou kunnen denken dat patiënten met een goede
eigen diurese of een flinke peritoneale ultrafiltratie (UF)
minder kans hebben op overhydratatie, maar dat blijkt
feitelijk niet te kloppen. De hydratatiestatus is immers een
evenwicht tussen input en output. We moeten er ons van
bewust van zijn dat iemand met een goede restdiurese
of goede ultrafiltratie toch overgehydrateerd kan zijn door
dieetincompliance. Zoutinname is hierbij een cruciale
factor. Bij overhydratatie zullen vocht- en zoutbeperking
dan ook erg belangrijk zijn in de behandeling, en daar
wordt in de praktijk vaak te weinig aandacht aan
besteed...
Het gebruik van sterk hypertone dialysevloeistoffen
bij PD zorgt ook niet automatisch voor een betere
hydratatietoestand. Een hypothetische verklaring hiervoor
is dat deze vloeistoffen de glycemie gaan verhogen wat
leidt tot hyperosmolariteit, zeker bij diabetespatiënten. Dit
geeft op zijn beurt een dorstgevoel, waardoor de patiënt
meer gaat drinken. Zo is het mogelijk dat na toevoegen
van hypertone dialysevloeistoffen er een paradoxale
toename van de hydratatietoestand ontstaat in plaats van
de beoogde afname.
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Iets gelijkaardigs kan gebeuren bij natriumprofiling tijdens
hemodialyse. Dit wordt soms toegepast ter verbetering
van hypotensie en krampen tijdens de dialyse. Het kan
echter in sommige gevallen tot natriumopstapeling leiden
en op die manier tot dorst, meer drinken, en uiteindelijk
hypertensie en overhydratatie.

4. Bloeddruk, hartfunctie en kwaliteit van de
bloedvaten

Figuur 6: Links ziet u de bloeddrukken bij een patiënt
met stijve bloedvaten, rechts bij een patiënt met gezonde,
elastische bloedvaten.

Figuur 5: Hypertensie kan ook voorkomen bij een normale
vullingstatus of zelfs bij ondervulling. Overvulde patiënten
kunnen ook een normale of zelfs lage bloeddruk hebben.
De bloeddruk geeft ons ook niet altijd een betrouwbare
inschatting van hydratatiestatus. Grofweg is er inderdaad
een associatie tussen bloeddruk en overvulling.
Echter, zoals figuur 6 toont, zijn er patiënten met een
hoge bloeddruk die toch normovolemisch of zelfs
hypovolemisch zijn. Anderzijds zijn er ook patiënten met
overhydratatie die een normale of zelfs lage bloeddruk
hebben.Patiënten met stijve bloedvaten hebben typisch
een hoge systolische bloeddruk en een lage diastole
(figuur 6). Het verschil tussen systolische en diastolische
bloeddruk noemt men pulsdruk. Een hoge pulsdruk komt
vaak voor bij dialysepatiënten en is geassocieerd met een
slechtere prognose. Deze patiënten hebben nog steeds
een hoge systolische bloeddruk zelfs als ze normo- of
hypovolemisch zijn. In dat geval is het niet zinvol en zelfs
schadelijk om te proberen de bloeddruk te doen dalen
door verdere ontwatering omdat de bloedvoorziening van
het hart (de coronaire perfusie) hierdoor in het gedrang kan
komen.

Hartfalen komt ook vaak voor in de dialysepopulatie.
Deze patiënten kunnen overhydratatie vertonen en toch
een lage bloeddruk hebben. Bij hartdecompensatie
stijgt de centraal veneuze druk, wat ook resulteert in een
verhoogde druk in de nieren. Dit kan de restnierfunctie
negatief beïnvloeden. In zulke situaties kan ontwatering,
ondanks de lage bloeddrukken, dus wel interessant
zijn: het zal niet enkel de hartfunctie maar ook de
restnierfunctie ten goede komen.

5. Conclusie
De volumestatus van een dialysepatiënt is een bijzonder
complex gegeven. Het is een balans die afhangt van tal
van fysiologische en pathologische factoren en die continu
in verandering is. Het is in de praktijk vaak een hele
uitdaging om de volumestatus van onze patiënten correct
in te schatten, waarbij we naast klinische parameters
soms de hulp inschakelen van technische onderzoeken.
We moeten ons bewust zijn van de ‘valkuilen’ die we in
de beoordeling van de volumestatus kunnen tegenkomen.
Gewichtsveranderingen en bloeddruk kunnen ons
misleiden. Co-morbiditeiten zoals stijve bloedvaten of
hartfalen spelen een rol. Toestanden van inflammatie en
hypoalbuminemie maken het geheel nog ingewikkelder.
De behandeling van overhydratatie loopt ook niet altijd even
vanzelfsprekend. Zout- en vochtrestrictie spelen hierbij
een cruciale rol. Soms hebben therapeutische interventies
niet het verwachte effect, of leiden ze tot een paradoxale
verslechtering van de hydratatietoestand.
Een goede controle van de volumestatus en bloeddruk zijn
erg belangrijk voor de prognose van onze patiënten. Het is
dan ook een uitdaging waarvoor we ons elke dag blijven
inzetten.
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Bepaling van het optimaal gewicht: welke
technieken kunnen ons helpen?
Gert Meeus
nefroloog, AZ Groeninge, Kortrijk

De zoektocht naar het ideale streefgewicht gaat onverminderd door. Naast de
onontbeerlijke klinische ervaring kan innovatieve medische technologie steeds
meer ondersteuning bieden. Even alles op een rij gezet.

1. Inleiding

3.1 Anamnese en het klinisch onderzoek

Zeer veel symptomen die de patiënten ondervinden tijdens
en na dialyse houden rechtstreeks verband met een correcte
bepaling van het optimaal gewicht. Een te hoog schatten
van het optimaal gewicht kan longoedeem uitlokken in het
interdialytisch interval, terwijl een te laag optimaal gewicht
voor de patiënt vaak zeer vervelende klachten veroorzaakt
zoals spierkrampen en symptomatische bloeddrukval. Ook
het welbekende ‘uitgewrongen dweil’ gevoel van patiënten
na dialyse heeft hiermee te maken. Bovendien gaan zowel
een te hoog als een te laag optimaal gewicht gepaard
met een verhoogd risico op overlijden van de patiënt. Een
correcte bepaling van het optimaal gewicht is dan ook
een van de belangrijkste aspecten bij de evaluatie van de
dialysepatiënt. Het is daarom verrassend dat de methoden
waarmee het optimaal gewicht wordt vastgelegd, weinig
exact zijn. Nieuwe ontwikkelingen kunnen hier in de
toekomst mogelijk verbetering brengen.

Anamnese en het klinisch onderzoek van de patiënt blijven
erg belangrijk om het optimaal gewicht te bepalen. Door te
vragen naar typische klachten van over - en ondervulling
kan vaak een goede eerste evaluatie van de vullingsstatus
worden gemaakt.
De typische klacht bij overvulling (en dus te hoog
optimaal gewicht) is kortademigheid bij inspanning. Acuut
longoedeem is de meest gevreesde complicatie.
Klassiek worden oedemen, hypertensie, gestuwde
halsvenen en crepitaties bij auscultatie van de longen als
tekens van overvulling beschouwd, later echter meer
hierover.
Ondervulde patiënten zullen eerder klagen van duizeligheid,
een ‘uitgewrongen’ gevoel, heesheid en spierkrampen.
Bij klinisch onderzoek kan vastgesteld worden dat de
bloeddruk laag is, zeker wanneer de patiënt rechtstaat.
Vaak is er een verminderde elasticiteit van de huid, met
‘staande’ huidplooien als resultaat.
Deze klinische evaluatie vormt de basis van onze evaluatie.
Maar is deze basis wel zo solide? Iedereen kent immers
wel voorbeelden van patiënten die zich halsstarrig verzetten
tegen een reductie van het optimaal gewicht omwille van
krampen, om vervolgens met een zwaar acuut longoedeem
te worden opgenomen.
Ook andere klassieke tekens zijn niet honderd percent
betrouwbaar. Zo worden oedemen klassiek met overvulling
in verband gebracht. Een gericht onderzoek bij patiënten
met oedeem kon wel een verband met leeftijd, overgewicht
en hoge bloeddruk aantonen, maar opmerkelijk genoeg niet
met overvulling. Diverse technieken met hoge gevoeligheid
voor overvulling (bio-impedantiemeting, nT-proBNP)
toonden immers geen enkel verband met het al of niet
optreden van oedeem!

2. Definities
Er zijn 2 verschillende definities voor optimaal gewicht.

2.1 Fysiologisch
In de fysiologische definitie is het optimaal gewicht
het lichaamsgewicht waarbij er een fysiologisch ideale
extracellulaire volumestatus bestaat. Dit is dus veeleer een
theoretisch concept.

2.2 Klinisch
In de praktijk wordt de klinische definitie van Daugirdas
meer gebruikt: het optimaal gewicht is het gewicht na
dialyse waarbij al het overtollige vocht verwijderd werd. Het
komt overeen met het laagste gewicht waarbij de patiënt
geen symptomen vertoont van overvulling.

3. Methodes voor bepaling optimaal
gewicht
Een correcte bepaling van het streefgewicht heeft zowel
consequenties voor de kwaliteit van leven van de patiënt
als op de morbiditeit en mortaliteit.

Een andere klassieke reden om het optimaal gewicht te
verlagen is hypertensie. Traditioneel wordt hypertensie
immers aan een overbelasting met zout en water
toegeschreven bij dialysepatiënten. De indrukwekkende
resultaten van het dialysecentrum van Tassin in Frankrijk,
waar bij 95% van de patiënten de bloeddruk perfect
gecontroleerd wordt met louter ultrafiltratie, zonder
bloeddrukverlagende medicatie worden hier vaak als
argument aangehaald.
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Hierbij mag echter niet vergeten worden dat deze
resultaten in een geselecteerde populatie behaald werden
(jong, weinig multimorbiditeit). De gemiddelde leeftijd van
de dialysepatiënt in Vlaanderen ligt een heel stuk hoger.
Daarom spelen ook andere factoren een rol in het ontstaan
van hypertensie. De ogenschijnlijk simpele relatie tussen
bloeddruk en vulling is hierdoor bij ons een heel stuk
minder duidelijk.
Dit wordt ook wetenschappelijk aangetoond. Onderzoek
toont immers aan dat 40% van de manifest overvulde
patiënten toch een bloeddruk van lager dan 140 mmHg
vertoont. Bovendien blijkt 27% van alle hypertensieve
dialysepatënten eu- of zelfs hypovolemisch te zijn! Een
gelijkaardige verdeling tussen bloeddruk en vulling werd
ook bij peritoneale dialysepatiënten aangetoond.
Dit betekent dus dat onze klassieke klinische ijkpunten niet
zo solide zijn als ze op het eerste zicht wel lijken. Dat dit
niet zonder gevolgen is, blijkt uit de resultaten van de DRIP
studie. In deze studie werd de klinische methode om het
optimaal gewicht te bepalen aan de hand van de bloeddruk
onderzocht. In een tijdspanne van 8 weken tijd werd het
optimaal gewicht aangepast, met als doel normotensie.
In deze 8 weken werden tal van complicaties vastgesteld,
met krampen bij 10%, hypotensie bij 12%. Bij 8% van
de patiënten was intraveneuze vulling nodig omwille van
symptomatische ondervulling.
Symptomen van ondervulling hebben vaak een niet te
onderschatten negatieve impact op de kwaliteit van leven
van de patiënt. Patiënten met bloeddrukval tijdens dialyse
hebben bovendien een 28% hoger sterfterisico.
Het is daarom duidelijk dat klinische middelen alleen vaak
onvoldoende zijn om het optimaal gewicht precies te
bepalen. Ze bieden ook geen oplossing voor een grote
groep patiënten met conflicterende symptomen. Niet
alleen ondervulde maar ook nogal wat overvulde patiënten
vertonen tegelijk dyspnoe én lage bloeddruk én krampen,
zelfs bij degenen die oedemen hebben.
De ‘klinische’ definitie van Daugirdas is dus een idealisering
van de werkelijkheid. Eerder dan een objectief getal
is het streefgewicht een compromis tussen patiënt en
hulpverlener, subjectief gekleurd door zowel patiënt (met
vaak hoge sentimentaliteit voor een bepaald gewicht) als
de zorgverstrekkers (met eigen bias om gewicht te doen
stijgen of dalen).

3.2 Technische onderzoeken
Objectivering van het optimaal gewicht is dus zeker
geen overbodige luxe. Daarom worden vaak bijkomende
onderzoeken of technieken aangewend, elk met hun eigen
sterktes en gebreken.

3.2.1 RX thorax
Een RX thorax kan tekens van overvulling aantonen
(pleuraal vocht, vergroting van de hartschaduw), maar
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helpt ons niet verder om het onderscheid te maken
tussen een te laag of correct optimaal gewicht. Bovendien
bemoeilijkt de stralenbelasting een te frequente herhaling
van het onderzoek.

3.2.2 Echo vena cava inferior
Een ander potentieel nuttig onderzoek is de echografie van
de vena cava inferior: bij overvulde patiënten zal de vena
cava immers niet plat vallen bij inademen.
Groot nadeel is echter dat het onderzoek pas 2 uur na
dialyse plaats mag vinden: voordien is het resultaat immers
onbetrouwbaar door de volumeschommelingen die nog
optreden na dialyse. Het spreekt vanzelf dat het een hele
uitdaging is om de patiënten hiervoor te motiveren.

3.2.3 Biologische merkers
Er is ook onderzoek gebeurd naar biologische merkers
van overvulling. De beste kandidaat is NT-proBNP, het
afbraakprodukt van hormoon BNP, dat geproduceerd
wordt in de hersenen als respons op overbelasting van het
linker ventrikel.
Een sterk punt van NT-proBNP is dat er een sterk verband
is tussen de waarde van de test en het risico op overlijden,
ook bij dialysepatiënten.
Nadeel is dan weer dat NT pro-BNP het lichaam verlaat
langs de nier en daarom bij alle dialysepatiënten is gestegen.
Echte normaalwaarden zijn voor dialysepatiënten nog niet
vastgelegd. De test kost ook 25 euro en is niet terugbetaald.
Het is dus nog te vroeg om de werkelijke waarde van deze
test in de dagdagelijkse praktijk te kunnen bepalen.

3.2.4 Continue niet-invasieve hematocriet
monitoring
De moderne dialysetoestellen stellen een aantal
monitoringmethodes ter beschikking die in veel centra
worden toegepast.
Bij ultrafiltratie wijzigt de verhouding tussen plasma en rode
bloedcelvolume, zodat het hematocriet stijgt. Een te snelle
of te grote stijging van het hematocriet verhoogt het risico op
intradialytische hypotensie. Dit kan als een onrechtstreekse
maat voor het streefgewicht worden gebruikt en is in vele
centra goed ingeburgerd.
Blood volume monitoring gebruikt analoge principes:
ondervulde patiënten vertonen minder refilling van
het bloedcompartiment uit het interstitium, zodat het
bloedvolume sneller daalt. Overvulde patiënten daarentegen
hebben meer vocht voor refilling beschikbaar en zullen dus
een tragere daling van het bloedvolume vertonen.
Deze technieken zijn standaard beschikbaar op de huidige
moderne dialyse-apparatuur en hebben hun nut bewezen
in de preventie van bloeddrukval tijdens dialyse.
Er zijn echter een aantal belangrijke beperkingen. Er is
immers een grote variatie van patiënt tot patiënt wat betreft
tolerantie van ultrafiltratie. Bij 28% van de patiënten is er
zelfs geen kritische ultrafiltratiedrempel te bepalen. Omdat
ook andere factoren een rol spelen (ultrafiltratievolume!)
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kunnen deze technieken hoogstens een onrechtstreekse
maat voor het optimaal gewicht zijn. Dit wordt geïllustreerd
in de CLIMB studie. In deze studie, de grootste in zijn soort
met 443 deelnemende patiënten, werd Crit-line monitoring
vergeleken met klinische evaluatie. Na 6 maanden bleken
de patiënten die met Crit-line geëvalueerd werden het
verrassend genoeg aanzienlijk slechter te doen: er waren
veel meer ziekenhuisopnames en bovendien waren er meer
overlijdens: 8,7 versus 3,3%!
Hoe dit komt is tot op heden niet verklaard, maar het
enthousiasme voor Crit-line en aanverwante technieken is
er alleszins aanzienlijk door bekoeld.

lage frequenties (5 kHz) kunnen immers niet doorheen
de celmembranen penetreren en worden dus uitsluitend
doorheen het extracellulair vocht geleid. Hoge frequenties
(1000 kHz) kunnen wel doorheen celmembranen dringen
en worden dus zowel door intra-als extracellulair vocht
geleid. Door combinatie van deze gegevens kan een
fysiologisch model worden opgesteld, waarbij het lichaam
wordt onderverdeeld in 3 compartimenten: vetmassa,
vetvrije massa en overhydratatie.

3.2.5 Bio-impedantiemeting
Al de voorgaande technieken hebben gemeenschappelijk
dat ze enkel op een onrechtstreekse manier een indicatie
van het optimaal gewicht geven. Rechtstreekse metingen
van het intra- en extracellulair vocht zijn mogelijk (door
gebruik van radioactieve markers of isotopen) maar duur,
belastend en moeilijk uitvoerbaar. Ze zijn dus niet nuttig in
de klinische praktijk.
Een nieuwere, meer rechtstreekse methode is de
bio-impedantiemeting of Body Composition Monitoring
(BCM). Het principe van bio-impedantie is dat verschillende
types weefsels op een verschillende manier elektrische
stromen geleiden. Aan de hand van deze verschillen kan
men een idee krijgen van de lichaamssamenstelling.
(hoeveelheid vet, hoeveelheid water etc.)

Figuur 1: Schematische voorstelling van de opstelling
bij bio-impedantiemeting: wegwerpelektroden volgens
aanwijzingen aanbrengen op één hand en één voet bij
een patiënt in ruglig. Kabel verbinden met toestel. Meting
gedurende twee minuten met opslag op de patiëntenkaart.
Data overdracht via deze kaart naar PC voor verdere
analyse van de vochtstatus.
Bovendien geleiden celmembranen een elektrische
wisselstroom anders naar gelang de frequentie ervan:

Figuur 2: Fysiologisch model: vetmassa (ATM), vetvrije
massa (LTM) met aanduiding van overhydratatie (OH). Op
te sporen via het BCM toestel.
Op die manier wordt dus een optimaal gewicht bepaald
dat veel overeenkomsten vertoont met de ‘fysiologische’
definitie van optimaal gewicht. Bij normale individuen blijkt
het optimaal gewicht met deze methode inderdaad bij 95%
van de patiënten minder dan 1kg van het reële gewicht af
te wijken. Klinische overvulling wordt bij bio-impedantie
gedefinieerd als een overhydratatie van meer dan 15%
van het extracellulair water. Deze definitie van overvulling
wordt ondersteund door de vaststelling dat er een duidelijk
verband aangetoond werd tussen overhydratering volgens
deze definitie en het risico op overlijden (figuur 3).

Figuur 3: Er is een duidelijk verband tussen overvulling
(gedefinieerd als (reëel gewicht -BCM gewicht)/
extracellulair water >15%)) gemeten via bio-impedantie en
mortaliteit. Naar Wizemann et al., NDT 2009.
Hoewel de onderliggende fysische principes complex zijn,
is de uitvoering van een bio-impedantiemeting snel en
eenvoudig uit te voeren: een meting neemt slechts een
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2-tal minuten in beslag. Het beste moment om de meting
uit te voeren is onmiddellijk voor dialyse: na dialyse moet
immers 30 minuten gewacht worden om equilibratie tussen
de compartimenten toe te laten.
Het voorgaande maakt het aanlokkelijk om het ‘fysiologisch’
optimaal gewicht, zoals bepaald door bio-impedantie te
gaan vergelijken met het ‘klinische’ optimaal gewicht.
Zoals hierboven gesteld is het klinische optimaal gewicht
veeleer een subjectief compromis dan een objectief getal.
Figuur 4 toont de correlatie tussen het klinische optimaal
gewicht en het optimale gewicht bij een onderzoek bij
58 patiënten in AZ Groeninge. De correlatie tussen bioimpedantie en de klinische methode blijkt niet zo slecht
te zijn: bij nagenoeg 40 % van de patiënten bedraagt
het verschil tussen de twee methodes minder dan 1 kg.
Anderzijds zijn bij 17% van de patiënten de resultaten sterk
discrepant (meer dan 3kg verschil). Biedt bio-impedantie
dan het antwoord op al onze problemen inzake het optimaal
gewicht? Natuurlijk niet. De techniek heeft immers een
aantal belangrijke beperkingen.
Metalen implantaten, vooral gewrichtsprothesen geven
aanleiding tot afwijkende meetresultaten, zodat de absolute
waarde niet betrouwbaar is. Ook kunnen pacemakers
en defibrillatoren voor problemen zorgen, al is er enkel
een absolute contra-indicatie voor patiënten die volledig
pacemakerdependent zijn. Bij patiënten met amputaties
dienen correctiefactoren te worden ingelast. Sommige
auteurs menen ook dat de graad van overhydratering
wordt overschat bij ernstig ondervoede patiënten.Een
bijzonderheid is ook dat vocht in de peritoneale en pleurale
ruimte niet wordt gedetecteerd. Dit kan uiteraard tot fouten
leiden, al biedt het wel het voordeel dat het peritoneale
dialysaat de meting niet beïnvloedt. Als gevolg van deze
absolute en relatieve contra-indicaties konden we in AZ
Groeninge van de 136 geëvalueerde patiënten slechts bij
58 daadwerkelijk een meting uitvoeren.

Een interessante toepassingsmogelijkheid is ook dat
bio-impedantiemeting de bepaling van het
optimaalgewicht kwantificeerbaar maakt, zodat
praktijkverschillen tussen centra in verband met optimaal
gewicht kunnen aangetoond worden. Niet elk centrum
hanteert immers dezelfde filosofie over optimaal
gewicht: sommige centra geven er de voorkeur aan om
bloeddrukvallen maximaal te vermijden, terwijl andere
centra het accent meer leggen op het vermijden van
overvulling en longoedeem.
Dat dergelijke verschillen inderdaad kunnen bestaan, blijkt
uit een vergelijking van de resultaten zoals gepubliceerd
door het UZ Gent in 2009 en het hierboven vermelde
onderzoek in AZ Groeninge. De resultaten van UZ Gent,
gepubliceerd in 2008 tonen een gemiddelde afwijking
van het postdialysegewicht ten opzichte van de BCMwaarde +0,6kg. In Kortrijk bedraagt het verschil -0,6kg.
Dit reflecteert zich ook in een verschillend aantal manifest
overgehydrateerde patiënten (volgens de eerder vermelde
definitie) na dialyse: 10% in Gent versus 5% in Kortrijk en
Daar staat tegenover dat in AZ Groeninge nagenoeg de
helft van de patiënten 1kg of meer onder het ‘fysiologische’
BCM gewicht zit aan het eind van de dialyse.
Voor alle duidelijkheid: het is op dit moment niet geweten
welke van de twee situaties (gemiddeld iets te hoog of
gemiddeld iets te laag) beter is voor de patiënt. Op basis
van de huidige stand van de wetenschap is immers enkel
duidelijk dat manifeste overvulling moet worden vermeden.
De vraag of ondervulling even schadelijk is als overvulling
en of de oude nefrologenwijsheid ‘they die perfectly dry’
daadwerkelijk klopt, blijft voorlopig onbeantwoord. De
techniek van bio-impedantie biedt ons wel een potentieel
interessant hulpmiddel om dit vraagstuk misschien ooit te
kunnen oplossen.

4. Conclusie

Figuur 4: Deze grafiek toont de spreiding aan
tussen het klinisch bepaalde optimaal gewicht en
bio-impedantiemeting, bij onderzoek bij Kortrijkse
hemodialysepatiënten. Bij 85 % bedraagt het verschil
minder dan 3kg.

Hoewel geregelde klinische evaluatie vanzelfsprekend nog
steeds de basis vormt voor de bepaling van het optimaal
gewicht, zijn bepaalde dilemma’s moeilijk oplosbaar met
de klinische methode alleen. Technische onderzoeken
ondersteunen de klinische evaluatie, maar hebben elk
hun beperkingen. Bio-impedantietechnieken kunnen een
interessante aanwinst zijn in de bepaling van het optimaal
gewicht. Vooral bij moeilijke klinische evaluaties, zoals
patiënten met lage bloeddruk én oedeem, krampen én
hypertensie en dergelijke kan bio-impedantiemeting een
nuttig hulpmiddel zijn en richting geven aan de behandeling.
Ook als instrument van zelfevaluatie van de dienst in zijn
geheel kan bio-impedantie nuttige informatie bieden.
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Wie start er met dialyse: de nieuwe dialyse patiënt
Johan De Meester
nefroloog, AZ Nikolaas, Sint-Niklaas

De dialyse populatie blijft verouderen. Wie biedt er zich vandaag aan voor dialyse en
waarom stijgt het aantal dialysepatiënten? Kunnen we in de toekomst verandering
verwachten en wie stopt de therapie? Een update.

Elk dialyse centrum kent in principe twee categorieën dialyse patiënten: de ‘acute dialyse’ patiënten en de ‘chronische
dialyse’ patiënten.

van nierfunctieherstel, ofwel zal het acuut nierlijden zich niet
herstellen en wordt de patiënt een chronische hemodialyse
patiënt.

1. Acute dialysepatiënten

acuut nierlijden

De ‘acute dialyse’ patiënten zijn de patiënten die zich presenteren met een acuut nierfalen met dialyse nood of andere indicatie die dialyse genoodzaakt. Voorbeelden zijn,
enerzijds acuut nierfalen als gevolg van een jood-contrast
nefropathie, acute tubulaire necrose in het kader van een
septische of cardiogene shock of in het kader van langdurige pre-renale situatie; anderzijds, een levensbedreigende
hyperkaliëmie met ritmestoornissen, een lithiumintoxicatie,
een lactaat-acidose als gevolg van metformine.
Er zijn geen recente gegevens beschikbaar over de noodzaak aan ‘acute dialyse’. Ten tijde van 2004 werden er in
België bijna 50.000 acute dialyses verricht. In 43% werd
gebruik gemaakt van continue epuratietechnieken (CVVHD,
CVVHDF, CVVF, … ).
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33%
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41%

40%

43%

30%

10.000

dialyse

herstel nierfunctie
dialyse-onafhankelijkheid

overlijden

chronische dialyse
> 6 weken dialyse

Patiënten in acute dialyse worden na 6 weken dialyse volgens de definitie van het RIZIV (nomenclatuur nummer)
beschouwd als chronische hemodialyse patiënten. Het is
niet uitgesloten dat sommige van de patiënten alsnog op
een later tijdstip dialyse-onafhankelijk worden. In 2010 en
2011 waren er ongeveer 50 patiënten die als chronische
patiënt werden ingevoerd in de Vlaamse dialyse database,
door een persisterend acuut nierfalen met dialyse afhankelijkheid, of bijna 4% van de totale jaar-instroom op dialyse.
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2010

2011

Acute kidney injury / acute renal failure due to sepsis
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9
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Acute kidney injury due to circulatory failure
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13

9

Acute kidney injury
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13

6

Acute cortical necrosis
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6

6

Acute kidney injury / acute renal failure due to
nephrotoxicity
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4

5

Acute kidney injury due to hypovolaemia
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1

5

Acute kidney injury due to rhabdomyolysis

901.5.C

1

1

47

46

Extrarenale zuivering - H - 470503

% "continue"

acute dialyse behandelingen in België, type van behandeling, 1996-2004

Omgerekend betekent dit dat er toen ongeveer 122 patiënten per dag ‘acuut’ met dialyse werden behandeld.
De prognose van een ‘acute dialyse in het kader van een
acuut nierfalen’ hangt af van de onderliggende indicatie. In
grote lijnen gesteld: patiënten zullen ofwel overlijden, ofwel
zal het acuut nierlijden zich progressief herstellen en evolueren naar dialyse-onafhankelijkheid met wisselende graad

Totaal „acuut nierfalen „ ( > 6 weken )
Totaal aantal nieuwe dialysepatiënten

1245

1165

% instroom ‘acuut nierfalen’

3.9%

3.8%

15
Forum jaargang 13 • nr. 1 • juni 2013

2. Chronische dialyse patiënten
De ‘chronische dialyse’ patiënten starten meestal op een
andere wijze met hun nierfunctie vervangende therapie. Diverse dialyse centra bieden een ‘pre-dialyse’ programma
aan, waarbij patiënten met chronisch nierlijden en grote
kans op chronische dialyse nood tijdig geïnformeerd worden over de verschillende mogelijkheden van nierfunctie
vervangende therapie. Zo worden zij geholpen met het uitkiezen van de voor hun beste techniek.
Bij geschikte patiënten met een bijna-eindstadium chronisch
nierlijden tracht men tegenwoordig toch het opstarten van
dialyse te vermijden door het verrichten van een niertransplantatie (pre-emptief of zonder voorafgaande dialyse).

chronisch nierlijden (pre-dialyse)

Als de patiënt ouder is of de patiënt heeft een onderliggende diabetes mellitus, moet men steeds voor ogen houden dat de patiënt toch nog vóór het opstarten van dialyse
kan komen te overlijden, al dan niet als gevolg van een cardiovasculaire oorzaak (plotse dood, acuut myocardinfarct,
CVA, etc.).
Twee overige categorieën van patiënten die starten met
nierfunctie vervangende therapie zijn,
1. de patiënten met een falend niertransplantaat. De meerderheid van deze patiënten hebben reeds vrij lang hun niertransplantaat (>10 jaar).
Gemiddeld per jaar varieert dit aantal tussen 50 à 70 patiënten.
2. de patiënten die naar een Vlaams dialyse centrum komen
om hun chronische dialyse behandeling verder te zetten,
i.e. patiënten uit Wallonië, of uit het buitenland (immigranten, vluchtelingen, etc. Balkan-landen, Armenië, Mongolië,
Afrika). Dit aantal varieert sterk van jaar tot jaar.
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conservatief

dialyse

transplantatie

Niertransplantaat
falen
•

Vroeg na transplantatie

•

Laat na transplantatie
(na 10 jaar of meer)

overlijden

Immigratie

Dit is tegenwoordig slechts mogelijk bij de beschikbaarheid
van een levende nierdonor, hetzij een familielid hetzij de partner.
Niet elk chronisch nierlijden gaat achteruit met dezelfde
snelheid (concept = ‘kidney disease trajectory’). Afhankelijk
van het onderliggend nierlijden, de leeftijd, de behandeling
en intercurrente gebeurtenissen of hospitalisaties, start de
ene patiënt sneller met dialyse dan de andere.
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58%
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69%

28%
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41%

24%

% nefro poli

AV-fistel

AKI

vanuit Wallonië

•

vanuit buitenland
•

“Armeense invasie”

3. Karakteristieken van de huidige instroom
van nieuwe chronische dialyse patiënten
Overeenkomstig de leeftijdsdistributie van de Vlaamse bevolking, de hogere leeftijdsverwachting en de meer succesvolle
behandeling van cardiovasculaire morbiditeit, is het niet zo
onlogisch dat meer oudere patiënten het eindstadium van
chronisch nierlijden bereiken.
De mediane leeftijd is over de laatste 10 à 15 jaren progressief
toegenomen. Meer dan de helft is heden ouder dan 65 jaar.
dialyse instroom - verdeling volgens leeftijdscategorie
evolutie over de tijd
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1400

Trajectories of Kidney Function Decline in the 2 Years Before
Initiation of Long-term Dialysis
Ann M. O’Hare et al. Am J Kidney Dis. 2012;59(4):513-522
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Het inschatten van dit nierfalen traject is belangrijk met oog
op het voorbereiden van de patiënt op de periode van nierfunctie vervangende therapie. Hoe sneller deze achteruitgang, hoe kleiner de kans dat de patiënt bv. een AV-fistel
heeft als vaattoegang bij de start van chronische hemodialyse.

•
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2005

371
333
266

2008 2009 2010 2011

2008

415
326
278

2011

426
269
249

0%

1996 1999 2002 2005

1996

20%
36%
30%

2005

33%
30%
24%

2008 2009 2010 2011

2008

35%
27%
23%

2011

38%
24%
22%

Als de instroom van een leeftijdsklasse berekend wordt per
100.000 inwoners, dan is de instroom van de leeftijdscategorieën (25-44 jaar, 45-64 jaar) over de laatste jaren vrijwel
ongewijzigd en eerder laag.
Dit is in schril contrast met een zeer forse instroom wat
dialyse instroom - per 100.000 inwoners in de leeftijdscategorie
bij de start van het kalenderjaar - evolutie over de tijd
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dialyse : keuze dialyse therapie - prevalentie
status op 1 januari 2012
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40
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20
0

om te starten met nierfunctie vervangende therapie, etc.
Patiënten die vooraf opteren voor peritoneaal dialyse (PD)
starten meestal wel met peritoneaal dialyse. Een meerderheid krijgt nu PD in de nacht (APD). De bijdrage van PD
varieert sterk per centrum; op Vlaams niveau blijft deze rond
10% van alle dialyse patiënten.
Voor de keuze tussen High Care en Low Care hemodialyse
beschouwt men de medische conditie van de patiënt, de
woonplaats, de duur van de verplaatsing, de beschikbare
vrije plaatsen, etc.. Low Care dialyse (of collectieve autodialyse) schommelt rond de helft van de High Care.

0

totale instroom per 100.000 inwoners

Low Care hemodialyse
1253; 29%

betreft de leeftijdscategorieën 74-85 jaar en 85+ jaar. Men
mag nog niet te veel conclusies trekken uit de lichte vermindering van de instroom in het jaar 2010 en 2011.
De mannen hebben een grotere kans om te starten met
dialyse dan de vrouwen en dit is vrij constant over de laatste
15 jaren.
Parallel aan de veroudering van de dialyse instroom is er ook
een verandering in de verdeling van het type nierziekte. De
oudere populatie lijdt aan een nierziekte, veroorzaakt door
vaatafwijkingen of door type 2 diabetes mellitus. Een ‘nieuwe’ categorie in de oudere populatie is het cardio-renaal
dilemma syndroom, waarbij men de onmogelijkheid om
zowel de hartfunctie als de nierfunctie gelijktijdig adequaat
te houden beslecht met het opstarten van dialyse. Glomerulaire nierziekten, cystenieren, type 1 diabetes mellitus en
aangeboren urologische nierziekten worden nog steeds bij
de jongere dialyse patiënten teruggevonden.
dialyse instroom in 2011 – N=1132
verdeling volgens nierziekte en leeftijd
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Leeftijd (jaar) bij start dialyse

De keuze tussen hemodialyse High Care, hemodialyse Low
Care en peritoneaal dialyse kan niet steeds gemaakt worden vóór de start van nierfunctie vervangende therapie. Dit
heeft te maken met de organisatie van het dialyse centrum,
de voorkeur van de patiënt, de situatie waarbij beslist wordt

PD – APD
258; 6%

PD - CAPD
136; 3%

Low Care thuisdialyse
13; <1%

Op provinciaal niveau (afgeleid van de woonplaats van de
patiënt) hebben de provincies Oost- en West-Vlaanderen
een hogere instroom, in vergelijking met de provincies Antwerpen
en Limburg.
De patiënt die tegenwoordig start met een chronische dialyse

NBVN 2011

dialyse instroom – verdeling per provincie, per 100.000 inwoners
evolutie over de tijd

30

30 30

30

25

25 25

25

20

20 20

20

15

15 15

15

10

10 10

10

5

5

5

0

0

5

Hereditaire nierziekte

70%

Low Care nachtdialyse
54; 1%

High Care hemodialyse
2678; 61%

20

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Antwerpen

Vlaams Brabant

Limburg

België

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Brussel HSG
Henegouwen
Luxemburg
België

0

Waals Brabant
Luik
Namen

behandeling heeft een aanzienlijke cardiovasculaire co-morbiditeit (cardiaal lijden, cerebraal en perifeer vaatlijden). Niet zo
verwonderlijk is deze co-morbiditeit meer uitgesproken naarmate de patiënt ouder is en/of als de patiënt een onderliggende
diabetes mellitus heeft. Dit heeft ongetwijfeld repercussies op
de overleving en/of ziekte status na het opstarten van dialyse.
Daarentegen is de aanwezigheid of voorgeschiedenis van een
tumoraal proces meer frequent bij de patiënten zonder diabetes
mellitus.
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dialyse instroom in 2011 – N=1132
karakteristieken co-morbiditeit, diabetes versus niet-diabetes
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wel diabetes mellitus ( N=403 )

geen diabetes mellitus ( N=713 )

85 en ouder

Kanker
Perifeer vaatlijden

75-84 jaar

goed te verklaren dat patiënten die in een WZC of serviceflat
verblijven vaak een type 2 diabetes mellitus hebben en meer
frequent in de High Care faciliteit van een dialyse centrum
geholpen worden.
Van bij de aanvang van de dialyse periode is het taxivervoer
de meest gebruikte modaliteit (72%) voor het transport naar
en van het dialyse centrum.

Cerebrovasculair
lijden
65-74 jaar

Ischemisch
hartlijden

Chronisch
Hartfalen

Verplaatsing
naar de dialyse

45-64 jaar
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Zelfrijdend – 21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Taxi-vervoer – 72%
Liggend vervoer – 7%
• vooral 85+ jaar
• verblijvend in WZC
• beperkte mobiliteit

Bij de start van de hemodialyse heeft 50% van de
patiënten een AV-fistel en 5% beschikt over een kunstmatige
AV-greffe. De start met een tijdelijke en getunnelde dialyse
katheter zou respectievelijk in 5% en 40% gebeuren.
Deze verdeling is sterk leeftijdsafhankelijk:
Vaattoegang bij
start hemodialyse
Hoe ouder de patiënt,
hoe minder frequent de
patiënt een AV-fistel
heeft.
• 25% bij 85+ jaar
• 50% bij 25-64 jaar
Lagere percentage AVfistel
bij vrouwelijke
patiënten
• bij patiënten met
diabetes mellitus
•

bij de patiënten ouder dan 85 jaar heeft bijna 80% een (getunnelde) dialyse katheter en slechts 20% een AV-fistel. De
patiënten met een type 2 diabetes mellitus en de vrouwelijke
dialyse patiënten hebben een lager percentage AV-fistel ten
tijde van het opstarten van chronische hemodialyse.
Hoe ouder de patiënt, hoe groter de kans dat zij verblijven in
een woon- en zorgcentrum (WZC) of service flat.
Woonsituatie bij de
start van de
dialyse

Een derde van de jongere dialyse patiënt (leeftijd < 45 jaar)
komt zelfstandig met eigen vervoer; liggend vervoer (‘brancard’) stijgt tot iets meer dan 10% bij de patiënten ouder dan
85 jaar. Deze laatste categorie is meestal niet meer voldoende zelfredzaam en moet gewogen via een grondweegschaal
of in een weegbed.

4. Voorspelling evolutie instroom van nieuwe
chronische dialyse patiënten
De laatste jaren is de prevalentie van de chronische dialyse
patiënten gestaag toegenomen,
dialyse : prevalentie & jaarlijkse totale instroom
evolutie over de tijd
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Dit is conform de normale populatie.
Als surrogaat voor een hogere nood aan zorg is het aldus
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zonder een duidelijk aantoonbare lagere kans op overlijden
(rode lijn in volgende figuur).
Het toenemend aantal patiënten in dialyse is te wijten aan de
lagere kans op een (vroegtijdige) transplantatie bij de jongere
dialyse patiënt (<65 jaar).
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wat na start dialyse ?
overleven – transplantatie – dood
evolutie over de tijd – cohorte 1999-2004-2008
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Living a Life / Prolonging Life

Er kan en mag gehoopt worden dat alle inspanningen om
patiënten met chronisch nierlijden vroeger te detecteren en
vervolgens ervoor te zorgen dat het chronisch nierlijden minder snel evolueert naar terminale nierinsufficiëntie, zal zorgen
voor een lagere incidentie. Echter er wordt in de komende
jaren een duidelijke toename verwacht van het aantal bejaarden – de zogenaamde ‘vergrijzing’.

70

Sterftekans in het komende jaar
(%)

60

verwachte leeftijd

dialyse (sterftekans (%) in
het volgende jaar)

Prolonging Dying / Living an illness

versus

Bij de patiënten die starten met peritoneaal dialyse loert er
steeds het gevaar van een techniek falen, waarbij de patiënt moet overschakelen van PD naar HD. In de cohorte van
nieuwe PD patiënten (periode 2003 – 2007) is dit risico 25%
na 2,5 jaren / 30 maanden. Gelijktijdig is er een gelijkaardige
kans van 25% op overlijden en op transplantatie.
peritoneaal dialyse : oorzaak van uitstroom

Voorspelling
dialyse instroom

NBVN 2012

100

Incident
2003-2007

90

Potentiële stijging door
• toename 65+ jarigen
• dalende mortaliteit

80
70

Peritoneaal dialyse
N=923

60

Potentiële afname door
• beter gezondheidsprofiel
• tijdige detectie
• efficiëntie behandeling
• pre-emptieve transplantatie
• politieke beslissingen ?

%

50
40
30

PD

20
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De huidige tijdelijke mindere instroom zou louter nog het gevolg kunnen zijn van een lagere prevalentie als gevolg van het
lager aantal geboorten in de jaren 1939-1945.

5. Prognose van de dialyse behandeling:
living a life versus prolonging dying.
Bij de start van een chronische dialyse behandeling is het
belangrijk om de patiënt/e mee te delen wat hij/zij mag verwachten van zijn/haar periode in dialyse, met al dan niet een
toekomstperspectief van transplantatie.

getransplanteerd

10

overleden

0

12

24

36

48

maanden

60

De overlevingskans van een 85-jarige patiënt die start met
dialyse is vrij beperkt, zeker als hij of zij behandeld wordt
voor een bijkomende type 2 diabetes mellitus. In de cohorte
2001-2003 was de mortaliteit >80% na 4 jaren dialyse. In de
latere cohorten lijkt de kans op langer overleven aan dialyse
toch iets beter.
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prognose bij 85+ jarige bij de start van chronische dialyse
evolutie over de tijd
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Het is natuurlijk steeds moeilijk om een gemiddelde prognose vrij concreet toe te passen op de individuele patiënt. De
jaarlijkse mortaliteit van een 85+ jarige in de normale bevolking bedraagt 10%, terwijl dit percentage toch wel 40 à 50%
is voor een 85+ jarige dialyse patiënt. Ook de jongere dialyse
patiënt heeft een verhoogde kans op overlijden.
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Het belang van een bijkomende diabetes mellitus type 2 mag
dus niet onderschat worden. Ook in de leeftijdscategorie 4564 jaar heeft diabetes mellitus type 2 een belangrijke impact
op de uitkomst tijdens dialyse.
prognose bij 45-64+ jarige bij de start van chronische dialyse
- evolutie over de tijd
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De kans op een niertransplantatie is gehalveerd bij de patiënten met diabetes mellitus: na 3 jaren is 15% van de diabetici
getransplanteerd, duidelijk lager dan de overeenkomstige
30% bij de niet-diabetici. Ook de kans om te overlijden aan
dialyse ligt significant hoger bij de diabetici (45% na 5 jaren in
dialyse) dan bij de dialyse patiënt zonder diabetes mellitus bij
de start van dialyse (30% na 5 jaren in dialyse).
De laatste jaren valt het op dat men meer frequent actief
stopt met een dialyse behandeling, hetzij op vraag van de
patiënt hetzij in het kader van een toenemende complexe
medische zorg waarbij het continueren van de dialyse niet
meer zinvol wordt geacht.
Het stoppen van de dialyse treedt vooral op naar mate de
patiënt ouder is. Hoe jonger de patiënt, hoe langer men in
dialyse is om hiertoe te beslissen. Bij de 85-plussers lijkt dit
eerder onafhankelijk van de duur in de dialyse.
75-84 jaar

overlijden als
uitstroom
Uitstroom 2008-2011
‘stop therapie’ als
doodsoorzaak
op alle tijdstippen na de
start van dialyse

85+ jaar

De cardiovasculaire mortaliteit – inclusief ‘plotse dood’ – en
infectieuze pathologie blijven nog steeds verantwoordelijk
voor 50% van de doodsoorzaken.
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6. Samenvattend profiel
Als type voorbeeld van de huidige nieuwe chronische dialyse
patiënt, moet men zich voorstellen: een oudere man, bijna 70
jaar, met toch al enkele cardiovasculaire ‘accidenten’ – maar
globaal nog vrij goed zelfredzaam, één à twee jaar in followup bij zijn nefroloog vooraleer te starten met de dialyse met
getunnelde dialyse katheter. De gemiddelde levensverwachting na het opstarten van dialyse is drie à vier jaren. Hij overlijdt aan een cardiale pathologie of hij stopt met zijn dialyse.

Preventie als panacee, ook in de nefrologie?
Of: het leven als seksueel overdraagbare aandoening met 100% mortaliteit

Wim Lemahieu
nefroloog, Imeldaziekenhuis, Bonheiden

Elke nefroloog heeft als streefdoel om patiënten met hoog risico op nierfalen
vroegtijdig op te sporen en een optimale zorg aan te bieden. Wat wint de patiënt
aan gezondheid en wat wil de maatschappij hiervoor betalen? Preventief opsporen
van deze risicogroep blijkt een grote uitdaging maar hoe je dit het beste aanpakt
blijft een onderwerp van discussie. Een kritische denkoefening.
1. Wat is preventie?
Men (meer bepaald B Franklin) zegt wel eens: ‘an ounce of
prevention is worth a pound of cure’, zeker als men voor de
zoveelste keer geconfronteerd wordt met een patiënt die ten
prooi valt aan de trieste gevolgen (multipele lidmaat amputaties en een post dialyse myocard infarct) van een slecht opgevolgde diabetes met veralgemeende vasculopathie vooraf
gegaan door een zich al jaren floried ontwikkelend metabool
syndroom als resultaat van een sedentair en liederlijk leven.

Moet men dan echt nog anno 2013 een artikel schrijven met
een (onder)titel die het belang van preventie in twijfel lijkt te
trekken? Dit is spijtig genoeg geen retorische vraag. Juist
omwille van het grote belang van een efficiënte preventiestrategie dient de samenleving in het algemeen en zorgverstrekkers in het bijzonder kritisch te blijven en niet zomaar
ieder ‘preventie initiatief’ blind te omhelzen. In de ruimste zin
van het woord begint deze denkoefening al met de vraag

Figuur 1: Gezondheidseconomie – interactie tussen gezondheidswinst en kost.
Tweedimensioneel interactieschema van economische kost (Y-as) en gezondheidswinst (X-as) bij nieuwe interventie ten
opzichte van bestaande situatie (centrum van de assen). Rood vak: interventie leidt tot meer kost en minder gezondheid.
Groen vak: interventie leidt tot besparing én gezondheidswinst. Lichtgroen vak: interventie leidt tot gezondheidswinst
mits aanvaardbare kost. Oranje vakken: ofwel is er kostenbesparing ten koste van gezondheidsverlies ofwel is er
gezondheidswinst maar met een onaanvaardbaar hoge geassocieerde kost. Naar Annemans L 2008 - zie ook website www.
nice-info.be
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in hoeverre een samenleving wenst te ‘medicaliseren’ en/of
zaken te ‘dicteren’ (tot en met mayonaise taks…). Deze tekst
vernauwt de focus tot het domein van de nefrologie.
Alvorens dieper in te gaan op specifieke nefrologische preventie, is het belangrijk om te definiëren hoe men een preventieve maatregel kan evalueren. De vrij jonge wetenschap
van de gezondheidseconomie hanteert hiervoor een twee dimensioneel rooster, waarin de kost van een interventie wordt
uitgezet op de Y-as en de winst aan QALY (quality adjusted
life years oftewel: kwaliteits/zinvolle levensjaren) op de X-as.
Zoals te zien op figuur 1, kan een interventie dus in 4 grote
categorieën vallen. Twee van deze categorieën leveren geen
enkel probleem op bij de beoordeling: een maatregel die geld
kost en tot een verlies in QALY’s leidt, wordt terecht als ‘rood’
gecategoriseerd. Anderzijds dient men niet na te denken bij
een maatregel die QALY-winst en ook kostenbesparing oplevert: ‘groen’. Het veld waarbij er kostenbesparing is, doch
verlies van QALY’s kan een pijnlijke keuze zijn voor een samenleving die hiertoe gedwongen wordt door een zware
crisis, maar is tot op heden nog niet aan de orde in onze
contreien. Tot slot is er het spanningsveld van QALY-winst
ten koste van economische middelen (figuur 1).
Westerse samenlevingen verdelen dit veld in een stuk
dat als ‘aanvaardbare investering’ en een stuk dat als
‘onbetaalbaar’, dus onhaalbaar wordt beschouwd. Voor
preventieve maatregelen is de algemeen aanvaarde
formule voor de verdelingslijn: +/- 30.000 euro/QALY
(1). Zoals blijkt uit recente controversen over ‘preventie’
van prostaatkanker en zelfs colon- of borstkanker, is
het helemaal niet zo eenvoudig of bepaalde preventieve
maatregel hieraan voldoet (2-4). Ik zal mij voor de
nefrologie beperken tot twee voorbeelden die de voorbije
jaren ‘hot topics’ zijn gebleven: (micro)albuminurie in
de ‘primaire preventie’ setting en zorgtraject-achtige
projecten in de ‘secundaire preventie’ setting. Het loont
zeker de moeite waard om een gelijkaardige kritische
analyse te maken van ‘tertiaire preventie’. Ik denk hierbij
vooral aan het prangende voorbeeld van cardiovasculaire
screeningsstrategieën en het al dan niet toedienen van
statines aan dialyse patiënten, cf. de editie van 2011.

2. Primaire preventie in de nefrologie:
(micro)albuminurie – dipstick
Albuminurie is de meest veelbelovende eenvoudige marker
voor (beginnende) nierschade. Dit valt perfect te begrijpen zowel vanuit fysiologisch als vanuit epidemiologisch standpunt.

2.1 Albuminurie interpretatie
In tegenstelling tot de fysiologisch normale (distaal) tubulaire
secretie van zogenaamde Tam Horsfall proteïnen (in meer recent en nog steeds expanderend onderzoek beter bekend
als ‘uromoduline’), is het ‘lekken’ van albumine in de urine
altijd een aanwijzing voor pathologische veranderingen in het
(proximale) nefron (5). Een urinaire albumine excretie boven
de 30 mg per 24/h wordt als abnormaal beschouwd. Met
een ‘klassieke’ dipstick spoort men hoeveelheden vanaf 300
mg/24h of 200 mg/l op en spreekt men van ‘macro-albumi-
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nurie’. De zone tussen 30 en 300 mg/24h (of 20 en 200 mg/l)
wordt als ‘micro-albuminurie’ geklasseerd en kan met gespecialiseerde sticks worden opgespoord. Naast het gebruik van
zogenaamde semi-quantitative sticks (geven enkel gradaties
aan van 0 tot 3 +) kan men ook urinaire excretie ratio’s van albumine/creatinine meten op urine collecties of op geïsoleerde
stalen. Indien men de resultaten uitdrukt als mg albumine/g
creatinine bekomt men cut-off waardes van respectievelijk 20
en 200 voor micro en macro-albuminurie. Bij meting op een
geïsoleerd staal wordt aangeraden om bij voorkeur ochtendurine te gebruiken omdat deze doorgaans het minst onderhevig is aan dilutie fenomenen. Meer recent gaan er stemmen
op om zelfs bij ‘normale waardes’ een verschil te maken tussen ‘optimale’ en ‘hoog normale’ albuminurie met een afsnijpunt van respectievelijk 10 mg/g of mg/l en 15 mg/24 h – cf.
infra. Er wordt ook een verschil gemaakt tussen man/vrouw
– bij vrouwen is de cut-off waarde iets hoger (6). Pro memorie:
de massieve proteïnurie bij een zogenaamde ‘myeloom nier’
of ‘cast nephropathy’, die veroorzaakt wordt door de excretie
van intact of gefragmenteerd monoclonaal immunoglobuline,
wordt niet opgespoord door een klassieke dipstick.

2.2 Prognostische waarde
Een van de oudste robuuste epidemiologische datacollecties
over de prognostische waarde van albuminurie berust op
een grote Japanse observationele studie: bij circa 100.000
patiënten die gedurende 17 jaar gevolgd werden, bleek er
een gradueel stijgend risico op evolutie naar dialysenood in
functie van het aantal plusjes op de ‘ordinaire’ dipstick (7).
Voor de micro-albuminurie, is reeds in de laatste decennia
van vorig millennium bij de diabetische populatie uitvoerig
aangetoond dat dit prognostische waarde had voor de
evolutie naar ernstige diabetische nefropathie. Bovendien
is er massieve evidentie dat het terugdringen van zowel
micro als macro-albuminurie met R(enine)A(ngiotensine)
A(ldosterone) blokkade de evolutie van de nefropathie
gunstig beïnvloedt in alle stadia (6). Het voorbije decennium
heeft micro-albuminurie en zelfs de notie ‘hoog normale
albuminurie’ nog aan belang gewonnen door onder meer
een indrukwekkende cohort studie van onze Noorderburen
– de PREVEND database. In deze studie ging men
ervan uit dat albuminurie een marker is voor endotheel
dysfunctie, het eerste stadium van cardiovasculaire ziekte.
Kort samengevat, kon dit onderzoek op ongeveer 40.000
Groningers aantonen dat er een gradueel verband is tussen
albuminurie (zelfs dus bij ‘hoog normale’ waardes) en evolutie
naar nierfunctie achteruitgang alsook cardiovasculaire
problematiek (CVA en myocardinfarct). Bovendien toonde
een aanvullende interventiestudie (PREVEND IT) aan dat dit
met een ACE-inhibitor (fosinil) kon geremd worden! Dit was
weliswaar niet het geval met het eveneens bestudeerde
statine, pravastatine (8-10).

2.3 Diabetici of ganse bevolking?
Moeten we bijgevolg de micro-albuminurie screening niet
langer reserveren voor diabetici alleen en zelfs uitbreiden
naar de volledige bevolking? Voorlopig niet. Een recent gepubliceerde Amerikaanse gedetailleerde simulatie van de
gezondheidseconomische aspecten van een dergelijke stra-
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tegie berekende dat dit tot 200.000 dollar per QALY zou
kosten – wat dus ruim boven de ‘pijngrens’ is van zelfs de
‘rijke’ Westerse samenleving (11). Bovendien zijn er ook nog
een aantal (patho)fysiologische argumenten. Ten eerste kan
om het even welke tijdelijke inflammatoire toestand (een verkoudheid, een hevige inspanning,…) leiden tot een transiënte
micro-albuminurie, die niet noodzakelijk op een permanente
endotheel dysfunctie wijst. Deze notie is niet nieuw, de diabetologen gaan altijd een micro-albuminurie bevestigen met
een tweede meting. Als men dus de volledige bevolking zou
screenen, zal een éénmalige dipstick niet volstaan. Ten tweede werd reeds in 2003 gepubliceerd dat een bewezen microalbuminurie (herhaald positief testen in een screeningsperiode van 2 jaar) bij een cohorte diabetici (6 jaar follow-up) in
ongeveer de helft van de gevallen spontaan kan regresseren
en dit onafhankelijk van het gebruik van ACE-remmers…
Enigszins geruststellend, bleken graad van bloeddruk en
glycemie controle wel een significante rol te spelen (12). De
‘waarheid’ lijkt momenteel in het midden te liggen: een gezondheidseconomische analyse van de PREVEND IT studie
wijst op ‘maatschappelijk aanvaardbare winst’ bij screening
van hypertensieve en/of oudere (>60 j) patiënten (6300 euro/
QALY) of bij het verhogen van de cut-off waarde voor de micro-albuminurie naar 50 mg/24 h (13). De huidige beschikbare gegevens nopen grote organisaties zoals KDIGO dan
ook tot de aanbeveling om micro-albuminurie uit te breiden
van diabetici tot alle patiënten ‘at risk’, in casu: hypertensieve
patiënten en patiënten met reeds een verminderde creatinine
klaring. Een laatste adder onder het gras blijft echter de te
hanteren methode: een Canadese studie testte de meetmethode van de urinaire albumine/creatinine ratio op een ochtend urine staal in een ‘real life’ setting bij een honderdtal
diabetici, die een negatieve klassieke dipstick test hadden.
De ‘gouden standaard’ was een albuminurie meting op een
24 h urine collectie. De negatief predictieve waarde (geen
albuminurie op de collectie bij afwezigheid van verhoogde
urinaire albumine/creatinine ratio op ochtend staal) was goed
(>90%), doch de positief predictieve waarde (daadwerkelijk
ook albuminurie op collectie bij positieve ratio op ochtendstaal) viel tegen. Deze bedroeg ongeveer 60%, wat zou betekenen dat er ruim een derde fout positieven zou ‘ontdekt’
worden met de ‘eenvoudige’ ochtendurine screening (14). Bij
nauwkeurige herlezing van de KDIGO guideline staat dan ook
de aanbeveling dat ‘om nuttig te zijn, de screeningstest minstens 95 % positief predictieve waarde moet hebben’… (15).

3. Secundaire preventie in de nefrologie:
zorgtraject en aanverwanten
3.1 Call for action
Reeds meerdere decaden is keer op keer bevestigd dat de
cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit exponentieel gestegen is bij patiënten met terminaal nierfalen, met als meest
sprekend voorbeeld de veel getoonde grafiek van Levey et
al. (16). Sinds de publicatie van de grote prospectieve Kaiser
Permanente database in 2004 is deze notie uitgebreid tot
patiënten met zelfs veel ‘mildere’ graden van nierfalen. Vooral
vanaf eGFR waardes < 45 ml/min/1.73 m2 is er een duidelijke stijging waar te nemen, ook na correctie voor multipele
gekende risicofactoren (17). Dit en de observatie van een

‘epidemie’ van metabool syndroom en zogenaamde ‘diabesity’ – ziektebeelden die een beduidend verhoogde kans met
evolutie naar dialyse dependent nierfalen met zich meebrengen – leidde tot een wereldwijde ‘call for action’ bij het begin
van de jaren 2000 om een ‘tsunami’ van dialyse patiënten te
voorkomen. Hieraan werd in 2010 ook in ons vlakke land een
volledige ORPADT studiedag gewijd met toen al de kritische
vraag of de tsunami niet veeleer een soufflé betrof...

3.2 Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie
Sedert 2009 is deze ‘call for action’ ook vertaald in een nationaal initiatief – het zogenaamde ‘zorgtraject chronische
nierinsufficiëntie’. De nobele bedoeling van dit project is
om patiënten met hoog risico voor evolutie naar zowel dialyse dependentie als majeure cardiovasculaire incidenten
te identificeren en een adequate zorg aan te bieden via een
gefaciliteerde (volledige terugbetaling remgeld consultaties,
bloeddrukmeter, diëtist, bepaalde medicatie) gecombineerde
follow-up door huisarts en nefroloog. Reeds in 2006 is een
(weliswaar retrospectieve) studie uit Groot Brittannië gepubliceerd die erop lijkt te wijzen dat dergelijke aanpak wel degelijk een vertraging van de progressie van het nierfalen tot
gevolg zou hebben (18). Van meet af aan was echter ook de
nodige kritiek te horen op dergelijke initiatieven. Een van de
belangrijkste argumenten is de prevalentie van patiënten met
een eGFR < 45 /min/1.73 m2 vooral bij de oudere bevolking
– tot > 10% van alle 65 plussers (19). Het is overduidelijk dat
het waanzin is om al deze mensen, waarvan het gros nooit
tot dialysenood zal evolueren, te ‘medicaliseren’. Wel dient
gezegd, dat reeds bij de start van het Belgische project een
poging werd gedaan om dit wat te filteren door de eis te stellen dat een patiënt ‘ambulant’ (= niet in een rusthuis) moet
zijn om in aanmerking te komen tot inclusie. In de toekomst
zal allicht ook het element micro-albuminurie (cf. supra) een
rol spelen bij verdere modificatie van inclusie criteria. Het wereld nierdag thema van dit jaar speelt trouwens ook in op de
nood tot verdere modificatie van deze inclusie criteria. Waar
duidelijk niet iedere 80 plusser met een gedaalde eGFR specifiek nefrologisch dient opgevolgd, is het allicht veel interessanter om jongere mensen die een episode van acuut
nierfalen hebben doorgemaakt verder op te volgen na een
zelfs (ogenschijnlijk) volledige recuperatie van de nierfunctie.
Er is immers toenemende evidentie dat deze cohorte een reëel risico loopt op laattijdige evolutie naar ernstige chronisch
nierfalen (20).

3.3 Pro en contra zorgtraject
Zijn er ondertussen al meer data beschikbaar die de hypotheses achter het zorgtraject wat kracht bijzetten (en onverbeterlijke criticasters of zelfs cynici het zwijgen opleggen)?
In 2011 werden de resultaten van een gezondheidseconomische analyse van de CanPREVENT studie uit Canada (de
groep van A Levin) gepubliceerd (21). Een intensieve followup (gelijkaardig aan het zorgtraject, maar met dit verschil
dat de nefroloog nog bijkomende assistentie van een vaste
verpleegkundige kreeg) van ruim tweehonderd patiënten
met een mediane eGFR van 42 ml/ min/1.73 m2 versus een
vergelijkbare controle groep, bracht na 2 jaar een duidelijke
kostenbesparing en ook winst aan QALY’s met zich mee! Het
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pleit is hiermee echter verre van beslecht. Bij kritisch nalezen van de discussie van het artikel, blijkt dat de rigoureuze
analyse vooral werd toegespitst op het verschil in extra consultaties bij (o.a.) cardiologen, cardiovasculaire (vb. coronaire
stenting) en andere procedures, hoeveelheid extra medische
beeldvorming, aantal extra en relatieve duur van hospitalisaties. Het model includeerde echter geen specifieke analyse naar verschillend kost in geneesmiddelen verbruik. Als
verschonend argument wordt aangehaald dat retrospectief
nazicht van het bloeddrukremmer verbruik slechts een verschil van gemiddeld 0.1 geneesmiddel per patiënt tussen de
twee groepen met zich meebracht. Hier lijkt het passend om
nogmaals terug te grijpen naar het werk van mijn collega’s
uit Antwerpen (A Colson et al.) dat verricht werd in het kader van de Vlaamse nefrologiedag in 2010. Een vlot volgbare
redenering (figuur 2) aangaande een courante en niet te betwisten klinische praktijk bij diabetici met albuminurie en de
farmaco-economische analyse van de impact hiervan op de
preventie van evolutie naar dialyse nood, leert dat men ruim
1500 dergelijke patiënten ruim 3 jaar met een sartaan moet
behandelen (kostprijs circa 1.8 miljoen euro per jaar) om 1
geval van chronische dialyse nood te voorkomen (kostprijs
circa 70 duizend euro per jaar)… Wil dit zeggen dat het zinloos is om een diabeticus met proteïnurie met een sartaan te
behandelen? Nee! Wil dit zeggen dat men toch moet oppassen met claims aangaande kostenbesparing voor de samenleving bij het actief promoten van secundaire preventie? Ja.

Figuur 2: Gezondheidseconomie – epidemiologisch versus
individueel. Behandeling van een individuele diabeticus
met albuminurie met een sartaan (of andere vorm van
renine angiotensine aldosterone blokkade) is algemeen
aanvaard en onderbouwd door klinische studies. A Colson
et al. (Vlaamse nefrologiedag 2010) tonen aan dat dit niet
noodzakelijk kostenbesparend is vanuit het standpunt
van de algemene bevolking in het kader van zogenaamde
‘secundaire preventie’ van (eind stadium) nierfalen.

3.4 Overig onderzoek
Ondertussen duiken in de literatuur nog bijkomende signalen op aangaande ‘zorgtraject-achtige’ interventies die
men zowel negatief als positief kan interpreteren. Een zeer
krachtig nefrologisch follow-up initiatief ‘avant la lettre’ kan
worden teruggevonden in de USA bij een cohorte patiën-

ten met hypertensieve nefropathie uit de AASK-trial die een
intensieve bloeddruk controle nastreefde gedurende 5 jaar
vooraf (er werden waardes bereikt van 130/78 mm Hg). Een
10-jaars opvolging met specifieke aandacht voor de harde
eindpunten overlijden en evolutie naar dialyse met gebruik
van zogenaamde ‘competing risk’ analyse, toonde aan dat
de ongeveer een op drie van deze patiënten naar dialyse was
geëvolueerd versus slechts een op zeven overleden (22). Gelijkaardige signalen werden door J Demeester opgepikt bij
voortgezette follow-up van patiënten die gevolgd werden in
het kader van het Belgisch Nefrologie College project van
2008 (23). Als men cynisch is, kan men zeggen dat grondige
follow-up mogelijks tot verhoogde kost zal leiden, gezien deze
ingreep eerder de cardiovasculaire en andere mortaliteit doet
afnemen dan wel de evolutie van het nierfalen… Zijn deze
trends te danken eerder aan het klinische wikken en wegen
van de nefroloog of juist aan de ‘zachte dwang’, uitgeoefend
door het raamwerk van het zorgtraject, dat de nefroloog/andere arts aanspoort om nauwkeuriger de zogenaamde ‘evidence based medicine of EBM’ en meer bepaald uitvoeriger
(de weliswaar schaarse) ‘randomized controlled trials of RCT’
toe te passen? In het laatste geval zou dit betekenen dat
de verdere ‘managerisering’ en ‘processing’ van de nefrologie met de introductie van kwaliteitsparameters onder de
vorm van begrippen zoals ‘benchmarks’ en ‘checks’ en ‘pay
for performance of P4P’ eindelijk ook voor een ‘brave new
world’ in de nefrologie zou kunnen zorgen… De voorbije 5
jaar echter is een bloemlezing aan studies (waarvan meerdere ook met het ‘hoogste statuut’ van RCT) verschenen die
het adagium ‘primum non nocere’ lijken te bevestigen. In een
secundaire preventie setting kan het contraproductief zijn om
té ijverig te zijn! Zowel naar agressieve bloeddruk als glycemie als micro-albuminurie controle toe zijn er toenemende
verontrustende signalen dat men zeer goed moet oppassen,
zeker met fragiele patiënten die feitelijk niet overstemmen
met het profiel van de cohorten uit eerdere positieve interventietrials (24-30). Wil dit zeggen dat EBM zijn beste tijd gehad
heeft? Nee, integendeel. Men moet dit alleen correct toepassen, zonder overkill. Enerzijds betekent de afwezigheid van
evidence voor een bepaalde therapeutische strategie niet
dat het bewezen is dat deze niets waard is en moet gestopt
worden (zeker niet als het een relatief goedkope strategie betreft) en anderzijds kan men niet zomaar bestaande evidence
extrapoleren, laat staan incorporeren in organigrammen, hoe
mooi dit ook staat.

3.5 Kritische evaluatie
Tot slot mag men bij alle kritiek naar secundaire preventie
toe toch ook het kind niet met het badwater wegspoelen.
De hoger vermelde historische schets van de aanloop
naar de ‘call for action’/zorgtrajecten wordt pas volledig als men ook de literatuur aangaande zogenaamde
‘late referral’ of ‘crashlanders’ aan de dialyse vermeldt.
Onder andere eigen NBVN data tonen duidelijk aan dat
de éénjaarsmortaliteit na start van de dialyse gradueel
stijgt naarmate de tijd tussen het eerste contact met de
nefroloog en de start van de dialyse afneemt (figuur3).
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strategie om de gemeenschap bewust te maken van een bepaald medisch probleem lovenswaardig, maar anderzijds dient
men slogantaal en ongenuanceerde standpunten met hieraan
verbonden beleidskeuzes ten allen prijze te vermijden.

5. Wat betekent dit nu voor de nefrologie?

Figuur 3: Gezondheids(economie) – mortaliteit na start
dialyse in functie van verwijzing.
NBVN data over éénjaars mortaliteit (Y-as) na start dialyse
in functie van eerste contact met nefroloog voor start
dialyse. Er is een duidelijke gradiënt zichtbaar. Patiënten
met zogenaamde ‘late referral’ (< 1 maand tussen eerste
contact met nefroloog en nood tot starten dialyse) doen
het beduidend slechter dan zij die lang voordien werden
voorbereid op nierfunctie vervangende therapie (> 6 maand
tussen eerste contact en start dialyse).
Uiteraard zal men een foudroyante vasculitis die leidt tot irreversiebele nierschade en de begeleidende morbi/mortaliteit
nooit kunnen stoppen, doch zelfs de meest kritische nefroloog zal niet kunnen betwisten dat in veel andere gevallen
een goed uitgekiende secundaire preventie hier een groot
verschil kan maken. Of de andere claims van de huidige
secundaire nefrologische preventie onder de vorm van het
zorgtraject bewaarheid zullen worden, zal de toekomst uitwijzen. De grote uitdaging blijft een verdere verfijning van het
opsporen welke patiënten met chronisch nierfalen daadwerkelijk op korte tot middellange termijn zullen evolueren naar
harde eindpunten zoals dialyse of majeure cardiovasculaire
problematiek. Hier is een grote rol weggelegd voor goed opgezette prospectieve (inter)nationale databanken zoals het
CRIC (chronic renal insufficiency cohort) of MMKD (mild to
moderate kidney disease) initiatief (31-32).

4. Te onthouden
Het statement ‘an ounce of prevention is worth a pound of
cure’ blijft overeind. Maar:
Een samenleving dient te kiezen over de grootte van het budget hiervoor. Dit overstijgt de medische sector en valt buiten
het bestek van dit artikel.
Een optimaal gebruik van het gekozen budget is enkel mogelijk bij een kritische benadering. Niet iedere test of interventie die significant aan overleving geassocieerd is in zeer goed
opgezette studies, dient daarom klakkeloos in de dagdagelijkse praktijk geïntroduceerd.
Dit moet zoveel mogelijk geobjectiveerd door goede gezondheidseconomische modellen, die niet alleen rekening houden
met directe voordelen en kosten (number needed to treat)
maar ook met indirecte nadelen en kosten (ongerustheid
door vals positieven, kost van confirmatietests) en directe
nadelen (number needed to harm). Deze modellen dienen
vervolgens altijd met de grootste omzichtigheid benaderd
en afgetoetst. Hierbij dient degelijkheid en correctheid te primeren boven politieke agenda’s. Enerzijds is een ‘marketing’

De meeste nefrologen zullen akkoord zijn dat er voldoende
evidentie is om naar micro-albuminurie te screenen bij diabetici (terugbetaald in België) en patiënten met zwaar metabool syndroom (abdominale obesitas + hypertensie). Een
(gewone of zelfs dure) dipstick voor de volledige bevolking
lijkt niet nuttig. Voor base-line metingen van serumcreatinine
kan men grosso modo hetzelfde stellen. Dit relativeert onmiddellijk bepaalde lokale initiatieven van massa screening
naar aanleiding van de politieke ‘wake-up call’ voor de nefrologie op de jaarlijkse ‘wereldnierdag’. Wat betreft het verder
intensifiëren van de follow-up bij patiënten met reeds aanwezige nierpathologie – het zogenaamde zorgtraject chronische
nierinsufficiëntie, kan men tot op heden onmogelijk stellen
dat er duidelijk bewijs is dat hiermee de twee hardste eindpunten (evolutie naar terminaal nierfalen of mortaliteit) gunstig
beïnvloed worden. Nog veel dubieuzer is de stelling dat dergelijke zorgtracten en/of verwanten tot een kostenbesparing
binnen de gezondheidszorg zullen leiden. In afwachting van
verdere studies hierover, kan men wel stellen dat dergelijke
initiatieven logischerwijs het aantal ‘late referrals’ met suboptimale dialyse start in zekere mate zullen doen afnemen, wat
op zich al een verdienste is. Meerdere analyses in het verleden hebben immers aangetoond dat de mortaliteit bij deze
dialyse patiënten beduidend hoger is. Tot slot wordt stilaan
duidelijker dat het klakkeloos extrapoleren van bepaalde interventies naar populaties die ondervertegenwoordigd waren
in de studie zelfs gevaarlijk is. Dit geldt ook voor volgens de
regelen der kunst uitgevoerde ‘randomized controlled trials’
– de hoogste graad van ‘evidence based medicine’. Zeker
de nefrologie zal in het individuele geval van de patiënt altijd tot het domein van de geneeskunst blijven behoren! Dit
wil helemaal niet zeggen dat de nefrologische gemeenschap
zich defaitistisch moet opstellen ten opzichte van verdere research. Integendeel, men moet ambitie aan de dag leggen
en zich niet tevreden stellen met politiek gestuurde ersatz
initiatieven die in feite eerder niet nefrologische doeleinden
nastreven. Goed opgestelde prospectieve cohort (en interventie) studies zoals PREVEND IT voor primaire preventie en
CRIC/MMKD voor secundaire preventie verdienen alle steun.
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Diapalliatie: oxymoron, lapsus of
nieuw paradigma
Bart De Moor
nefroloog, Jessaziekenhuis, Hasselt

Dialyseren en palliatieve zorgen. Sluit het ene het andere uit? De auteur betreedt een
interessante denkpiste waarbij niet alleen andere specialismen worden betrokken
maar ook het overleg met de patiënt gepromoot wordt.

1. Inleiding
Deze titel, ontsproten uit het brein van Dr. W. Lemahieu, vat
het allemaal mooi samen: kan een dure medische techniek
verzoend of gecombineerd worden met palliatieve zorgen?
Laten we onmiddellijk duidelijk stellen dat dit mogelijk moet
zijn. Meer nog, het aanbieden van aspecten die we ontlenen
uit palliatieve geneeskunde, samen met een vorm van
nierfunctie vervangende therapie, moet een nieuw paradigma
of zorgmodel worden. Behalve ideeën en ervaringen uit de
palliatieve wereld, moeten we als nefrologische discipline
ook elementen gebruiken uit de geriatrie, onder andere
hun ervaring om multidisciplinair en respectvol om te gaan
met patiënten in de herfst van hun leven. De nefrologische
patiënt is de laatste decades geëvolueerd van een zestiger
met een mono-organische pathologie, naar een zeventiger
of tachtiger met een combinatie van verschillende falende
organen. Deze laatste patiënten zijn ernstig geïnvalideerd,
hebben een veelvoud van klachten en kennen een slechte
prognose. Hun dialyse loopbaan kan kort en kommervol
zijn. Vandaar dat we vanuit de nefrologische wereld moeten
proberen om voldoende theoretisch gestoffeerd en pas na
diepgaand overleg met de patiënt, de behandelingskeuze
te maken.

2. Geriatrische Renale Palliatieve Zorg
Drie medische disciplines die samenwerken rond de
zorgbehoevende renale patiënt, dit lijkt een beloftevolle
toekomstvisie (1-4). (figuur 1)
Als eerste, vertrekken we van een gefundeerde
nefrologische basis met kennis van de multipathologie die
eigen is aan de falende nierfunctie: van problemen met de
vochthuishouding tot bedreigende elektrolyten ontregeling.
Daarnaast ontlenen we de geriatrische
multidisciplinariteit, met een samenwerking tussen
verpleegkundigen, ergotherapeuten, sociale assistenten,
voedingsdeskundigen en psychologen.
Tenslotte vervolledigen we het trias met de palliatieve
zorgcultuur, gekenmerkt door een multidimensionele
visie waaronder medisch/symptoom gericht, sociaal,
existentieel en spiritueel.

Figuur 1: De ideale aanpak van de renale patiënt is
multidisciplinair.

3. Keuze uit drie scenario’s
Vanuit de drie vernoemde disciplines wordt het
instrumentarium aangereikt voor een betere begeleiding
van onze patiënten met graad 5 nierfalen (eGFR
minder dan 15 ml/’/1,73 m2). Als einddoel stippelt de
nefrologische equipe, samen met patiënt en familie,
het meest gepaste traject uit, kiezend uit een drietal
mogelijkheden (waartussen uiteraard ook transitie mogelijk
moet blijven).

4. Welke zijn deze therapiekeuzes? (5,6)
Een tiental jaren geleden maakte we al onderscheid
tussen dialyse als brug naar niertransplantatie en dialyse
als eindbestemming (‘tot de dood ons scheidt’). Een
maximaal conservatieve aanpak is als derde optie tot
volledige wasdom gekomen.
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op lichaam en geest van de patiënt. Symptoombevraging
en gerichte ondersteuning moeten aangeboden worden.
De patiënt heeft weinig aansporing nodig om een gesprek
aan te gaan over vragen rond het levenseinde, dus hiervoor
moet ruimte en tijd gecreëerd worden. Levensvisies moeten
in het medisch dossier worden genoteerd en, geheel
volgens traditie in de palliatieve geneeskunde, uitmonden in
een vroegtijdige zorgplanning, een code beperking therapie
of een wilsverklaring.

4.3 Maximale conservatieve behandeling
Figuur 2: De drie mogelijke therapiekeuzen.

4.1 Transplantatie
Elke nierzieke patiënt met voldoende cardiorespiratoire
veerkracht om een bijkomende operatie en levenslange
anti-rejectie therapie te doorstaan, wordt gemotiveerd en
voorbereid om op de transplantatie wachtlijst ingeschreven
te worden. Tijdens de wachttijd kan niervervangende
therapie aan de orde zijn. Ofwel wordt geopteerd voor preemptieve transplantatie, dit wil zeggen nog voor dialyse
nodig is. Praktisch kan dit enkel indien er sprake is van
een levende nierdonor. Wanneer echter dialyse wordt
aangeboden, zal deze behandeling tot het niveau van of
tot beter dan de gouden standaard opgedreven worden.
Voor deze patiënten moet financiële ruimte bestaan om
hoogtechnologische of frequente dialyse aan te bieden.
De farmacologische ondersteuning zou de gezondheid
van de transplantkandidaat maximaal moeten bewaren.
Is er al rechtmatige twijfel over de kostefficiëntie van nietcalciumhoudende fosfaatbinders, geactiveerde vitamine
D preparaten of calcimimetica, dan zouden deze farmaca
voor die specifieke doelgroep gereserveerd kunnen worden.
De frequentie en het aantal controletests is in deze groep
het hoogst. Verder moet de paramedische ondersteuning
met sociale assistenten, diëtisten en psychologen zich
zeker op deze patiënten richten zodat zij zich maximaal in
het arbeidscircuit kunnen re-integreren en zij zich gewoon
maken aan medicatie en dieettrouw.

4.2 Dialyse als eindbestemming
Omwille van leeftijds- of gezondheidscriteria worden de
meeste nierpatiënten voor transplantatie uitgesloten.
Verschillende geriatrische en nefrologische prognostische
instrumenten kunnen deze beslissing onderbouwen. Op
het moment dat transplantatie uitgesloten is, moeten we
beseffen dat deze patiënten tot het einde van hun leven
onder onze hoede zullen blijven. Gestoeld op de resultaten
van de IDEAL-trial, is het starten van dialyse een bewegend
doel geworden en kan dit tijdstip steeds verder in de tijd
opgeschoven worden tot klachten, lichamelijke ongemakken
of gevaarlijke biochemische ontregeling het identificeren.
Hierbij mogen we niet over het hoofd zien dat patiënten
ouder dan 65 jaar werden uitgesloten in deze studie.
Nierfunctie vervangende therapie, of het nu hemodialyse
dan wel peritoneale dialyse is, kent een belangrijke impact

De patiënt kan ook opteren om niet in te gaan op
het aanbod van niervervangende therapie. Een goed
geïnformeerde patiënt wordt hierin gesteund door de Wet
op de Patiëntenrechten: een negatieve wilsverklaring moet
gevolgd worden.
Anderzijds kunnen onze intuïtie en objectievere
meetinstrumenten ons suggereren dat bepaalde ernstige
zieke patiënten weinig kwaliteitsvolle levensverlenging
mogen verwachten van dialyse. Op dat moment, moet
de optie tot maximale conservatieve behandeling
aangeboden worden. Dit betekent dat de medische
opvolging zich toespitst op het lenigen van symptomen en
het vermijden van cataclysmen zoals spoedopnames met
hypervolemie. Op voorhand worden concrete problemen
afgelijnd en besproken om futiel medisch handelen te
vermijden. Ook hier moeten levensvisies in het medisch
dossier worden genoteerd en dergelijke gesprekken zullen
uitmonden in een vroegtijdige zorgplanning, een code
beperking therapie en/of een wilsverklaring.

5. Stappenplan
Om tot een gedragen therapiekeuze te komen, stellen we
voor om een aantal stappen te doorlopen (7).
Eerst zal het medisch team de patiënt in al zijn facetten
evalueren om het aantal therapiekeuzes zonodig te
beperken.
Dan moeten de voor- en nadelen van de aangeboden
toekomsttrajecten aan de patiënt en zijn familie toegelicht
worden.
Tenslotte groeien de patiënt en de nefroloog tot een
gedragen besluit via Shared Decision (of beslissen na
evenwichtig overleg).

5.1 Bepalen van de renale en vitale
levensverwachting
a. Kans op terminale
nierinsufficiëntie (renale toekomst)
Op basis van leeftijd, nierfunctie en ernst van
het urinair albumineverlies, kan al vrij aardig
voorspeld worden of iemand kans maakt
om te evolueren naar dialysenood. Hiervoor
gebruiken we onder andere de Tangry
calculator (8). Veel nefrologen doen dit al van
zodra of alvorens patiënten toetreden tot het
zorgtraject voor chronisch nierlijden. Mogelijk
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zullen de inclusie criteria voor dit zorgtraject
in 2013 aangepast worden in de zin dat enkel
patiënten met een reëel dialyserisico worden
toegelaten. Hierop wensen we in dit artikel
niet dieper in te gaan.
Wanneer patiënten jarenlang onder
nefrologische controle blijven, kan een
grafisch nierfunctieverval opgebouwd worden.
Hieruit is dan een approximatief tijdsinterval
tot terminale nierinsufficiëntie te bepalen.
Chronisch nierlijden predisponeert niet enkel
tot verder nierfunctieverlies, maar verhoogt
ook de kans op acute nierschade. Elke acuut
nierincident verhoogt dan weer de kans op
verglijden naar dialysenood en op mortaliteit.
Veel patiënten recupereren onvoldoende
van hun acuut nierfalen en blijven in
niervervangende therapie na hun verblijf op
intensieve zorgen.
Het document over ‘Shared Decision’ van de
Renal Physicians Association (9), beveelt aan
dat elke patiënt met acute nierschade (Acute
Kidney Injury) en met chronisch nierfalen
graad 4 (eGFR minder dan 30 ml/’) en graad
5 (eGFR minder dan 15 ml/’) een prognose
aangereikt krijgt.

zicht lijkt, is de ‘Surprise Question’ of: ‘zou je
verwonderd zijn dat deze patiënt in de loop
van de volgende twaalf maanden overlijdt?’.
Deze vraag, wanneer vervolledigd met enkele
morbiditeitsparameters, is zeer voorspellend
voor de kans op overlijden (10).
Ook de klinische score ontwikkeld door
de Franse nefrologen is in onze contreien
behulpzaam (11).
Indien een hoge mortaliteitsscore
geobjectiveerd wordt, mag dit niet misbruikt
worden om nierfunctie vervangende therapie
te weigeren, maar de gegevens moeten in de
communicatie met de patiënt en familie ter
sprake gebracht worden (12).

b. Levensverwachting
Hier reiken geriatrie en nefrologie elkaar de hand.
Om patiënten te categoriseren als ‘gezond,
‘kwetsbaar’ of ‘fragiel’ hebben we een aantal
meetinstrumenten ter beschikking (1).
De geriatrische meetinstrumenten en de
nefrologische evaluatie schalen worden
weergegeven in de tabel:
Geriatische
evaluatie17

Nefrologische
evaluatie

• Cognitieve functies
(MMSE, kloktest)

• Gemodifieerde Charlson
Comorbidity Score18

• Depressie (Geriatric
Depression Scale)

• Surprise Question

• Ondervoeding

• Hemodialyse mortaliteit
predictor10

• Risico op valpartijen
(Get Up and Go Test,
schaal van Tinetti)

• French Renal Epidemiology and Information
Network Registry
6-month Prognosis
Clinical Score 11

• Autonomie in de instrumentele activiteiten van
het dagelijks leven
(iADL) (Schaal van
Lawton)

• Is de patiënt een rust
huisbewoner ?

• Autonomie in de
elementaire activiteiten
van het dagelijks leven
(ADL) (Schaal van Katz,
Barthel)

Een vraag die meer inhoudt dan op het eerste

Figuur 3: Indeling van patiënten volgens levensverwachting.
(CCI: Charlson Comorbidity Index, FEN:
French Epidemiology Network)

5.2 Afwegen van de voor- en nadelen van de
aangeboden therapeutische opties (13)
Indien de patiënt kan ontsnappen uit de dialysewereld
via een pre-emptieve of andere niertransplantatie, is dit
het meest verkieslijke scenario. Het medisch team moet
bij elke patiënt waarbij dialyse wordt overwogen zonder
transplantatie, de argumentatie tegen transplantatie
grondig argumenteren en intradisciplinair bespreken.
De drempel om de patiënt ter kennismaking naar een
transplantcentrum te sturen, moet laag zijn. Anderzijds
moet overwogen worden om dialysepatiënten die zonder
medische argumenten halsstarrig weigeren om zich voor
transplantatie te kandideren, toch eenmalig naar een
transplantcentrum te verwijzen.
Naast deze ‘gezonde’ patiënten, heb je de grote groep
‘kwetsbare’ en ‘fragiele’ zieken. Voor deze groep kunnen
de twee resterende scenario’s toegelicht worden, namelijk
met of zonder niervervangende therapie. Het traject
met dialyse verloopt vaak vergelijkbaar aan dat van een
chronische ziekte zoals hartfalen of longlijden. Hierbij zijn
er herhaalde episodes van minder functioneren (waarvoor
hospitalisatie) met nadien partieel herstel. In tegenstelling
hiermee verloopt het traject zonder dialyse, namelijk onder
maximale conservatieve zorg, eerder rustig met een snelle
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toename van de klachten in de weken vooraf gaand aan
het overlijden.
Een nog onvoldoende gewaardeerde en in België
onvoldoende gehonoreerde keuze, is de geassisteerde
peritoneale dialyse of peritoneale dialyse met maximale
verpleegkundige omkadering (12).
Gesteund op, weliswaar beperkte, literatuurgegevens
kunnen de beide trajecten vergeleken worden wat betreft
mortaliteit, levenskwaliteit en symptomatologie.
Meerdere publicaties (14) tonen aan dat hoogbejaarde
patiënten langer leven indien ze kiezen voor dialyse. Die
gewonnen tijd wordt echter grotendeels ingevuld door
allerhande ziekenhuisverblijven en reistijd van en naar het
dialysecentrum. Wanneer de meest fragiele populatie in
het bijzonder de cardiovasculair belaste patiënten, apart
wordt bekeken, verdwijnt dit overlevingsvoordeel. Op dat
moment is de keuze voor een niet-dialyse behandeling,
heel gemakkelijk te bepleiten.
Na het starten van niervervangende therapie neemt
de levenskwaliteit eerder af, met introductie van
ontgoocheling en depressieve klachten. Een vaak
geciteerde studie (15) toont aan hoe patiënten verblijvend
in een zorginstelling, na de dialysestart, heel snel tot
een lager functioneel niveau vervallen. Conservatief
behandelde patiënten vermelden geen wijziging in kwaliteit
van leven, maar behouden een zeker gevoel van angst.
Bij deze kwetsbare en fragiele populatie blijft
symptoomcontrole een grote uitdaging. Patiënten aan
dialyse hebben meer klachten gerelateerd aan hun
vaattoegang en aan dialyse intolerantie in brede zin. De
groep die opteerde voor de maximaal conservatieve
aanpak, vraagt meer aandacht voor de gekende
uremische bezwaren zoals vermoeidheid, gedaalde
eetlust, sufheid, krampen en jeuk. Palliatieve denkpatronen
moeten in de nefrologische wereld ingeburgerd worden,
waarbij symptomen gescoord worden om vervolgens
protocollair en gebaseerd op wetenschappelijke evidentie
aangepakt te worden.

Figuur 4: Te verwachten scenario voor de patiënt.

de onvolmaaktheid en eindigheid van deze techniek benadrukken.
Literatuurgegevens wijzen erop dat patiënten eerder
hoop halen uit concrete toekomstperspectieven dan uit
onzekerheden. In de laatste levensweken wordt soms
het hoogste bedrag aan gezondheidsuitgaven genoteerd.
Patiënten hebben vaak een concreet idee van wat ze wel nog
willen doorstaan en wat niet meer. We moeten enkel durven
hen te bevragen. De nefrologen moeten communicatieve
vaardigheden ontplooien en tijd maken voor dergelijke
gesprekken. Enkele hulpmiddelen om deze gesprekken vlot
en efficiënt te laten voorlopen vind je in de publicatie van Schell
(16). Zij spreekt onder andere van de Aks-Tell-Ask cadans
waarbij de nefroloog begrijpbare boodschappen deelt,
afgewisseld met het navragen of de patiënt kan aantonen
dat hij het begrepen heeft. Emoties van de patiënt, moet
je dan weer benoemen, begripvol benaderen, respecteren,
troostend opvangen en tenslotte exploreren (N-U-R-S-E:
Name, Understand, Respect, Support, Explore). Indien
geconfronteerd met onzekerheden, moet de patiënt zelf
aangeven welke informatie hij aankan. En tenslotte moeten
we bij het aftoetsen van de toekomstvisie van de patiënt
de vraagstelling breed (‘big picture’) en algemeen houden.
Op een dialyse afdeling verlopen deze belangrijke
gesprekken moeizaam. Best vinden deze plaats wanneer
de patiënt gehospitaliseerd is, of wanneer de patiënt en het
team geconfronteerd worden met een kantelmoment in het
ziekteverloop zoals een belangrijke operatie of verwikkeling.
Het instrumentarium om de besluiten van een dergelijk
gesprek te concretiseren wordt ons door de geriatrie en
de palliatieve geneeskunde voorgesteld. Drie begrippen wil
ik aanhalen: wilsverklaring (WV), vroegtijdige zorgplanning
(VZP) en code beperking therapie (CBT). Een uitgebreide
beschrijving van deze terminologie valt buiten het
doel van deze tekst. Het volstaat hier om te herhalen:
- dat een wilsverklaring een weergave is van de antwoorden
van de patiënt op concrete behandelvoorstellen
zoals reanimatie, intubatie, sondevoeding, enzovoort.
- dat een code beperking therapie door het medisch
team wordt neergeschreven om een bescherming
te bieden tegen futiel of niet gewenst handelen.
- dat een vroegtijdige zorgplanning een keuze van de
patiënt en familie weergeeft die het medisch team
inzage verschaft in de visie van de patiënt over zijn
verdere levensloop en leert of de patiënt er nog alles
voor over heeft om in leven te blijven (keuze A), of alleen
wil investeren om zijn huidig functioneel niveau te
bewaren (keuze B), en of hij alleen nog comfortzorg
wenst (keuze C).

5.3 Samen beslissen
Nefrologen hebben een uitgelezen kans om een goede
band met hun patiënten op te bouwen omdat hun
zorgrelatie zich vaak over meerdere decades uitstrekt.
De patiënten verwachten dan ook van hun nierspecialist
dat hij of zij de delicate onderwerpen aansnijdt. Ik
kan niet ontkennen dat dit moeilijk is: spreken over
niervervangende therapie als redder in nood en gelijktijdig
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6. Besluit

Figuur 5: Wilsverklaring, zorgplanning en code beperking
therapie (CBT) aangepast aan de levensverwachting.

Dieper inbedden van een geriatrisch renaal palliatief
denkpatroon in de nefrologische wereld, is noodzakelijk.
Deze tekst probeert hierin te helpen door het aanreiken
van drie stappen.
Ten eerste: beter voorspellen van de kans op terminale
nierinsufficiëntie en overlijden. Op die manier kan men de
doelgroep categoriseren als gezond, kwetsbaar of fragiel.
Ten tweede: meer theoretische onderbouw bij het afwegen
van de twee scenario’s voor patiënten zonder kans op
transplantatie, waarbij niervervangende therapie en maximaal
conservatieve aanpak op gelijke hoogte komen te staan.
Ten derde: repetitief en gepland overleg met de patiënt
en familie om te komen tot een pertinente toekomstige
zorgplanning, wilsverklaring en/of code beperking therapie.
Op deze manier kunnen we bijdragen tot concretere (in
tijd en/of in omvang beperkte) behandelafspraken, minder
frustratie op de werkvloer en meer openheid tussen de
behandelaar en de nierzieke patiënten en hun familie.
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BD Q-Syte™ luertoegang met split septum
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Een naaldloze toegang met split septum
verlaagt het risico op CRBSI’s met 64 tot 70%.1,2
BD heeft goed begrepen dat de kenmerken
van het split septum, zoals doorschijnende
behuizing, de afwezigheid van elk intern
mechanisme en gemakkelijke grondige
ontsmetting, van cruciaal belang zijn om
het aantal kathetergerelateerde bacteriële
bloedbaaninfecties (CRBSI, Catheter Related
Bloodstream Infections) te verlagen.
Vandaag, met BD Q-Syte™, de luertoegang
met split septum, combineert BD Medical de
voordelen van het split septum met het
comfort van de luertoegang.

Naast de voordelen van de split septum
technologie biedt BD Q-Syte de hoogste
prestaties in luertoegang. Dankzij de rechte en
onbelemmerde vloeistofdoorgang waarborgt
BD Q-Syte:
• Spectaculair hogere flowrates3
• De flexibiliteit van verenigbaarheid met ISO
standaard Luer-Lok™ en luer aansluitingen

1 Rupp ME, Sholtz LA, Jourdan DR, et al. Outbreak of bloodstream infection temporally associated with the use of an intravascular
needleless valve. CID. 2007;44:1408 1414.
2 Salgado CD, Chinnes L, Paczesny TH, Cantey JR. Increased rate of catheter-relatedbloodstream infection associated with use of a
needleless mechanical valve device at a long-term acute care hospital. Infect Control Hosp Epidemiol. 2007;28:684-688.3
3 Gegevens in ons bezit
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