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Van de redactie

Een reisje naar de zon of een pil om u op te peppen? De keuze lijkt simpel, 
maar niet voor onze patiënten. Of ze zich goed in hun vel voelen hangt echt 
niet alleen van de dialyse af. 

Omdat ze weinig perspectief op beterschap hebben en zelfredzaamheid 
verliezen, loert een depressie al snel om de hoek. Er is een verband tussen 
nierziekte en depressie en daarom alleen al kan thuisdialyse een zegen 
zijn. De patiënt wint aan inspraak en behoudt de controle over z’n dagelijks 
leven. 

Al wordt dit natuurlijk niet door iedereen zo ervaren. Hoe een patiënt 
omgaat met zijn ziekte hangt ook af van zijn persoonlijkheid. Is het dan niet 
logisch dat de patiëntenbegeleiding in een dialysesetting daarmee 
rekening houdt? Enkele Nederlandse collega’s denken van wel. In het 
artikel ‘Kennen als mens, benaderen als naaste’, beschrijven ze 
verschillende patiëntentypes en zeggen ze hoe je met elk van die types om 
kan gaan. Het is een vrij unieke aanpak die de begeleiding vooral verbetert 
als de communicatie tussen patiënt en zorgverlener dreigt fout te lopen.

Die begeleiding is zo mogelijk nog crucialer als de dialysepatiënt zijn 
levenseinde nadert. In de palliatieve afdelingen worden terminale patiënten 
met de grootste zorg omringd, maar hoe vangen wij hen op in de 
dialysecentra zelf? Verwijzen de Vlaamse centra tijdig door en verloopt dit 
op een voldoende georganiseerde wijze? 

Deze Forum zet het welzijn van de patiënt centraal. We timmeren mee aan 
de weg naar een deskundige en warm menselijke begeleiding, maar 
vergeten de strikt medische kant van het verhaal niet. Soms zijn 
geneesmiddelen nodig en niet alleen bij de behandeling van een depressie 
of bij de palliatieve ondersteuning van terminale patiënten. 
Zo blijkt een gestoorde nierfunctie bij een groot deel van onze patiënten tot 
een tekort aan vitamine D te leiden. Kunnen extra hoge doses vitamine D 
de sterftecijfers bij dialysepatiënten doen dalen of is dat dan weer te 
optimistisch? We publiceren de conclusies van een recente meta-analyse. 
En zo zal u merken: de zon als bron van vitamine D volstaat niet voor 
iedereen. Soms moet het met een pil. 

   

   Johan De Mulder
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ORPADT-info

2013 kondigde zich aan als een jaar vol onzekerheden, er was een lange winter en 
een te koude lente. Maar de zomer was er één om niet snel te vergeten, gevolgd 
door een warm najaar. Tijdens deze donkere decemberdagen blikken we terug op 
wat we gerust een succesvol 2013 mogen noemen. 

Voor het eerst sinds jaren noteerde ORPADT meer dan 500 leden. Ook waren jullie steeds met velen 
aanwezig op al onze activiteiten. De ganse bestuursploeg werkte hard aan het programma. 
De invulling werd meestal gegeven door professionelen vanuit het eigen werkveld. Mede door hun 
enthousiasme en kennis was het een boeiende tocht die ieder van ons erg kon smaken. Dank aan 
iedereen die hier zijn steentje toe bijdroeg.

De vele ontmoetingen met collega’s waren vaak deugddoend. De groep afgestudeerde 
verpleegkundigen, die in 2013 met succes de posthogeschoolopleiding afwerkte, zullen dit zeker 
bevestigen.

Ook voor 2014 werden de krijtlijnen voor ORPADT al uitgezet. Jullie mogen er meer dan ooit op 
rekenen dat wij zullen klaar staan met een boeiend programma.
De nefrologiedag 2014 verloopt weer in samenwerking met de Nederlandstalige Belgische Vereniging 
Nefrologie (NBVN). Dan krijgen jullie in primeur de resultaten van de ORPADT-enquête over de 
dialysecentra in Vlaanderen voorgeschoteld. Ook de overige thema’s van onze symposia liggen vast 
en wachten op verdere uitwerking. 

Binnen het bestuur van ORPADT willen wij kritisch blijven kijken naar onze werking. Ook moeten wij 
oog hebben voor vernieuwing en uitbreiding van onze ploeg. Daarom hopen we in 2014 enkele 
nieuwe collega’s in het bestuur te mogen verwelkomen. 
ORPADT zal ook extern actief blijven. Binnen de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België 
(AUVB) en de Vlaamse Verpleegunie (VVU) ijveren wij onafgebroken voor de belangen van onze 
beroepsgroep. Ook een verdere samenwerking met NBVN staat op de agenda.

ORPADT kan alleen functioneren met de steun van ieder van jullie en daarom vragen wij dan ook om 
jullie lidmaatschap te vernieuwen. Maar niet zonder jullie onze wensen over te maken: voor ieder van 
jullie persoonlijk geluk, gezondheid en veel liefde.

Een gelukkig en voorspoedig 2014!
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EDTNA/ERCA-nieuws*

Beste ORPADT-Vlaams en EDTNA/ERCA vrienden,

Graag maak ik weer even gebruik van de mogelijkheid u wat nieuws over uw Europese vereniging 
door te spelen.
U ziet het goed, ik veranderde mijn aanspreektitel op dit blad van Keymember naar “Brand Ambassa-
dor“. Het uitvoerend comité van EDTNA/ERCA veranderde de groepsstructuur van de vrijwilligers die 
het aanspreekpunt zijn in hun land. De link- en keymembers werden vervangen door „Brand“- Ambas-
sadors. We vertegenwoordigen inderdaad overal de vereniging, onze groep, ons merk.

De conferentie in Malmö verliep schitterend, bijna 1300 verpleegkundigen uit de hele wereld, waar-
onder een kleine 70 Belgische, woonden de bijeenkomst bij. De conferentie werd dit jaar door een 
Belgische gastspreker geopend. Professor Norbert Lameire gaf tijdens de openingsceremonie een 
zeer gesmaakte uiteenzetting over de “European Kidney Health Alliance” en het werk dat zij leveren op 
Europees niveau.
Ook een aantal vertegenwoordigers van de Belgische nefrologische industrie waren in Malmö aan-
wezig. Sommigen onder hen kwamen speciaal om samen met uw Brand Ambassador een Nationale 
Nefrologische Award te overhandigen aan één van de door EDTNA/ERCA geaccepteerde Belgische 
abstracts.
Lara Coart en Dirk Nauwelaerts van de firma Bellco waren er om de gezamelijke Bellco – Nipro Nati-
onal Award te overhandigen aan Stefaan Claus en zijn team uit Gent voor de poster getiteld: “How to 
perform Prometheus® therapy in children with acute liver failure”.
Nico Demeyer van de firma Medicole kwam de Medicole National Award overhandigen aan Nico Van 
Paesschen en zijn team uit Brussel voor de poster getiteld: “Dialysis Catheter Infection prevention in 
Middle Africa“.
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Proficiat aan beide teams voor het puike werk en dank aan de Belgische Nefrologische Industrie voor 
hun continue steun en goede samenwerking.

Nicola Thomas, de uitgever van de “Journal of Renal Care” (JoRC) heeft me gevraagd er uw aandacht 
op te vestigen dat de JoRC een nieuwe dienstverlening zal verzorgen. Vanaf heden kunnen EDTNA/
ERCA leden via een elektronische inhoudslijst (eTOCs: electronic table of contents) een melding aan-
vragen. Eens een item gepubliceerd is wordt het EDTNA/ERCA lid onmiddellijk van het verschijnen van 
het artikel via email verwittigd en krijgt hij een lijst van de verschillende teksten. Deze helplijn kan op 
volgende link aangevraagd worden: http://onlinelibrary.wiley.com/user-registration.

Volgend jaar zal de 43ste Internationale EDTNA/ERCA Conferentie met als thema “Patient-centred 
renal care – A Multidiciplinary Approach to Holistic Health” doorgaan van 6 tot 9 september in: The 
Conference and Event Centre; Radison Blu Hotel Latvija in Riga – Letland. Deadline voor de abstracts: 
21 februari 2014. Nog vragen? Mail gerust naar rodenmichel@gmail.com 
* EDTNA/ERCA is de naam van onze overkoepelende Europese beroepsvereniging

Michel Roden
EDTNA/ERCA Brand Ambassador 

Het UZ Gent team met Lara Coart en Dirk Nauwelaerts van Bellco op de Bellco stand.
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Nefro-weetjes

Ultraklein dialysetoestel voor baby’s

Als eerste centrum voor nieraandoeningen in Europa 
heeft de afdeling Kindernefrologie van het UZ Gent een 
gloednieuw nierdialysetoestel in gebruik genomen. Daar-
mee kunnen te vroeg en pasgeboren baby’s met nierpro-
blemen worden behandeld. 
Het nieuwe toestel heeft van een patiënt slechts 30 milliliter 
bloed nodig om optimaal te werken. “Daardoor is het uiterst 
geschikt om bij heel kleine kinderen in te schakelen, vooral op 
neonatologie, intensieve zorg en hartchirurgie”, aldus professor 
Vande Walle.

Het UZ werd gekozen om het toestel de komende twee jaar 
uit te testen, vanwege zijn uitstekende reputatie in binnen- en 
buitenland op het vlak van multidisciplinaire samenwerking voor 
nierziekten bij kinderen en jongeren.

Het toestel, Carpe Diem genoemd, is enkel bestemd voor acute 
behandelingen van maximum veertien dagen. Chronische nierin-
sufficiëntie kan er niet mee worden behandeld. Verwacht wordt 
dat er elk jaar zes tot acht baby’s mee zullen worden behandeld.

In juni 2013 werd in de USA (Duke University, Boston) 
voor de eerste keer bij een hemodialysepatiënt een vas-
culair access gecreëerd op basis van een ‘bioengineered’ 
bloedvat.
 
Enkele maanden voordien ondergingen reeds in Polen een reeks 
patiënten voorbereidende klinische trials. Een ‘bioengineered 
bloedvat’ wordt verkregen door humane (spier)cellen op een 
matrix te laten groeien zodat een holle ader ontstaat. Hoewel 
men gebruik maakt van menselijke cellen worden er toch geen 
afstotingsverschijnselen ontwikkeld omdat men in een volgende 
stap alle levende cellen weer verwijderd en alleen een bindweef-
selstructuur overblijft. 

Op termijn (4 à 5 jaar wordt vooropgesteld) kan deze procedure 
de huidige ‘plastic’ grafts als vasculair access vervangen, ten-
minste als de huidige klinische studies de veiligheid van deze 
procedure en de effectiviteit van deze ‘op maat gemaakte’ 
implantaten kunnen garanderen. 

Dialysepatiënt krijgt gekweekt bloedvat

‘Onmogelijke’ transplantatie

Het UZ Leuven heeft met succes een niertransplantatie uitgevoerd waarbij de nierpatiënt en de levende donor een verschillende bloed-
groep hadden. Dat moet het aantal levende donaties sterk doen stijgen.
Levende donatie geeft betere resultaten dan de klassieke dode donor, maar je moet wel een compatibele donor vinden. Als de bloedgroep 
van donor en ontvanger niet compatibel zijn, leidt dat normaal tot ernstige afstotingsproblemen. Maar nu filterden Maarten Naesens en 
collega’s enkele weken voor de transplantatie de bloedgroep-antistoffen uit het bloed weg. Zes maanden na de ingreep stellen donor én 
ontvanger het uitstekend.
De oude, belastende techniek waarbij de milt moest worden weggenomen, raakte nooit ingeburgerd. Dat wordt met deze nieuwe vorm 
misschien anders.

Bron: Belga, 06 september 2013

Bron: http://www.medicalnewstoday.com/releases/261633.php, 7 juni 2013

Bron: De Standaard 20 september 2013

Samenstelling Nefro-weetjes: Clement Dequidt & Sandra Vervynckt
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Depressie bij chronische nierpatiënten

Depressie is een toenemende kwaal in onze maatschappij. Het onderkennen en de 
behandeling van depressie bij mensen die al een chronische ziekte hebben, is niet 
zo evident. Dat blijkt uit de literatuurstudie die u hier kan lezen. De auteur vroeg zich 
bovendien af wat we als verpleegkundige kunnen doen. 

1. Het begrip depressie

1.1 DSM-IV

In het ‘Diagnostic and Statistical Manual of mental disorder, 
4th edition’ wordt een depressieve stoornis beschreven als 
een verlies hebben in plezier of interesse gedurende twee 
weken, samen met vijf of meer psychologische, somatische 
en gedragssymptomen.
Verdriet, emotionele remmingen, gebrek aan energie, slaap-
stoornissen, concentratieverlies, intense schuldgevoelens en 
gedachten van zelfmoord of dood, zijn sommige symptomen 
die gepaard gaan met ernstige depressie (1).

1.2 Event-related stress

Event-related distress of gebeurtenis gerelateerde stress 
komt vaak voor bij chronische nierpatiënten. Een hoge vorm 
van deze stress wordt geassocieerd met erge depressieve 
symptomen en grotere somatische en emotionele sympto-
men van last. De zorgverlener moet zo nodig deze stress 
aanpakken om een optimale zorg te kunnen verlenen. Stress-
volle gebeurtenissen beïnvloeden iedereen, maar chronische 
nierpatiënten ondervinden een bijkomende belasting door 
hun ernstige progressieve ziekte en het feit dat ze eventueel 
afhankelijk zijn van een machine om te overleven (2).

1.3 Stress mediatoren

Stress mediatoren zijn vooral hormonen die invloed hebben 
op/of geproduceerd worden door het centrale zenuwstelsel of 
hypothalamus- hypofyse, bijnier.
Bij stress worden er bepaalde hormonen afgescheiden. Na 
verloop van tijd probeert het lichaam een evenwicht te zoeken 
en terug te keren naar de oorspronkelijke basiswaarden. Dit 
noemt men allostasis. Het mechanisme om deze stress me-
diatoren terug te brengen naar een basiswaarde vormt een 
bijzonder opvallend probleem voor patiënten met nierfunctie-
stoornissen. Omdat deze hormonen via de nieren gemetabo-
liseerd worden, circuleren ze vaak in hogere niveaus dan bij 
mensen zonder nierfalen. Zo kan een chronische nierpatiënt 
beschouwd worden alsof hij in een interne biochemische om-
geving zit met een chronische stress respons (3,4).

Stefanie De Middelaer  
verpleegkundige dialyse, AZ Nikolaas, Sint-Niklaas 

2. Beoordeling van depressie bij een 
    chronisch zieke bevolking

Het opsporen van depressie bij mensen die al een chronisch 
nierfalen hebben is zeer moeilijk. Symptomen van depressie 
zijn vaak te verwarren met symptomen die optreden bij nierfa-
len of uremie. Daarom is er ook vaak een vertraagde of zelfs 
geen diagnose en behandeling van depressie. Een multidis-
ciplinaire aanpak die een samenwerking van psychologen en 
psychiaters omvat zou geen overbodige luxe zijn.
Levy (2008) introduceerde de term ‘psychonephrology’ om 
te verwijzen naar psychiatrische problemen van nierpatiënten, 
voornamelijk degenen die dialyse ondergaan of 
getransplanteerd zijn (5). 

Sommige screening instrumenten laten de somatische ken-
merken vallen, omdat dit storende elementen zouden zijn om-
wille van het frequent voorkomen van somatische klachten 
bij chronische zieken. Toch loopt men zo het risico om vals-
negatieve diagnoses te stellen, want er is nog geen duidelijk 
bewijs dat de cognitieve en somatische kenmerken zo van 
elkaar gescheiden kunnen worden.

3. Verschillende screening instrumenten

SCID (Structured Clinical Interview for the Diagnostic Statisti-
cal Manual-IV) wordt de gouden standaard genoemd voor het 
opsporen van grote depressieve dysfuncties. Dit screening in-
strument is gebaseerd op DSM-IV criteria. Het nadeel hiervan 
is dat het een interview is en het kan enkel gebruikt worden 
door psychiaters of mensen die kennis hebben om dit inter-
view juist af te nemen en te interpreteren (48). Dit geeft dikwijls 
een probleem in de praktijk. Om het interview te kunnen afne-
men, moet men alleen kunnen zijn met de patiënt en tijdens 
dialyse is er dikwijls een gebrek aan privacy. 

Er zijn verscheidene andere screening instrumenten voor het 
opsporen van depressie. Deze maken vooral gebruik van zel-
frapportage van de patiënten die moeten aanduiden in welke 
mate en frequentie bepaalde zaken zich voor doen.
Hierbij verschillen de beoordelingen van depressie met be-
trekking tot hun potentiële diagnose. Alsook hebben de ver-
schillende screening methoden uiteenlopende gevoeligheden 
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en specifieke kenmerken in verschillende bevolkingsgroe-
pen. Zo kunnen sommige symptomen van depressie zoals 
een hogere prikkelbaarheid, een milde vorm van pessimisme 
en besluiteloosheid ook toegeschreven worden aan de emo-
tionele reactie op de spanning van een ziekte of hospitalisatie 
(1).

Uit een onderzoek van Chilcot J en zijn collega’s blijkt dat de 
BDI (Beck Depression Inventory) een praktische screening 
methode is om de opsporing en monitoring van depressieve 
symptomen te verbeteren (1).
Craven en zijn collega’s vonden dat wanneer men een grens 
van 15 punten i.p.v. 10 nam bij de BDI, er een gevoeligere 
en nauwkeurigere diagnose van depressie was bij patiënten 
met ESRD (End Stage Renal Disease = terminale nierinsuf-
ficiëntie) (6). 
Watnick toonde ook de betrouwbaarheid aan van de BDI 
alsook voor de PHQ-9 (9-question Patient Health Question-
naire). Deze is net iets korter en sneller.
Uit een recent Nederlands onderzoek blijkt ook een korte 
versie van de SF-36 (36-item Short-Form Health Survey 
Questionnaire) een bruikbaar instrument voor screening te 
zijn. Deze korte versie is de MHI-5 (Mental Health Inventory) 
en bestaat uit de laatste 5 vragen van de SF-36 (8).
O’Donnel en Chung hebben aangetoond dat slechts 1 tot 
2 vragen, gericht op de kernsymptomen van depressieve 
stemming, nuttig blijken te zijn voor evaluatie (9).

4. Prevalentie

Bij het opzoeken van depressie bij chronische nierpatiënten 
zien we zeer uiteenlopende cijfers van verschillende stu-
dies bij chronische nierpatiënten. Veel hangt af van welke 
screening methode men hanteert en wat men daarbij ge-
bruikt als definitie van depressie (zie tabel 1). 
In de meeste studies komt men aan een prevalentie van 20% 
tot 30% bij chronische nierpatiënten (10,11). Volgens Zouari 
et al. zou 46,2% van de dialysepatiënten een depressie on-
dergaan (12).

Hedayati en zijn collega’s rapporteerden in hun studie een 
verband tussen de stijging van het aantal depressies en de 
ernst van het chronische nierlijden.
Patiënten met een ernstig nierfalen (GFR < 30ml/min) ver-
toonden meer depressieve symptomen (54,5%) en een ern-
stige depressie (21,6%) vergeleken met patiënten met een 
milder nierfalen (32,8% en 13%) (13).

Tabel 1: Prevalentie van depressie bij nierdialyse patiënten, volgens de screening methode.
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5. Oorzaken van depressie

Depressie is dikwijls te zien bij chronische nierpatiënten als 
een reactie op de diagnose en de (dialyse)behandeling. Als-
ook door het gevoel van verlies dat ze ondervinden op ge-
bied van gezondheid, levensstijl, financiën en status (14).

Tabel 2: Procentuele verdeling van sociale steun en andere psychosociale factoren voor 
patiënten, globaal en per geografische regio (15).

Percent of Patients

Globaal
(n = 32 332) 

Noord-
Amerika
(n = 11 159) 

Europa-Australië/
Nieuw Zeeland 
(n = 14 566) 

Japan 
(n = 6 607) 

Ontbre-
kende 
gegevens
(*)

Ontevreden over  tijd voor gezin 23,8      29 20,6 16,2 9

Ontevreden over familiale steun 12,0 13,4 10,4 11,2 9

Ontevreden over de aanmoediging van het 
personeel tot zelfredzaamheid

21,4 20 18,7 29,3 13

Ontevreden over de ondersteuning door het 
personeel

14,1 12,9 11,5 21,1 12

Gezondheidstoestand beïnvloedde sociale 
activiteiten 

53,5 54,1 58,6 41 5

Voelde zich tot last voor het gezin 45,6 44,5 40,7 58,2 6

Voelde zich geïsoleerd 12,0 12,3 13,5 9 8

(*) Percentage van patiënten waarbij een vraag onbeantwoord bleef

n = aantal patiënten

De behandelingsvorm bij chronische nierpatiënten heeft ook een belangrijke impact op de 
ontwikkeling van depressie. Vooral de gevoelens van controle en autonomie zouden hierin een 
rol spelen. Zo hebben patiënten aan chronische hemodialyse een verhoogd risico op 
emotionele stoornissen door de last die de ziekte met zich mee brengt zoals tijdsbeperkingen, 
dieet, functionele beperkingen, wijzigingen in zelfperceptie en angst voor de dood (16). 
Daarbij is het aantal depressies aanzienlijk lager bij patiënten in PD dan HD (17).

Alle veranderingen die patiënten met een chronische nierziekte ondergaan, kunnen stress 
veroorzaken. Omdat stress niet door iedereen op eenzelfde manier wordt ervaren, zal de 
invloed ervan verschillen van patiënt tot patiënt. Het betekent dat de fysieke 
gezondheidstoestand niet alleen door verifieerbare gegevens als leeftijd, geslacht, erfelijkheid 
e.d. bepaald wordt, maar ook door de persoonlijkheid, gemoedstoestand, gewoontes en gedrag 
(alcohol, roken, religieuze regels, ..) van de patiënt (18). 

Tabel 2: Procentuele verdeling van sociale steun en andere psychosociale factoren voor patiënten, globaal en per geografische regio (15).

Figuur 1: Patiëntenkenmerken en stressoren die een mogelijke rol spelen 
bij de stress van HD patiënten (18).

De oorzaken zijn vaak multifactorieel en bevatten sociale, 
psychologische en biologische mechanismen. Door belang-
rijke en langdurige veranderingen in de sociale omgeving, 
psychologische toestand en pathologie ontstaat er een ge-
voel van verlies en een gebrek aan controle. Bijna de helft van 
de patiënten ziet zichzelf als een last voor hun familie en vindt 
dat hun gezondheid hun sociale activiteiten beïnvloedt (15).

De behandelingsvorm bij chronische nierpatiënten heeft 
ook een belangrijke impact op de ontwikkeling van depres-
sie. Vooral de gevoelens van controle en autonomie zouden 
hierin een rol spelen. Zo hebben patiënten aan chronische 
hemodialyse een verhoogd risico op emotionele stoornissen 
door de last die de ziekte met zich mee brengt zoals tijdsbe-

perkingen, dieet, functionele beperkingen, wijzigingen in zelf-
perceptie en angst voor de dood (16). Daarbij is het aantal 
depressies aanzienlijk lager bij patiënten in PD dan HD (17).
Alle veranderingen die patiënten met een chronische nier-
ziekte ondergaan, kunnen stress veroorzaken. Omdat stress 
niet door iedereen op eenzelfde manier wordt ervaren, zal 
de invloed ervan verschillen van patiënt tot patiënt. Het be-
tekent dat de fysieke gezondheidstoestand niet alleen door 
verifieerbare gegevens als leeftijd, geslacht, erfelijkheid e.d. 
bepaald wordt, maar ook door de persoonlijkheid, gemoeds-
toestand, gewoontes en gedrag (alcohol, roken, religieuze 
regels, ..) van de patiënt (18).

Er zijn ook een aantal alternatieve verklaringen die depressie 
bekijken als een direct of indirect gevolg van nierfalen. Zo 
spreekt men soms over een cytokine geïnduceerde depres-
sie die zou ontstaan door een verhoogd niveau van cytokines 
(19). Ook ureum op zich zou depressie kunnen veroorzaken. 
Het kan van invloed zijn op het centrale zenuwstelsel door 
de synthese en metabolisme van bepaalde neurotransmit-
ters (20,21).

6. Gevolgen van depressie

Studies tonen aan dat depressie een negatieve invloed zou 
hebben op de kwaliteit van leven (Qol) en de mortaliteit (22). 
Zo zou er een verhoogd risico zijn op sterfte, voornamelijk via 
invloed op de hart- en vaatziekten.
Kimmel en zijn collega’s legden een link tussen depressie en 
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mortaliteit bij chronische dialysepatiënten (23).
Uit onderzoek van Drayer en zijn collega’s zag men een ver-
hoging van het sterftecijfer met een factor van 4,1 bij dialy-
sepatiënten met een depressie in vergelijking met diegenen 
zonder depressie (24).

Figuur 2: Overlevingskansen bij depressieve en niet depressieve patiënten 
aan hemodialyse. Adapted from Drayer and colleagues (24).

De psychologische en lichamelijke gevolgen van depres-
sie kunnen een negatieve invloed hebben op de chronisch 
zieke patiënt. Ze verminderen niet alleen de levenskwaliteit, 
maar ook de motivatie voor zelfzorg en zorgen voor een 
toename van hospitalisatie.
Er zou ook een verband gelegd worden tussen depressie 
en immuun dysfuncties (25,26,27). Die immuun dysfuncties 
kunnen van belang zijn bij infecties (28). Depressie zou ook 
kunnen zorgen voor malnutritie (vooral gemeten door seru-
malbumine) en dit is al een kwetsbaar punt voor dialysepa-
tiënten (zie figuur 3). Ook het willen stoppen van de dialyse-
behandeling kan uitgelokt worden door een depressie maar 
hier is waarschijnlijk nog meer onderzoek voor nodig (29). 
Het stoppen met de dialyse zou te maken hebben met het 
niet willen belasten van de familie en de negatieve beïnvloe-
ding van hun sociale activiteiten door hun aandoening (15).
Een ander nadeel van depressie is een grotere kans op 
verminderde therapie trouw.

Figuur 3: De invloed van depressie op de gezondheid. Medische resul-
taten zien er soms anders uit omdat depressie andere mechanismen in 
gang zet. Het ziekteproces wordt beïnvloed. Er is een zwakke voedings-
toestand, verminderde therapietrouw en verstoring van het immuunsys-
teem (48).

7. Behandeling

Bij depressie in een gewone populatie zijn vooral farmaco-
logische, psychotherapie en cognitieve gedragstherapie de 
voornaamste methoden van behandeling. Bij patiënten met 
nierfalen zien we dit ook maar is er wel een moeilijkheid bij 
de juiste dosering van medicatie. Zo lijken er vaak 
onderdosering of onjuiste psychotrope medicijnen gebruikt 
te worden (30). Ondanks de hoge prevalentie van 
depressie bij chronische nierpatiënten moet er toch nog 
veel onderzoek worden gedaan naar de efficiëntie en 
veiligheid van antidepressiva bij deze populatie. Een 
combinatie van antidepressiva en psychotherapie zou een 
optimale behandelingsvorm zijn (10,31).

7.1 Farmacologische behandeling

Antidepressiva zijn over het algemeen vaak gebonden aan 
eiwitten en worden maar voor een klein deel verwijderd 
via de dialyse (32). De meesten worden wel via de lever 
gemetaboliseerd, maar velen hebben actieve metabolieten 
die via de nieren worden uitgescheiden. Dit kan leiden tot 
een opstapeling van potentiële toxische metabolieten bij 
patiënten met een verminderde glomerulaire filtratiesnelheid. 
Daarnaast moet men ook aandacht hebben voor de 
mogelijke interacties met medicatie die de patiënt al in 
neemt. Sommige geneesmiddelen kunnen cardiale 
neveneffecten veroorzaken waardoor zij niet altijd gebruikt 
kunnen worden bij nierpatiënten aangezien die vaak cardiaal 
belast zijn.
Bij selectieve serotonine heropname remmers is er 
eveneens een verhoogd bloedingsgevaar vastgesteld. 
Deze kunnen ook misselijkheid en braken veroorzaken (33).
Ondanks hun mogelijke bijwerkingen zijn op dit moment 
medicijnen die selectief de heropname van serotonine 
remmen de meest gebruikte categorie van 
geneesmiddelen. Dit door hun effectiviteit en verbeterde 
veiligheid alsook door hun potentieel op het verminderen 
van het risico op orthostatische hypotensie bij 
dialysepatiënten.

Blumenfield en zijn collega’s toonden het effect en de 
veiligheid aan van fluoxetine in een dubbel blinde 
gerandomiseerde placebo gecontroleerde studie (34). Het 
betreft hier echter een studie van korte duur met een 
beperkt aantal patiënten.
Citalopram en sertraline bleken uit een ander onderzoek 
ook effectief en veilig (35).
Maar tricyclische antidepressiva en andere monoamine 
oxidase remmers vertoonden meer neveneffecten.

Benzodiazepines zoals diazepam worden vooral gebruikt 
om acute perioden van paniek en angst te verlichten. 
Normaliter is er geen dosis aanpassing nodig bij 
dialysepatiënten aangezien benzodiazepines worden 
gemetaboliseerd in de lever.

Bij midazolam is er wel een voorzichtige aanpassing van de 
dosering nodig. Alfa-hydroxymedazolam, de binding van de 
voornaamste metaboliet van medazolam, zorgt voor een 
verlengde periode van sedatie bij patiënten met nierfalen 
(36,37).
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Buspirone, een gedeeltelijke serotonine antagonist, dat 
inwerkt op de 5HT (1A) receptor, wordt vaak verkozen 
boven de benzodiazepines vanwege de grotere incidentie 
van ongunstige bijwerkingen van benzodiazepines (38). 
De dosis van dit medicijn moet wel zorgvuldig bepaald 
worden door de toename van de halfwaardetijd van 
buspirone en de actieve metaboliet, 1-(2-pyrimidinyl)-pipe-
razine (39,40).

7.2 Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie zou volgens een beperkt aantal 
studies wel een positief effect hebben op de 
dialysepopulatie (41,42). Maar vele patiënten weigeren een 
dergelijke behandeling door het onderliggende stigma van 
depressie. Cognitieve gedragstherapie is gebaseerd op de 
veronderstelling dat het nemen van slechte beslissingen, 
ineffectieve probleemoplossingen en vertekend of 
emotioneel denken een gevolg kan zijn van ‘automatische 
gedachten’ in een reactie op sterke negatieve gevoelens 
en/of emoties. Het maakt gebruik van enkele goed 
gestructureerde technieken om het logisch denken te 
ondersteunen en negatieve gedachten te reorganiseren, het 
gedrag en de stemmingstoestand aan te passen (47).

7.3 Andere

Ook dagelijkse dialyse zou kunnen bijdragen tot een 
verbetering van de levenskwaliteit, maar voor sommigen zijn 
de dagelijkse impact en de verhoogde stress van de 
behandeling mogelijks een verhoogde last (43,44). 

Beweging zou bevorderlijk zijn voor het verbeteren van het 
fysieke functioneren en zo kunnen helpen bij de aanpak 
van depressie. Ook muziek en kunsttherapie blijken goede 
behandelingen voor depressie (45).
Dit zou men eventueel kunnen inlassen tijdens de 
dialysebehandeling. Een ideale behandeling bestaat 
uiteraard uit een multidisciplinaire aanpak.

8.  Rol van de verpleegkundige

Het onderzoek van Wilson en zijn collega’s heeft depressie 
gemeten via de BDI screening methode en via 
bevragingen door verpleegkundigen en artsen. Ze zagen 
dat de verpleegkundigen in drie vierde van de gevallen een 
zelfde diagnose stelden als de BDI: 74,6% tegenover 24,2 
% door de nefrologen (46). Hierbij komt de belangrijke rol 
van de verpleegkundige aan het licht. De verpleegkundigen 
spenderen de meeste tijd met de patiënten en zullen zo 
waarschijnlijk sneller veranderingen in het gedrag opmerken 
die kunnen duiden op depressie. 

Niet iedereen heeft dezelfde vaardigheden en sommige 
collega’s zullen bepaalde veranderingen sneller oppikken 
dan anderen. Daarom zou het goed zijn om de screening 
naar depressie in de dagelijkse zorg van de patiënt 
structureel te integreren. Vooral bij nieuwe patiënten bij de 
start van de dialyse, een half jaar later en daarna jaarlijks. 
Een mogelijkheid is het opstellen van een apart overzicht 
per patiënt, die enkel op de computer van de 

verpleegkundigen staat zodat dit zeker niet door 
medepatiënten gelezen kan worden. 

Wanneer men bij een diagnose van depressie een medi-
camenteuze behandeling opstart is het zeer belangrijk om 
mogelijke bijwerkingen op te volgen. De doses mogen niet 
eerder aangepast worden dan na intervallen van een à twee 
weken. Onder andere suïcidale gedachten, die kunnen 
optreden na de opstart van antidepressiva, moeten goed 
opgevolgd worden. 
Hierbij kan de verpleegkundige ook weer een belangrijke 
functie innemen bij het rapporteren van waarnemingen van 
het effect van de antidepressiva (47).
Eerder in deze tekst vermeldden we al de invloed van stress 
bij depressie. Het is aangewezen dat de zorgverlener hierbij 
probeert in te grijpen om de invloed van bepaalde 
stessfactoren te verminderen.

9. Besluit

Depressie bij chronische nierpatiënten komt steeds vaker 
voor, maar dat het blijft zeer moeilijk om dit tijdig vast te 
stellen.
Wanneer men gebruik wil maken van screening 
instrumenten bij het opsporen van depressie moet men zeer 
zorgvuldig te werk gaan en goed bekijken welke screening 
methode er het meest aangewezen is bij deze patiënten. 
Ook de verpleegkundige speelt een belangrijke rol bij het 
opmerken of voorkomen van een dreigende depressie. Een 
goede samenwerking en communicatie tussen de artsen en 
verpleegkundigen zou een optimale screening, het stellen 
van een diagnose en/of eventuele behandeling bevorderen.

Dit artikel is gebasseerd op het eindwerk van de auteur voor de postgradu-

aatopleiding Nefrologische verpleging
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1. Inleiding

Ongeveer 66% van de chronische dialysepatiënten in België 
worden behandeld met ziekenhuishemodialyse, cijfer van 
2007 (1). De gemiddelde leeftijd van die hemodialyse-
populatie stijgt. Het aantal 66-plussers, in Vlaanderen, is 
gestegen van 45 % in 2003 tot 71% in 2009. Het aantal 
85-plussers is gestegen van 1% in 2003 tot 8% in 2009 (2). 
Deze stijging is sterker dan verwacht vanuit de vergrijzing 
van de bevolking. Bovendien is de leeftijd van chronische 
dialysepatiënten in België hoog in vergelijking met andere 
landen (1).  Een ouder wordende dialysepopulatie brengt 
een beperktere overlevingstermijn met zich mee (3). 

Uit survival analyse van chronische dialysepatiënten in Bel-
gië blijkt dat de een-jaars overlevingskansen van chronische 
dialysepatiënten sterk afhangen van de leeftijd. Voor pati-
enten tussen 65 en 74 jaar is de kans op overlijden binnen 
het eerste jaar na opstart dialyse 18%. Voor de categorie 
van 75-plus is dit zelfs 24 % (1). De confrontatie voor het 
multidisciplinaire dialyseteam met stervende patiënten is dus 
onvermijdelijk. 

De behoefte aan palliatieve zorg lijkt daarom toe te nemen 
(4). Al kunnen we ons de (ethische) vraag stellen of ouderen 
met comorbiditeiten nog voordeel hebben bij de opstart 
van dialyse. Internationaal wordt steeds vaker erkend dat 
palliatieve zorg een essentieel onderdeel uitmaakt van 
de medische/verpleegkundige zorg bij terminaal nierfalen 
(5-8). In de UK, USA, Italië en Canada is palliatieve zorg bij 
terminaal nierfalen goed ontwikkeld (9). Gegevens over de 
toestand in Vlaanderen zijn er nauwelijks. Daarom werd in 
2012 onderzocht hoe Vlaamse dialyseverpleegkundigen 
staan tegenover palliatieve zorg bij hemodialyse.

2. Methodologie

Het kwantitatieve deel van de studie werd vooraf gegaan 
door interviews met professionals uit zowel de palliatieve- 
als de hemodialysewereld. De resultaten van dit kwalitatieve 
deel (de interviews) werden gebruikt voor het opstellen van 
een enquête voor dialyseverpleegkundigen. De bevraging 
had plaats in alle Vlaamse hemodialysecentra. De hoofdver-
pleegkundigen werden per brief gecontacteerd met de vraag 
om telkens 10 verpleegkundigen van de dialyseafdeling te 

Behoefte aan palliatieve zorg bij 
hemodialysepatiënten

Vlaanderen kent palliatieve zorg, maar bestaat er ook een systematische vroegtijdige 
zorgplanning voor dialysepatiënten? De auteur hield een enquête hierover bij de 
Vlaamse dialyseverpleegkundigen in het kader van haar masterstudie. Ze peilde 
ook naar de houding van de verpleegkundigen ten opzichte van deze “advance 
care planning”. Een synthese.

Els Coene, verpleegkundige, AZ St Dimpna, Geel

Erik Onsia, verpleegkundige dialyse UZA, Bart Van den Eynden, hoogleraar huisartsgeneeskunde en palliatieve zorg Universiteit 

Antwerpen, medisch diensthoofd Centrum voor Palliatieve Zorg GZA, Wilrijk

zoeken, willekeurig, die de vragenlijst wilden retourneren. Er 
werden 270 vragenlijsten verspreid.
Om een uitspraak te kunnen doen over de houding ten aan-
zien van palliatieve zorg werd een Pall.score aangemaakt. 
Deze score is gebaseerd op 10 stellingen die beduidend ne-
gatief of positief waren ten aanzien van palliatieve zorg. De 
totaalscore werd omgezet naar een score op 100.
In de enquête werden twee casussen beschreven: 

Casus 1: Patiënte J komt al 15 jaar op de hemodialyse, ze is 
nu 62 jaar. Pat. J heeft sinds haar 6e levensjaar diabetes type 
I. Hierdoor is ze nu blind, rechter onderbeen is geamputeerd 
en ze heeft terminaal nierfalen. Pat. J heeft geen kinderen 
en is nooit getrouwd. Sinds de dood van haar ouders, 4 jaar 
geleden, geeft zij steeds vaker aan dat ze wil stoppen met 
de dialyse. Niemand van het verpleegteam is ooit met haar 
in gesprek gegaan hierover, meestal wordt pat. J gesust en 
wat opgepept. De nefroloog denkt niet dat pat. J binnen het 
jaar zal komen te overlijden.

Casus 2: Patiënt A is 83 jaar en komt al 2 jaar naar de he-
modialyse. Onlangs werd een terminale pancreas tumor ont-
dekt. De oncoloog vertelde hem dat hij nog een 3-tal maan-
den te leven heeft. De tumor kan verder niet meer behandeld 
worden. Pat. A geeft aan zo lang mogelijk te willen leven en 
hiervoor tot het uiterste te willen gaan. De arts wil in gesprek 
gaan met de patiënt over DNR-beleid.

3. Resultaten

Uiteindelijk namen 25 van de 27 hemodialysecentra deel aan 
de studie. De totale respons was 72%.

3.1 Hoe bekwaam voelen dialyseverpleeg-     
      kundigen zich om te praten over het 
      levenseinde?

Op een schaal van 1 tot 10 voelden dialyseverpleegkundigen 
zich gemiddeld 5.9 (S.D.: 1.7) bekwaam om te praten over 
het levenseinde. Terwijl ze hun collega’s gemiddeld 5.6 (S.D.: 
1.5) inschatten. Dit verschil was significant (p=0.011). Van 
de respondenten schat 40% zich even bekwaam als de col-
lega’s. 23% schat zichzelf lager in en 37% schat zich hoger 
in dan de collega’s.



Figuur 1: Inschatting eigen bekwaamheid t.o.v. de collega’s ingedeeld volgens aantal jaren werkervaring.

16
Forum jaargang 13 • nr. 2 • december 2013

In figuur 1 zijn opvallende verschillen te zien tussen inschat-
ting bekwaamheid en het aantal jaren werkervaring. Dezelfde 
trend werd ook vastgesteld bij de leeftijd en het aantal jaren 
werkervaring op dialyse. Verschillen tussen de geslachten, al 
of niet een chronische ziekte hebben, werkregime, frequentie 
van het praten over het levenseinde en ‘privé ooit al in con-
tact zijn gekomen met palliatieve zorg’, lieten geen verschil-
len zien wat betreft inschatting van bekwaamheid. Verpleeg-
kundigen die zelf (of een familielid) in behandeling waren voor 
een chronische ziekte praatten meer over het levenseinde 
met hun patiënten dan verpleegkundigen die niet geconfron-
teerd werden met een chronische ziekte (respectievelijk 83% 
ten opzichte van 47% met p=0.023).

3.2 Hoe staan dialyseverpleegkundigen 
      tegenover vroegtijdige zorgplanning en 
      palliatieve zorg?

Bij casus 1 werd de vraag gesteld wanneer het ideale mo-
ment zou zijn om te starten met gesprekken over het levens-
einde. 57% van de respondenten vindt dat ‘dit’ het moment 
is om in gesprek te gaan over haar levenseinde. 39% van de 
verpleegkundigen zei dat dit zelfs jaren geleden al had gemo-
gen en 4% van de verpleegkundigen vond het nog te vroeg.
In casus 2 werd gevraagd naar het ideale moment om het 
DNR-beleid met patiënt A te bespreken. 61% van de res-
pondenten vond dat ‘dit’ het ideale moment was. 17% van 
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de verpleegkundigen gaf aan dat dit al eerder had besproken 
moeten worden en 22% vond dat er nog kon gewacht wor-
den. Met een 5-tal stellingen werd gepeild naar de houding 
ten aanzien van vroegtijdige zorgplanning (figuur 2). Bij de 3 
stellingen die negatief stonden tegenover vroegtijdige zorg-
planning viel op dat 2 stellingen (bovenste 2 stellingen, figuur 
2) ook als overwegend ‘niet akkoord’ werden beoordeeld. 
Maar bij de stelling over: het praten over het levenseinde ter-
wijl de patiënt daar zelf niet over begon, werd vastgesteld dat 
de meeste respondenten (62%) daar mee akkoord gingen.
Als een dialyseverpleegkundige geen bijscholing/opleiding 
over palliatieve zorg had gekregen was de kans op een 
eerder negatieve houding t.a.v. palliatieve zorg 2,3 keer ver-
hoogd. Indien hij/zij wel bijscholing kreeg, was de kans op 
een positieve houding verhoogd met 2,2 keer.

In casus 1 werd ook gevraagd hoe de dialyseverpleegkun-
digen zouden reageren indien patiënte J zelf zou aangeven 
de dialyse te willen afbouwen. Eén respondent gaf aan daar 
niet op in te zullen gaan. 51% van de respondenten zou dit 
aan de arts doorgeven, maar zou daar zelf niet over praten. 
49% zou zelf de afbouwopties bespreekbaar maken en dit 
eventueel ook aan de arts doorgeven.
De gemiddelde score van de ontstane Pall.score was: 
70/100 (S.D. : 14). Met daarbij een minimum-score: 27/100 
en maximum-score: 100/100. Het verband tussen het aantal 
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jaren werkervaring en de Pall.score was erg zwak (r = 0.105 
met een p-waarde van 0.146). Ook de leeftijd en het aantal 
jaren werken op dialyse vertoonden geen (sterke) verbanden.
Bijna alle respondenten (95 %) vonden dat de behoefte 
aan palliatieve zorg op dialyseafdelingen toeneemt. De 10 
respondenten die vonden dat de behoefte niet toeneemt, 
scoorden gemiddeld 66/100 op de Pall.score. Terwijl de ver-
pleegkundigen die vonden dat de behoefte wel toeneemt 
71% scoorden. Dit verschil was niet significant (p=0.343).

Figuur 2: Mate waarin de respondenten akkoord of niet akkoord gaan met stellingen over vroegtijdige zorgplanning.

Verpleegkundigen die in hun privéleven al in contact zijn ge-
komen met palliatieve zorg, zijn al vaker betrokken geweest 
in een proces waarin gevraagd werd om mee te helpen be-
slissen over het al dan niet stopzetten van de dialyse (respec-
tievelijk 45% t.o.v. 28% met p=0.021). 

Er was geen verband tussen het aantal jaren werkzaam op 
de dialyse en de frequentie van het praten over het levens-
einde (r=0.033 met p=0.645).

3.3 Wat is de mening van dialyseverpleeg-      
      kundigen over organisatorische 
      aspecten van de palliatieve zorg 
      op dialyse? Knelpunten?

Een groot aantal verpleegkundigen (84%) wou meer ge-
traind worden in hoe ze in gesprek kunnen gaan met patiën-
ten over toekomstige zorgbehoeftes. Dit stemt overeen met 

de 89% respondenten die meer kennis willen over palliatieve 
zorg. Meer hierover in figuur 3.
Bij casus 2 werd gevraagd hoe vlot een palliatieve eenheid 
kon geregeld worden voor patiënt A, terwijl hij ervoor kiest om 
verder te dialyseren. 51% van de respondenten gaf aan dat 
dit geregeld kon worden, 3% dat dit niet kon geregeld wor-
den. 45% verwacht organisatorische problemen maar vindt 
dat dit toch haalbaar zou moeten zijn.
Het gebrek aan privacy veroorzaakt doordat meerdere pati-
enten op een zaal liggen, werd als grootste hindernis gezien. 
Het knelpunt ‘de patiënt wil niet praten over zijn levenseinde’ 
werd als minst storend ervaren. De knelpunten met betrek-
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(DNR-beleid) ligt gevoelig. 1/5 van de respondenten vond dat 
er nog kon gewacht worden met het bespreken van therapie-
beperkingen in de volgende situatie: het betrof een hemodi-
alysepatiënt waarbij ook een terminale pancreas tumor werd 
ontdekt, levensverwachting minder dan 3 maanden.

Bij de implementatie van palliatieve aspecten binnen de dia-
lyseteams moet getracht worden barrières te overbruggen. 
Extra aandacht voor onervaren, jonge verpleegkundigen zal 
hierbij een belangrijk onderdeel zijn. ‘Bijscholing over pallia-
tieve zorg gehad hebben’ beïnvloedt, als enige persoonsken-
merk, de houding ten aanzien van palliatieve zorg. 
Dit wordt bevestigd in de literatuur. Het gebrek aan opleiding 
over palliatieve zorg is een belangrijke barrière om over het 
levenseinde te praten met de patiënten (10). Een groot aantal 
verpleegkundigen (84%) wou dan ook meer getraind worden 
in hoe ze in gesprek kunnen gaan met patiënten over toe-
komstige zorgbehoeftes. 

Een ander resultaat vanuit onze studie was dat ‘het gebrek 
aan privacy’, als belangrijkste knelpunt werd aangeduid. De 
organisatorische knelpunten werden trouwens als meer be-
lemmerend ervaren dan de knelpunten met betrekking tot 
samenwerking.

5. Besluit

De toename van oudere, zwaar zorgbehoevende hemodia-
lysepatiënten lijkt een verschuiving van focus met zich mee 
te brengen. De behoefte aan palliatieve zorg op hemodialyse 
wordt erkend door de Vlaamse dialyseverpleegkundigen. 
Het potentieel lijkt dus aanwezig om palliatieve aspecten te 
laten groeien bij de zorg voor hemodialysepatiënten maar er 
is nog veel werk aan de winkel om dit te realiseren.

king tot de organisatie werden als meer belemmerend aan-
geduid dan de knelpunten met betrekking tot samenwerking.

4. Bespreking 

Bijna alle respondenten vonden dat de behoefte aan pallia-
tieve zorg op dialyseafdelingen toeneemt. Ze stonden posi-
tief tegenover palliatieve zorg en tegenover vroegtijdige zorg-
planning. Het werd als essentieel onderdeel van de zorg voor 
dialysepatiënten aanzien. Maar er bleek verdeeldheid te zijn 
over het ideale tijdstip om hiermee te starten. Onze studie 
toonde aan dat kantelmomenten, zoals overlijden van een 
partner of de arterioveneuze fistel die niet meer bruikbaar is, 
ideaal zijn om te starten met ‘vroegtijdige’ zorgplanning. 

Maar literatuur geeft aan dat binnen de eerste weken na op-
start van dialyse, indien de patiënt stabiel is, over vroegtijdige 
zorgplanning kan/moet gesproken worden (6;11). Dit gesprek 
kan gevoerd worden door de behandelende arts maar het is 
ook een duidelijke taak voor de dialyseverpleegkundige (6). 
Er is in Vlaanderen nog geen sprake van een systematische, 
vroegtijdige en gestructureerde aanpak van deze advance 
care planning. Ook het bespreken van therapiebeperkingen 

Figuur 3: Mate waarin de respondenten akkoord gaan met de stellingen 
over organisatorische aspecten.



Thuishemodialyse: een introductie

Thuishemodialyse bestaat al van begin de jaren ’60. Landen als Japan, USA en 
het Verenigd Koninkrijk konden hiermee het gebrek aan dialyseplaatsen opvangen 
en tegelijkertijd de kostprijs drukken. In België zien we dat de redenen om thuis te 
dialyseren in de loop der jaren veranderd zijn. Deze organisatievorm kent zowel 
voor- als nadelen.
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1. Inleiding

In 1970 werd in België de eerste thuishemodialyse opgestart 
in het UCL in Brussel, gevolgd door andere centra zoals Het 
Academisch Ziekenhuis Gent (het huidige UZG). Tot op he-
den blijft de UCL thuishemodialyse aanbieden. De andere 
centra bouwden hun programma eind jaren 80, begin jaren 
90 af.

Hiervoor zijn er verschillende redenen:

• Een groter aanbod van dialysecentra met meer beschik-   
   bare plaatsen en dichter bij de woonst van de patiënt.

• Een stijging van de gemiddelde leeftijd van de dialysepatiënt
   in combinatie met meer comorbiditeit.

• Uitgebreidere mogelijkheden tot transplantatie.

• De opkomst van de CAPD (continue ambulante 
  peritoneale dialyse) en nog later de APD (automatische pe-     
  ritoneale dialyse) als eenvoudige, minder stresserende self 
  care dialyse. Deze behandelvorm heeft ook het voordeel  
  dat er geen (zich)zelf prikken moet gebeuren.

Sinds 2010 zien we een vernieuwde interesse in de thuishe-
modialyse. Dit heeft meerdere redenen:

• Eerst en vooral is dit te danken aan de technische 
   innovatie van de huidige toestellen.

• Verschillende modaliteiten kunnen geïndividualiseerd aan- 
   geboden worden in de thuissituatie (’s nachts, overdag,    
   elke dag, lang, kort, …)

• Gefaalde peritoneale dialyse als thuisbehandeling bij 
   personen die toch selfcare willen blijven uitvoeren.

2. Voordelen thuishemodialyse

2.1 Wat mag de patiënt verwachten

• Flexibiliteit en vrijheid

Door een bevrijding van strikte centrumgebonden dialyse-
uren ontstaat meer autonomie. Er blijven echter wel afspra-
ken nodig tussen de patiënt en zijn behandelende nefroloog. 

Een thuisbehandeling sluit beter aan bij de levensstijl van de 
patiënt met een keuze uit verschillende aangepaste behan-
delingsmodaliteiten.

Beroepsactiviteiten blijven gemakkelijker behouden. Dialyse 
gebeurt buiten de kantooruren. Mensen met een zelfstan-
dig beroep of met flexibele arbeidsuren kunnen de thuisdi-
alyse gemakkelijker in hun leven inpassen.

• Tijdswinst

Er zijn geen wachttijden voor aansluiten en er is ook geen 
tijdverlies door het transport van en naar een ziekenhuis.

• Comfort binnen een vertrouwde omgeving

Door de aanwezigheid van familie is er ook meer afleiding 
en kan het dialysegebeuren georganiseerd worden in een 
aangenamer kader.

De patiënt wordt minder geconfronteerd met het gedrag 
van andere zieken of met soms beangstigende handicape-
rende ziekteprocessen zoals verlammingen, amputaties bij 
zijn medepatiënt.

• Voorbeeldfunctie

Door het actief betrokken zijn bij zijn eigen zorg kan de pa-
tiënt een stimulerend voorbeeld zijn voor andere patiënten 
om het pad van ‘zelfzorg’ te bewandelen.

• Zelfmanagement

Zelf omgaan met je ziekte, zelf de regie nemen over je eigen 
leven is voor sommige patiënten met een chronische ziekte 
een manifest behoud van een zekere levenskwaliteit.
Mensen die de regie in eigen handen hebben zijn meer the-
rapietrouw en beter gemotiveerd om een bepaalde behan-
deling en dieet te volgen. Dit leidt niet alleen tot een hogere 
kwaliteit van leven, maar ook tot betere gezondheidsresul-
taten.
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Hart- en vaataandoeningen zijn de belangrijkste morbiditeit- 
en mortaliteitsfactoren bij patiënten met terminale 
nierinsufficiëntie (ESRD). Diverse studies hebben aange-
toond dat frequentere dialyses een positief effect hebben 
op de verschillende complicaties gerelateerd aan cardio-
vasculaire ziekten.

- Vermindering van de linkerventrikelhypertrofie.
- Vermindering van anemie.
- Betere fosfaatuitslagen.
- Betere controle van lichaamsgewicht en bloeddruk.

Door frequentere dialyses met high-flux membramen ver-
betert de verwijdering van middelgrote moleculen zoals Bè-
ta2-microglobulines, waardoor de kans op amyloïdose klei-
ner wordt. Ditzelfde effect zien we ook bij langere dialyses.

Het aantal ziekenhuisopnames vermindert. 

De patiënt heeft meer energie en minder dieetbeperkingen.

Er is een betere nachtrust.

Er zijn betere overlevingskansen.

Hierbij moeten we wel vooropstellen dat minstens dagelijks 
dialyseren nodig is en dat de totale dialysetijd hoger moet 
zijn dan bij het klassieke drie maal per week dialyseschema.

Een nadeel bij deze methode is wel het dagelijks aanprik-
ken van het access. Over de gevolgen hiervan is bijkomend 
onderzoek nodig.
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2.2.1 De dag om dag hemodialyse

In deze modaliteit is er geen zogenaamd weekendinterval. 
De patiënt dialyseert dag om dag. Verschillende studies heb-
ben aangetoond dat de mortaliteit hoger is op de dag na het 
weekendinterval. De opstapeling van zout, water en afval-
stoffen, mede door de excessen in het weekend, kunnen lei-
den tot meer kans op longoedeem, hyperkaliëmie, aritmieën.
Het spreekt voor zich dat deze dag om dag dialyse niet haal-
baar is in de conventionele centrumhemodialyse omwille van 
praktische en administratieve redenen. Dit is dus gemakkelij-
ker te verwezenlijken in de thuissituatie.

2.2.2 Frequente korte dialyses



2.2.3 Langere dialyses

In een studie waar de duur van de dialyse van vier uur naar 
acht uur werd verlengd, met een zelfde totaal aan bloedvo-
lume en dialysaatvolume, zien we:

• Een stijging van de verwijdering van fosfor, naarmate de    
   duur verlengt.
• Een stijging van 80% voor de verwijdering van Bèta2-       
   microglobulines bij de vergelijking van vier uur tot acht 
   uur dialysetijd.

• Langere dialyses verminderen sterk het reboundeffect.

Langere en tragere dialyses geven een:

 o Betere overleving.
 o Betere kwaliteit van leven.
 o Betere intradialytische, hemodynamische 
    hemostabiliteit.
 o Betere bloeddrukcontrole.
 o Minder nood aan Epo.
 o Minder sympathische activiteit.
 o Meer parasympathische activiteit.
 o Minder arteriële stijfheid.
 o Minder cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit.

De meest praktische manier om lange trage dialyses aan 
te bieden is de nachtdialyse. Nachtdialyse in een centrum 
is mogelijk, maar dan drie maal per week. Overdag is het 
onmogelijk om deze lange dialyses in een conventioneel 
hemodialysecentrum aan te bieden.

21
Forum jaargang 13 • nr. 2 • december 2013



22
Forum jaargang 13 • nr. 2 • december 2013

2.2.4 Frequente en lange dialyses

Zoals al vermeld, is de verwijdering van afvalstoffen merk-
baar hoger bij nachtdialyse in een schema van 3 maal per 
week. Het spreekt voor zich dat het voordeel bij langere en 
frequentere nachtdialyse nog groter is. 

Dit soort behandelschema’s bestaan uit minstens 5 sessies 
per week, met een duurtijd van meer of gelijk aan 6 uur. 
Deze manier van werken is enkel haalbaar in een thuissitu-
atie.

Deze methode is superieur voor het verwijderen van fos-
for. Er treedt een daling van de fosfatemie op, evenals een 
daling van het parathyroïdhormoonlevel, niettegenstaande 
patiënten minder fosfaatbinders gebruiken en zelfs bij een 
verhoogde inname van fosfor via hun voeding. Bij deze aan-
pak werd ook vastgesteld dat de verwijdering van fosfor 
gelijkwaardig verloopt per sessie, maar dat de totale ver-
wijdering van fosfor over de volledige week veel hoger is.

Als de duur en frequentie van de dialyses opgedreven 
wordt, ontstaan naast de voordelen van de in tabel 1 op-
genoemde effecten van frequente korte dialyses ook de in 
tabel 2 opgenoemde effecten van langere dialyses. Tabel 
3 geeft ons een overzicht van de effecten van langere en 
frequentere dialyses.

Pauly et al. maakt in een studie de vergelijking in ‘outcome’ 
tussen patiënten die drie maal per week ‘s nachts dialy-
seren en patiënten die getransplanteerd werden. Er wordt 
eveneens een onderscheid gemaakt tussen patiënten ge-
transplanteerd met een kadavernier en patiënten getrans-
planteerd met een nier van een levende donor.

De overlevingscijfers van patiënten in nachtdialyse waren in 
deze studie dezelfde als de patiënten die getransplanteerd 
werden met een kadavernier, maar waren ondergeschikt 
aan patiënten getransplanteerd met een nier van een 
levende donor.



2.2.5 Technische mogelijkheden

2.2.5.1 Gebruik van synthetische high-flux  
            membramen 

De nieuwe guidelines raden het gebruik van synthetische 
high-flux membranen aan om de complicaties van hemodi-
alysetherapie op lange termijn uit te stellen. Dit ook zo in de 
thuissituatie.

2.2.5.2 Hemodiafiltratie is mogelijk in de  
            thuissituatie maar niet noodzakelijk

In geval deze techniek toegepast wordt, is er een noodzaak 
aan ultrapuur water. Het bekomen van deze vorm van water 
durft wel eens meer rompslomp en meer technische inter-
ventie met zich meebrengen. Er moet ook rekening gehou-
den worden met een hogere kost aan water en elektriciteit. 
Deze verhoogde kost maakt het soms nodig om mede op 
vraag van de patiënt terug te schakelen op een voor hem 
minder financieel belastende klassieke hemodialysetechniek.

2.3 De kostprijs

Mag men spreken van een economisch voordeel voor de 
gezondheidszorg? 

Uit een studie van Mc. Farlane et al. blijkt dat de kosten voor 
frequente nachtelijke dialyses thuis lager zijn dan conventio-
nele standaard in centrumhemodialyse.
De meerprijs voor het gebruik van het disposable materiaal 
en de gebruikskosten van de apparatuur wordt gecompen-
seerd door:

o Daling van de personeelskost.
o Gedaalde medicatienood.
o Vermindering van de ziekenhuisopnames.
o Minder chirurgische ingrepen.
o Stijging van de levenskwaliteit.
o Daling van overheidskosten. 

Is de overheid zich hier echter van bewust? 

Uit tabel 4 blijkt dat de terugbetaling door de overheid voor 
dialyse in de thuissituatie opvallend lager is dan in centrum-
dialyse. Dit heeft natuurlijk zijn impact op het aanbod van be-
handelingsmogelijkheden door het centrum of de nefroloog.
Thuishemodialyse wordt maximaal 3 maal per week terugbe-
taald door de overheid, met een maximum van 13 dialyses 
per maand.

Er is een meerkost voor water en elektriciteit ten gevolge van 
de thuisdialyse voor de patiënt. Vooral de RO-installatie is 
een grote waterverslinder, omdat frequente spoelingen van 
de ringleiding nodig zijn.

De wetgever voorziet een tegemoetkoming van 5,04 euro/
dialyse met een maximum van 13 dialyses/maand, te betalen 
door het ziekenhuis, een vriendelijk gebaar dat vermoedelijk 
de werkelijke kosten niet dekt.

Afhankelijk van watermaatschappij wordt 1 maal per jaar een 
korting toegestaan bij deze patiënten. 

Patiënten die op hun installatie een budgetmeter hebben, 
kunnen niet genieten van de voordelen van thuishemodia-
lyse. Er is geen tussenkomst voorzien voor deze patiënten-
groep, enkel de tegemoetkoming van 5.04 Euro kan betaald 
worden.
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3. Keerzijde van de medaille

3.1 Impact op de patiënt

Men moet ervan uitgaan dat de patiënt en zijn behandelteam 
een weloverwogen keuze hebben gemaakt om thuishemo-
dialyse op te starten.

Hoewel bij de voordelen werd vernoemd dat geen lotgeno-
tencontact zijn voordelen kan hebben, zijn er ook enkele as-
pecten die negatief kunnen uitvallen. Kwalitatieve contacten 
met medepatiënten kunnen een wederzijdse ondersteuning 
betekenen om tegenslag te verwerken en het ‘alleen thuis 
zijn’ beter te verdragen. Om het vol te houden kan men de 
ervaringen van anderen goed gebruiken.
De patiënt draagt meer verantwoordelijkheid. Dit brengt ui-
teraard op sommige momenten op een andere manier stress 
met zich mee dan de meer passieve patiëntenrol bij centrum-
dialyse. De patiënt moet actief aan zelfcontrole doen en zijn 
situatie goed leren inschatten.

Er is ook een bijkomende stressvolle impact op de famili-
ale situatie gezien de dialyse plaatsvindt in de onmiddellijke 
omgeving van de partner. Bij verlies van de patiënt blijft de 
partner bijvoorbeeld, net zoals bij peritoneale dialyse, langer 
visueel geconfronteerd met de aanwezigheid van het zie-
kenhuismateriaal en apparatuur in huis. Het weghalen van 
dit materiaal is een pijnlijke stap, die niet voorkomt bij niet-
thuisdialyse situaties.
Een zeker gevaar voor burn-out, zowel bij de patiënt als bij 
de partner loert om de hoek. Stel je voor: je komt thuis van je 
werk en je moet nog dialyseren.

Er is geen medische hulp aanwezig in huis in tegenstelling 
tot de onmiddellijke beschikbaarheid van medisch personeel 
in een ziekenhuis. De patiënt moet leren beroep doen op 
wachtdiensten en een vertrouwen opbouwen met personeel 
op afstand.
Er is het risico voor technische panne, waardoor de dag er 
totaal anders kan uitzien dan gepland. Onverwachte dialyse 
in het centrum kan roet in het eten gooien.

De woonsituatie verandert. Er worden weliswaar herstelbare, 
maar toch enkele ingrepen uitgevoerd in de infrastructuur 
van de woonst. Er is een zeker verlies aan woonbaar opper-
vlak doordat een dialyseplaats moet voorzien worden.

3.2 Organisatorische aspecten voor het centrum

3.2.1 Selectie van de patiënt

Centra die thuishemodialyse aanbieden zullen hun predia-
lyse programma aanpassen zodat ook deze strategie in de 
behandelmogelijkheden besproken wordt. De meeste pati-
enten selecteren zichzelf eruit wat de keuze betreft voor deze 
vorm van thuisbehandeling.
Echter een kleiner deel van de ESRD populatie toont wel in-
teresse. Het is dan aan het predialyseteam om een grondi-
gere bespreking te gaan voeren en de kandidatuur van de 
patiënt al dan niet te weerhouden.
Een voorkeur gaat uit naar: 

• Patiënten die hemodynamisch stabiel zijn.
• Patiënten met een gunstig cardiovasculair profiel en lage  
   comorbiditeit.
• Emotioneel stabiele en dynamische patiënten.
• Patiënten met een goed functionerende vaat access.

Bijkomende factoren zijn:

• Leeftijd: In principe is de leeftijd geen probleem, wel zien        
   we dat bij patiënten ouder dan 60 jaar een langere 
   trainingstijd nodig is. 
• Cognitie en onderwijs: een hoge opleiding in het 
   onderwijs geeft geen garantie op minder trainingstijd. 
   Een dosis “gezond verstand” en een zekere praktische       
   ingesteldheid zijn meer van nut.
• Afwezigheid van comorbiditeiten die de visus en de 
   praktische fysieke motoriek ernstig belemmeren. 
• Beschikken over voldoende en aangepaste ruimte.
• Steun en akkoord van partner of inwonende familieleden.

Maar vooral moet de patiënt het zelf willen en bereid zijn de 
verantwoordelijkheid voor de dialyse te dragen. Let wel: de 
uiteindelijke toelating om in thuishemodialyse te gaan wordt 
genomen door de nefroloog.

3.2.2 Beoordeling huisvesting van de patiënt

De kandidaat moet beschikken over een eigen woonst, of 
een schriftelijke toelating van de eigenaar om aanpassings-
werken in de woning toe te laten.

Beoordeling van de woonst gebeurt door alle betrokken 
partijen: de verantwoordelijke thuishemodialyseverpleegkun-
dige, de patiënt en de verantwoordelijke van de firma, die de 
aanpassingswerken zal uitvoeren.

Er wordt gekeken naar:

• Elektriciteit.
• Sanitaire installatie.
• Riolering.
• De beschikbare ruimte voor plaatsen van de 
   waterinstallatie en apparatuur.
• Hygiënische omstandigheden.

Dit is nodig om telkens opnieuw een prijsovereenkomst te 
maken met het bedrijf dat de werken zal uitvoeren, aange-
zien iedere woonsituatie anders is. Een officiële keuring ge-
beurt na het uitvoeren van de werken. De kosten worden 
betaald door het ziekenhuis.

3.2.3 Keuze van het vasculair access

De arterioveneuze fistel heeft de voorkeur boven de centraal 
veneuze katheter. Een AV-fistel bevindt zich op een voor de 
patiënt goed aanprikbare plaats op de arm, liefst niet in de 
elleboogplooi. Het aanprikken kan gebeuren met een één- 
of tweenaaldsysteem, maar bij voorkeur wel via een button-
hole techniek. Een minder goed functionerende fistel kan 
opgevangen worden door langer te dialyseren.



Recirculatie kan opgevangen worden door langer te dialyse-
ren, vandaar is een één naald systeem vaak voldoende.
Indien gekozen wordt voor dagelijkse dialyse wordt het ac-
cess iedere dag aangeprikt met verhoogd risico voor infectie 
en trombose. Ondanks dit risico komen deze complicaties 
bij de thuishemodialysepatiënt minder vaak voor dan tijdens 
centrumhemodialyse.
Indien de keuze voor een getunnelde centraal veneuze ka-
theter wordt gemaakt, stelt de vraag zich welk type katheter-
lock de voorkeur geniet.

Niettegenstaande citraat betere bescherming geeft tegen 
biofilm en infecties, vreest men mogelijke overdosering door 
de patiënt, wat gevaarlijk kan zijn in de thuissituatie. De voor-
keur gaat dus soms uit naar een katheterlock op basis van 
heparine. Indien toch citraat mag de concentratie van 4% 
niet worden overschreden (volgens R. Vanholder et al.).

3.3 Logistieke uitbouw volgens wettelijke 
      bepalingen

Er moet uiteraard een gespecialiseerd dialysecentrum ter be-
schikking zijn met de nodige medische, verpleegkundige en 
technische expertise aan boord. 

Er moet een minimum aan dialyseactiviteit aanwezig zijn 
(4000 dialyses per jaar).

Het hemodialysecentrum moet infrastructureel uitbebouwd 
zijn volgens specifieke voorwaarden.

Er moet een verantwoordelijk geneesheer-specialist aange-
steld worden. De aanwezige geneesheer-specialisten moe-
ten via een wachtdienst systeem beschikbaar zijn.

Een medisch dossier moet bijgehouden worden.

Samenwerking met een centrum waar niertransplantatie ge-
beurt, is vereist en de thuishemodialysepatiënten moeten op 
de transplantatiewachtlijst aanvaard kunnen worden, mits 
voldaan aan de voorwaarden om getransplanteerd te kun-
nen worden uiteraard.

Er moet een opleiding van de patiënt en een eventuele twee-
de persoon die hem thuis zal bijstaan georganiseerd worden.

Er moet een wachtdienstsysteem uitgebouwd worden, 

waarbij de patiënt beroep kan doen op bekwaam perso-
neel, desnoods een huisbezoek kan ontvangen of naar een 
spoedopname kan gevraagd worden.
Alle materiaal en apparatuur moeten door het voogdijcen-
trum ter beschikking van de patiënt aangeboden worden. Er 
worden geen kosten aan de patiënt aangerekend.

Er moet een ondersteunende door de wet geregelde ver-
goeding aan de patiënt toegekend worden (momenteel 5.04 
euro/dialysesessie). 

De patiënt moet een dagboek bijhouden van zijn dialyseac-
tiviteit.

4. Slotwoord

Verschillende studies hebben aangetoond dat een bepaalde 
groep van patiënten zeker bekwaam is om thuishemodia-
lyse uit te voeren en dit ook zonder risico kan doen. Sinds 
de beginperiode zien we een stijging van thuishemodialyse-
patiënten die solodialyse doen. Patiënten kiezen vaak voor 
een intense behandeling (dagelijks, ‘s nachts, om de andere 
dag). We zien ook dat de trainingstijd in vergelijking met vroe-
ger significant gedaald is.
Het is een aantrekkelijke methode voor behandeling van 
ESRD voor zowel patiënt, arts als verpleging, met daarbo-
venop een aanzienlijk potentieel aan kostenbesparingen.
Maar vooral betekent de flexibiliteit van thuishemodialyse 
een significante verbetering van de levenskwaliteit voor deze 
mensen. Ze hoeven niet meer van en naar het centrum te rei-
zen, ze kunnen ‘s nachts of ‘s avonds dialyseren, waardoor 
ze overdag kunnen gaan werken of beschikken over vrije tijd. 
Deze vrijheid kan de verklaring zijn, waarom deze patiënten 
zich zoveel gelukkiger voelen.

Om af te sluiten enkele uitspraken van thuishemodialysepa-
tiënten:
‘Als je ziek wordt, ben je niet helemaal van jezelf. Allerlei men-
sen gaan zich met je bemoeien. Dat is soms wel nodig, maar 
niet altijd leuk. Nu heb ik mijn eigen leven weer terug.’
‘Ik ben geen nierziekte, maar ik heb er één.’
‘Het is voor mij heel belangrijk dat ik in mijn eigen gedoetje 
ben, dat vind ik heel fijn’
‘Ik voel me prettiger als ik thuis dialyseer, rustiger.’

Dit artikel is gebasseerd op het eindwerk van de auteur voor de postgradu-

aatopleiding Nefrologische verpleging
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De kenmerken van de rollen worden door de medewerkers 
van de afdeling zelf specifiek gemaakt naar de doelgroep. 
De langdurige relatie is kenmerkend voor de dialysepatiënt. 
Daarnaast is een patiënt niet in een van de rollen vast te 
plaatsen. De patiënt beweegt zich in meer of mindere mate 
tussen de rollen. Dit is afhankelijk van de situatie waarin de 
patiënt zich bevindt. Het kan zo zijn dat een patiënt tijdens 
een PD-behandeling coproducent was en als HD-patiënt een 
klassieke rol aanneemt. Tevens kan de patiënt bij verschil-
lende zorgverleners een andere rol aannemen. In de meeste 
gevallen kan de rol van de patiënt beïnvloed worden door de 
benadering van de zorgverlener. De ene collega kan gemak-
kelijker omgaan met een patiënt die voornamelijk een regis-
seursrol heeft en een andere collega heeft meer affiniteit met 
een klassieke patiënt. Tijdens verschillende overlegmomen-
ten bespreken collega’s dit met elkaar. De aannames komen 
in beeld door er met elkaar over te praten. De behoeftes en 
valkuilen verschillen per collega, hiermee kun je elkaar onder-
steunen en van elkaar leren.

2. Patiëntrollen op de dialyseafdeling

Dialyse is een van de afdelingen binnen het CWZ die in 2010 
is gaan ontdekken hoe het kennen van de patiëntrollen helpt 
bij het geven van persoonlijke zorg aan de patiënt.
Daarmee is de afdeling dialyse een van de eerste afdelingen 
binnen het CWZ die de patiëntrollen gebruikt bij het verbe-
teren van patiëntgerichte zorg. In het begin van dit traject is 
gekozen te starten bij de predialyse. Zo kan vanaf de eerste 
kennismaking de zorgverlening goed afgestemd worden op 
de individuele patiënt. Juist omdat deze patiënt voor moei-
lijke keuzes staat, moe, vaak angstig is en minder gecon-
centreerd.

Denise Gerritsen, dialyseverpleegkundige/
kwaliteitsmedewerker: “In eerste instantie leek 
het alsof we patiënten in hokjes moesten du-
wen, maar als je ermee leert werken dan blijkt 
het een bruikbaar hulpmiddel te zijn voor het 
leveren van goede patiëntenzorg, waarbij je 
kritisch leert kijken naar je eigen functioneren.”
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De verschillende patiëntrollen als 
instrument
Iedere patiënt is verschillend met 
ieder eigen kenmerken, behoeften en 
wensen. Om iedere patiënt de zorg 
te geven die bij hem/haar aansluit, 
maakt het ziekenhuis sinds drie jaar 
gebruik van het hulpmiddel ‘patiënt-
rollen’. Er wordt gebruikgemaakt van 
vier verschillende rollen: de klassieke 
patiënt, de cliënt, de regisseur en de 
coproducent. De specifieke kenmer-
ken die bij deze rollen horen zijn deels 

ziekenhuisbreed hetzelfde maar ook 
wordt een deel bepaald door de pa-
tiëntencategorie van het betreffende 
specialisme. De rollen dienen als 
hulpmiddel om patiënten sneller en 
beter in te schatten, zonder etiketjes 
te plakken. Daarnaast wordt de inde-
ling ook gebruikt voor de benadering 
van partners en familieleden.

De kenmerken van de rollen worden 
door de medewerkers van de afde-
ling zelf specifiek gemaakt naar de 

doelgroep. De langdurige relatie is 
kenmerkend voor de dialysepatiënt. 
Daarnaast is een patiënt niet in een 
van de rollen vast te plaatsen. De pa-
tiënt beweegt zich in meer of mindere 
mate tussen de rollen. Dit is afhanke-
lijk van de situatie waarin de patiënt 
zich bevindt. Het kan zo zijn dat een 
patiënt tijdens een PD-behandeling 
coproducent was en als HD-patiënt 
een klassieke rol aanneemt. Tevens 
kan de patiënt bij verschillende zorg-
verleners een andere rol aannemen. 
In de meeste gevallen kan de rol van 
de patiënt beïnvloed worden door 
de benadering van de zorgverlener. 
De ene collega kan gemakkelijker 
omgaan met een patiënt die voorna-
melijk een regisseursrol heeft en een 
andere collega heeft meer affiniteit 
met een klassieke patiënt. Tijdens 
verschillende overlegmomenten be-
spreken collega’s dit met elkaar. De 
aannames komen in beeld door er met 
elkaar over te praten. De behoeftes 
en valkuilen verschillen per collega, 
hiermee kun je elkaar ondersteunen 
en van elkaar leren.

Patiëntrollen op de dialyseafdeling
Dialyse is een van de afdelingen 
binnen het CWZ die in 2010 is gaan 
ontdekken hoe het kennen van de 
patiëntrollen helpt bij het geven van 
persoonlijke zorg aan de patiënt.
Daarmee is de afdeling dialyse een 
van de eerste afdelingen binnen het 

Kennen als mens,
behandelen als naaste
Implementatie patiëntrollen op dialyseafdeling cwz
Tekst: Hester Gerritsen, (pre)dialyseverpleegkundige/seniorverpleegkundige en Gerda de Vaan (pre)dialyseverpleegkundige, 
dialyseafdeling, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen 

Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen maakt de zorg persoonlijker. 
Het CWZ wil het ziekenhuis zijn “waar ze me kennen als mens en behandelen als naaste”. Een patiënt heeft vele gezich-
ten. Moeilijke patiënten bestaan niet meer in het CWZ. Dat zijn nu ‘regisseurs’ of ‘coproducenten’. Dat wil zeggen: pa-
tiënten die mee willen beslissen over en mee willen doen in hun eigen behandeling. Zo zijn er ook ‘cliënten’ en ‘klassieke 
patiënten’, allemaal rollen die patiënten kunnen aannemen en waarvan het goed is dat zorgverleners die kunnen herken-
nen. Door het kennen van deze praktische patiëntenindeling in de vier patiëntrollen sluit de zorgverlener beter aan bij 
de behoefte en wensen van de patiënt. In dit artikel wordt uitleg gegeven over de verschillende patiëntrollen en hoe de 
dialyseafdeling dit geïmplementeerd heeft. Tevens wordt een casus beschreven om de rollen en werkwijze te verduidelij-
ken. De conclusie geeft het belang weer van het werken met deze rollen.
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Elke patiëntrol kun je in bovenstaand schema invoeren.

Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen 
maakt de zorg persoonlijker. 
Het CWZ wil het ziekenhuis zijn “waar ze me kennen als 
mens en behandelen als naaste”. Een patiënt heeft vele ge-
zichten. Moeilijke patiënten bestaan niet meer in het CWZ. 
Dat zijn nu ‘regisseurs’ of ‘coproducenten’. Dat wil zeggen: 
patiënten die mee willen beslissen over en mee willen doen in 
hun eigen behandeling. Zo zijn er ook ‘cliënten’ en ‘klassieke 
patiënten’, allemaal rollen die patiënten kunnen aannemen 
en waarvan het goed is dat zorgverleners die kunnen her-
kennen. Door het kennen van deze praktische patiëntenin-
deling in de vier patiëntrollen sluit de zorgverlener beter aan 
bij de behoefte en wensen van de patiënt. 

1. De verschillende patiëntrollen als instrument

Iedere patiënt is verschillend met ieder eigen kenmerken, be-
hoeften en wensen. Om iedere patiënt de zorg te geven die 
bij hem/haar aansluit, maakt het ziekenhuis sinds drie jaar 
gebruik van het hulpmiddel ‘patiëntrollen’. Er wordt gebruik-
gemaakt van 4 verschillende rollen: de klassieke patiënt, de 
cliënt, de regisseur en de coproducent. De specifieke ken-
merken die bij deze rollen horen zijn deels ziekenhuisbreed 
hetzelfde maar ook wordt een deel bepaald door de pati-
entencategorie van het betreffende specialisme. De rollen 
dienen als hulpmiddel om patiënten sneller en beter in te 
schatten, zonder etiketjes te plakken. Daarnaast wordt de 
indeling ook gebruikt voor de benadering van partners en-
familieleden.

Je kunt een patiënt beter begeleiden als je rekening houdt met 
zijn persoonlijkheid. De auteurs onderscheiden verschillende 
patiëntentypes en leggen uit hoe ze daar op hun dialyseafdeling 
mee omspringen. Het leidt tot meer efficiënte communicatie, 
zo blijkt.

Hester Gerritsen 
(pre)dialyseverpleegkundige, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), Nijmegen, Nederland

Gerda de Vaan 
(pre)dialyseverpleegkundige, CWZ, Nijmegen, Nederland

Kennen als mens, behandelen als naaste

Elke patiëntrol kun je in bovenstaand schema invoegen.



3. Traject van implementatie

In het begin van het traject is het belangrijk om dezelfde taal 
te spreken. De volgende vragen waren daarbij van belang.
• Hoe herkennen we de patiëntrollen bij onze patiënten?
• Hoe kunnen we goed omgaan met de verschillende 
   patiëntrollen?

4. Aanpak

We zijn gestart met het laten observeren van de intakege-
sprekken door een kwaliteitsmedewerker. Aan de hand hier-
van hebben we de patiëntrollen besproken met als doel de 
voorlichting en de begeleiding te verbeteren. Uit de obser-
vaties bleek dat de keuze van nierfunctievervanging voor de 
predialysepatiënten soms erg moeilijk was. In de evaluatie 
met de patiënt kwam naar voren dat men de HD en PD door 
elkaar haalde. Als verbeterpunt in de informatievoorziening is 
toen een formulier ontwikkeld waarbij men in één oogopslag 
de verschillende kenmerken van beide nierfunctievervan-
gingsmethoden kan bekijken .
Dit formulier zit nu standaard in het Patiënten Informatie Dos-
sier (PID), dat al onze patiënten in de predialysefase krijgen. 
Het PID is een mapje van de patiënt waarin informatiefolders 
die met dialyse te maken hebben, bewaard worden.

Het is belangrijk te beseffen dat de patiëntrollen wisselen 
gedurende het zorgproces. Afhankelijk van het stadium van 
de ziekte, de thuissituatie en andere gebeurtenissen, kan de 
patiënt van rol wisselen. Ook tijdens de dialyse kan de pati-
ent van rol wisselen, bijv. bij een slechtnieuwsgesprek. Als de 
predialysepatiënt eenmaal gestart is met dialyse kan bijv. de 
klassieke patiënt een coproducent worden doordat hij een 
ervaringsdeskundige wordt.

We hebben diverse stappenplannen aangepast en hierin 
gerichte vragen opgenomen om beter bij de patiënt aan te 
sluiten. Een van die vragen zou kunnen zijn: “wat vindt u be-
langrijk in dit gesprek, wat moet aan de orde komen? Wat 
wilt u zeker besproken hebben?” 
Motivational Interviewing (MI) ondersteunt de werkwijze met 
patiëntrollen. Deze methode is handzaam gebleken om de 
verschillende patiënten beter te kunnen ondersteunen door 
steeds het gesprek te evalueren en de patiënt bij het gesprek 
te blijven betrekken. De patiënt kan zelf bepalen waar hij in-
formatie over wil krijgen. Met MI zijn de patiënten beter ge-
motiveerd om leefstijladviezen op te volgen. 

Toen de medewerkers in de predialyse voldoende ervaring 
hadden opgedaan met het werken met patiëntrollen zijn er 
klinische lessen gegeven aan de rest van het dialyseteam. 
Als ondersteuning is gebruikgemaakt van een filmpje van een 
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CWZ heeft de verschillende rollen die de patiënt kan aannemen schematisch uitgewerkt.
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intakegesprek, waarin een acteur een patiëntrol speelde die 
door het team kon worden beoordeeld. Sindsdien worden 
de patiëntrollen meegenomen in de patiëntenbespreking en 
het multidisciplinair overleg. Alle betrokken zorgverleners, 
zoals de verpleegkundigen, de nefroloog, medisch maat-
schappelijk werk en de diëtistes kunnen zo aansluiten bij de 
persoonlijke behoeften van de patiënt.
Er is een nieuw werkboek gemaakt, dat gebruikt gaat wor-
den om patiënten meer te laten participeren in hun dialyse-
behandeling. Het afstemmen van de zorg op de patiëntrol 
geeft duidelijkheid aan de zorgverlener welke verwachtingen 
je kunt hebben van de patiënt, rekeninghoudend met de wis-
seling van de patiëntrol.

Om de dialysepatiënten meer te betrekken bij hun behan-
deling en vanuit het perspectief van bondgenootschap, zit 
er een patiënt in de redactie van de nieuwsbrief voor dialy-
sepatiënten CWZ. Ook wordt jaarlijks een patiënttevreden-
heidsenquête gehouden, waar een verbeterplan op volgt. 
Daarnaast willen we gaan starten met een periodieke pati-
entenevaluatie, waarbij patiënten mondeling feedback kun-
nen geven. Deze feedback kan alle aspecten van de dialyse 
bevatten.
Er worden twee intake gesprekken gepland (zie casus).

5. Casus

65 jarige man uit België. Hij heeft een baan gehad als school-
directeur van verschillende middelbare scholen. Hij is ge-
scheiden en inmiddels met pensioen. In België is hij onder 
behandeling voor een vergevorderd stadium van prostaat-
kanker. Hij heeft nu een nieuwe partner in de buurt van ons 
dialysecentrum en wil hier ook gaan wonen. 
Door de prostaatkanker is de nierfunctie sterk achteruitge-
gaan. Hij is erg moe en voelt zich niet goed. Hij wil in België 
onder behandeling blijven voor prostaatkanker, maar de arts 
aldaar heeft geadviseerd naar een nefroloog in de buurt van 
zijn nieuwe woonadres in Nederland te gaan in verband met 
de komende dialysebehandeling. 

Tijdens de eerste intake worden de verschillende mogelijk-
heden tot nierfunctievervanging besproken en wordt de an-
amnese afgenomen. Er wordt dan meestal niet meteen een 
keuze gemaakt.

De patiënt was aanwezig met zijn nieuwe partner. Hij was op 
dat moment vooral cliënt: wilde inzage in beleid, ziektebeeld 
en informatie, maatschappelijk actief, kritisch en had een af-
wegende open houding. Zijn behoeften waren: zich begre-
pen voelen, meebeslissingsrecht en aanvullende informatie. 
Zijn valkuil was dat hij zichzelf te hoog inschatte.
De kenmerken waren: op maat flexibel zijn en kennis vakin-
houdelijk goed overdragen. De behoefte van de medewerker 
was een goede gesprekstechniek. De valkuil hierbij was dat 
de objectiviteit verloren gaat en je jezelf begeeft op een ander 
professioneel vlak.

De uitdaging van de verpleegkundige was: binnen de be-
schikbare tijd open vragen te stellen, aanbod en vraag af te 
stemmen en de échte vragen van de patiënt te achterhalen. 

Bij de tweede intake is het doel te achterhalen welke infor-
matie is blijven hangen en wordt er bekeken of er een keuze 
is gemaakt voor HD of PD.
Meteen werd duidelijk dat deze patiënt toen een coprodu-
cent was: kritisch, eisend en mondig.
Terugkijkend met de patiënt op het vorige gesprek werd hij 
heel boos. Hij wilde actie “en wel nu meteen”. Hij had een 
duidelijke keuze gemaakt voor PD. Hij voelde zich steeds 
zieker worden, terwijl hij eigenlijk nog graag zo lang mogelijk 
wilde genieten van zijn nieuwe leven. 
Zijn behoeften op dat moment waren: eigen regie en afge-
stemde zorg. Zijn valkuil was dat er weinig mogelijkheden tot 
overleg waren (tunnelvisie) en hij werd ongeduldig en dwin-
gend.

De uitdaging was balans te zoeken tussen regie van de pati-
ent en de professionaliteit van de verpleegkundige en hierbij 
de grenzen te bewaken. De behoefte van de medewerker 
was duidelijk en consequent zijn, stevig in de schoenen 
staan en grenzen kunnen stellen.
De valkuil was: regie kwijtraken en in conflict met de patiënt 
komen. De kenmerken van de medewerker in deze: rustig 
uitleg geven en doorvragen via MI, zich bewust zijn van val-
kuilen van patiënt en hulpverlener. 

6. Conclusie

Doordat de verpleegkundige bewust omging met de ver-
schillende rollen kon bovenstaande patiënt goed begeleid 
worden. De patiënt heeft achteraf aangegeven erg blij te zijn 
geweest met zijn behandeling. Hij werd tijdelijk gedialyseerd 
op een centraal veneuze katheter en heeft zo spoedig moge-
lijk een PD-katheter gekregen en is in volle tevredenheid nog 
vrij lang door kunnen gaan in zijn nieuwe bestaan met voor 
hem voldoende kwaliteit van leven.

Met dank aan: 

Anke Eshuis, dialyseverpleegkundige 
Ilona Janssen, kwaliteitsadviseur Unit Kwaliteit, Veiligheid en 
Verantwoording 
Projectgroep patiëntrollen

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Dialyse & Nefrologie Magazine, 2013, 

V&VN, Nederland
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1. Introductie

De actieve vorm van vitamine D, 1,25-dihydroxyvitamine D3 
(1,25(OH)2D), is een hormoon dat bekend staat om de re-
gulatie van de bot- en mineralenhomeostase. Bijkomende 
biologische effecten, zoals endotheel- en cardiovasculaire 
bescherming, immunomodulatie en antitumorale effecten 
zijn nog niet zo lang bekend. Het sterfterisico vermindert als 
de vitamine D waarde stijgt maar het is niet bekend of dit ef-
fect ook waarneembaar is bij patiënten met chronische nier-
ziekte (CKD). Patiënten met CKD hebben een verminderde 
beschikbaarheid van het renale enzym 1-α-hydroxylase en 
daardoor is ook minder 1,25(OH)2D beschikbaar.
Vitamine D insufficiëntie wordt gedefinieerd als het 25 (OH)
D serum niveau < 30 ng/ml is (Duranton et al., 2013). Dit 
betreft 75% van de patiënten met CKD. Toediening van vita-
mine D derivaten verbetert de mineraal- en botstofwisseling 
bij patiënten met CKD. Ook verbetert de anemie bij dialyse-
patiënten. De alkalische fosfatase en parathyreoïd hormoon 
(PTH) verbeteren eveneens. De behandeling met vitamine D 
derivaten had echter geen invloed op de mortaliteit. Directe 
en indirecte effecten van 1,25(OH)2D op het cardio-renale 
systeem zijn waarschijnlijker in vroegere stadia van de ziekte. 
Dit suggereert dat vroeg herstel van de vitamine D waarde di-
alyse of de dood kan uitstellen. Vanwege het beperkte aantal 
gerandomiseerde gecontroleerde studies en overtuigende 
resultaten in eerdere analyses hebben Duranton et al. een 
meta-analyse uitgevoerd om het verband tussen het gebruik 
van verschillende vormen van vitamine D therapie en het 
risico op mortaliteit door alle oorzaken en cardiovasculaire 
mortaliteit bij patiënten met CKD vast te stellen. Deze pati-
enten werden gevolgd voor een gemiddelde periode van zes 
maanden of langer. 

2. Methode van onderzoek

PubMed, ClinicalTrials.gov en de Cochrane Library werden 
doorzocht op originele studies waarin de toepassing van 
vitamine D verbindingen (25-hydroxyvitamine D, 1,25-dihy-
droxyvitamine D en synthetische derivaten) bij nierpatiënten 

vergeleken wordt met het gebruik van een placebo of het 
achterwege blijven van een behandeling. Ook bronnen buiten 
het internet werden geraadpleegd. Bijkomende inclusiecrite-
ria waren: uitsluiting van niertransplantatie, minimale follow-
up van zes maanden, optreden van ten minste een overlijden 
per behandelingsgroep en voldoende gegevens om het re-
latieve risico en de betrouwbaarheidsinterval te bepalen van 
mortaliteit door alle oorzaken of cardiovasculaire mortaliteit 
tussen vitamine D behandelde en onbehandelde patiënten. 
Gegevens met betrekking tot studiekwaliteit, -populatie en 
mate van effect werden beoordeeld door twee onafhanke-
lijke onderzoekers. Het effect van vitamine D therapie op 
mortaliteit door elke oorzaak, of door cardiovasculaire oor-
zaken en op de mortaliteit van 3 en 5 jaar door elke oorzaak 
werden geëvalueerd. De resultaten werden uitgedrukt als het 
relatieve risico (RR). RR wordt gedefinieerd als de verhou-
ding van de mortaliteit van patiënten die wel en niet behan-
deld worden met vitamine D. Relatieve risico’s < 1 wijzen op 
een beschermend effect van de therapie. Studiespecifieke 
RR’s werden samengevoegd onder random effecten met de 
DerSimonain-Laird benadering om rekening te houden met 
verwachte heterogeniteit.

3. Resultaten 

Veertien studies voldeden aan de criteria. Zeven studies 
waren prospectief of retrospectief en zeven studies waren 
observationeel. In geen enkele studie was sprake van ran-
domisatie of blindering van de patiënten. Drie studies zijn uit-
gevoerd bij predialysepatiënten, vier bij patiënten die startten 
met hemodialyse en zeven bij hemodialysepatiënten. In de 
geïncludeerde studies kregen patiënten calcitriol, paricalcitol, 
alfacalcidol of doxercalciferol toegediend. Dit vond per os of 
intraveneus plaats. Behandelde groepen hadden een ver-
hoogd PTH- en  kreatinineserum en waren relatief jong (tabel 
1). Consistente verschillen tussen de behandelingsgroepen 
waren klein. Statistische aanpassingen werden vaak toege-
past op demografische, biologische en therapeutische pa-
rameters. De kwaliteit van de studies varieerde van laag tot
bevredigend. 

Vitamine D behandeling en mortaliteit bij chronische 
nierziekte

Sinds enkele jaren staat vitamine D uitgebreid in de belangstelling. Het is een 
essentiële voedingsstof en hormoon dat belangrijk is voor veel processen in het 
lichaam. Het effect van vitamine D op de mortaliteit bij patiënten met chronische 
nierziekte blijft vooralsnog omstreden. Recent hebben Duranton et al. (2013) 
resultaten gepubliceerd van een systematische review en meta-analyse. Een 
samenvatting.

Henriëtte Noordhoek 
verpleegkundig specialist nefrologie, Isala Klinieken Zwolle, Nederland

Tabel 1 Karakteristieken van de patiënten
Karakteristieken Behandeld/niet behandeld p waarde

PTH-serum 253 ± 121 vs 159 ± 82 ng / l p = 0,002
Kreatinineserum 6,9 ± 3,3   vs 6,5 ± 3,0 mg/dl p = 0,03

Leeftijd 62,4 ± 5,4 vs 64, 1 ± 5,3 jaren p = 0,03
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In 10 van de 13 onderzoeken is een omgekeerd verband 
gevonden tussen vitamine D inname en het risico op morta-
liteit. Pooling liet zien dat vitamine D gebruik significant ge-
associeerd wordt met 27% relatieve risicoreductie van alle 
doodsoorzaken. Heterogeniteit tussen uitgevoerde studies 
bij hemodialysepatiënten was hoog. Pooling van 11 studies 
verhoogde het relatieve risico tot 35%. Negen studies laten 
het verband tussen vitamine D en het risico op mortaliteit 
na 3 en 5 jaar follow-up zien. Drie jaar follow-up vitamine 
D therapie was significant geassocieerd met 28% relatieve 
risicoreductie in mortaliteit met een beperkte heterogeniteit. 
Na 5 jaar waren de resultaten vergelijkbaar, maar met een 
iets grotere heterogeniteit. 

Het verband tussen vitamine D therapie en cardiovascu-
laire mortaliteit werd in zes studies beoordeeld. Het resul-
taat hiervan was dat bij toedienen van vitamine D significant 
37% relatieve reductie op cardiovasculaire mortaliteit te zien 
is. Statistisch gecorrigeerde RR’s uit vier studies leverden 
een significante relatieve risicoreductie van 45% wat betreft 
cardiovasculaire mortaliteit en een verminderde heterogeni-
teit op. Ongecorrigeerde RR was bij pooling niet significant.

Een significant verband is waargenomen tussen studiespe-
cifieke relatieve risico’s van mortaliteit en hypoparathyreo-
idie in patiënten die behandeld werden (p = 0.011). Hoe 
hoger het PTH hoe sterker de relatieve risicoreductie van 
mortaliteit (16%) bij patiënten die behandeld werden met 
vitamine D. Andere klinische parameters (leeftijd, diabetes, 
prevalentie, albumine of kreatinine) beïnvloedden de morta-
liteit niet significant. 

De steekproef, interventies en methodologische kenmerken 
van de studies die zijn gebruikt, zijn niet significant beïn-
vloed betreffende alle oorzaken van mortaliteit (p = < 0,05). 
Pooling van zes prospectieve studies en zeven retrospectie-
ve studies was bijna identiek. Verschillende testen (Egger’s 
test, Trim and Fill method, funnel plot en Orwin’s fail-safe 
N) werden gebruikt om de aanwezigheid van publicatiebias 
te bewijzen. De Orwin’s fail-safe N toonde aan dat niet sig-
nificante studies in beperkte mate van invloed zijn op de 
resultaten van deze meta-analyse. De overige testen lieten 
geen publicatiebias zien.

4. Bespreking 

In de meta-analyse vonden Duranton et al. significant 27% 
minder kans op mortaliteit als patiënten met CKD gesup-
pleerd werden met vitamine D. Bij een langere follow-up 
was de relatieve risicoreductie groter. Dit geldt ook voor 
sterfgevallen met cardiovasculaire oorzaken (37%). Dit be-
treft  zowel patiënten in een vroeg stadium van CKD als 
patiënten die al dialyseren. De risicoreductie was ook groter 
als patiënten hyperparathyreoïdie hadden. 
Maar deze resultaten moeten kritisch worden geïnterpre-
teerd vanwege het gebrek aan gecontroleerde studies. Im-
mers, bij ernstige deficiëntie is het ethisch niet verantwoord 
om een placebo te geven. 

Ook het beperkte aantal gerandomiseerde onderzoeken 
met controlegroep die mortaliteit niet als hoofddoel had-
den, speelde een rol. 

De hoge prevalentie van vitamine D insufficiëntie en defici-
entie bij elk stadium van verminderde nierfunctie suggereert 
dat het voor veel patiënten nuttig is om vitamine D toe te 
dienen. Ook werd aangetoond dat patiënten met een ver-
hoogd PTH veel baat bij de vitamine D therapie hadden. 
Dit is interessant om weten omdat verhoogde PTH-spie-
gels geassocieerd worden met verhoogde mortaliteit. De 
dagelijkse inname van calcitriol of alfacalcidol groter dan 1 
mcg per dag geeft geen verder voordeel op overleving. Een 
overmatig hoge dosis vitamine D geeft zelfs ongewenste ef-
fecten zoals een hoog calciumserum. Dit doet de bescher-
mende werking teniet. 

Een beperking van het onderzoek is de grote heterogeniteit 
die werd waargenomen in verschillende studieresultaten 
op mortaliteit. Interessant is dat heterogeniteit afwezig is bij 
patiënten die niet dialyseren. Minder mortaliteit is in beide 
groepen consistent. Een andere mogelijke beperking is het 
opnemen van epidemiologische gegevens die gevoelig zijn 
voor bias en niet bestudeerde confounding (vooringeno-
menheid en verstorende variabelen). 
In de geïncludeerde studies is geprobeerd om de confoun-
ding en bias te minimaliseren door statistische correctie van 
variabelen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van verschillende 
geneesmiddelen. 

Als aanbevelingen worden door Duranton et al. genoemd: 
bijwerkingen moeten worden vastgelegd, calcium- en fos-
faatserum moeten worden gecontroleerd en de richtlijnen 
moeten worden gevolgd. 
In acht studies was er een relatie met de industrie. 

5. Conclusie

Er is een duidelijk significant verband tussen het gebruik 
van vitamine D en mortaliteit, ongeacht of de patiënt in di-
alyse is of niet. De resultaten van deze meta-analyse zijn 
een onderbouwing voor het voorschrijven van vitamine D 
derivaten. In het bijzonder aan patiënten met een verhoogd 
PTH. 

6. Tussen weten en doen

Ten aanzien van het nut van vitamine D suppleren blijven 
ook na de analyse van Duranton et al. nog vragen bestaan. 
Dit wordt veroorzaakt door tegenstrijdige onderzoeksresul-
taten en door een gebrek aan prospectief gerandomiseerd 
onderzoek. Zoals aangegeven in deze meta-analyse ligt het 
moeilijk om in dit soort studies een placebo voor te schrij-
ven omdat vitamine D een voedingsfactor en geen nieuw 
geneesmiddel is. Met de huidige inzichten lijkt extra vita-
mine D toediening echter zeker het overwegen waard. 

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Dialyse & Nefrologie Magazine, 2013, 

V&VN, Nederland
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Congresreis naar Malmö
Ingrid Varendonck
dienstverantwoordelijke dialyse, AZ St. Lucas, Gent

Met kleine oogjes, de één al meer dan de andere arriveerden 
we in Zaventem tegen 7u30 voor de ‘ORPADT-congresreis 
naar het 42 ste EDTNA/ERCA-congres van 31 augustus 
t.e.m. 3 september 2013 naar Malmö’. De uitdeling van de 
reisdocumenten en de voorstelling in kleine groepjes ging 
van start en al gauw voelde je dat dit een fijne reis zou wor-
den. De vlucht vertrok stipt op tijd en na een goed ander-
half uur vliegen landden we in Kopenhagen. In de bus naar 
Malmö (Zweden) kregen we de eerste overdracht (om het in 
verpleegkundige termen uit te drukken) van wat er nog op de 
agenda stond en wie de aanspreekpersonen waren bij vra-
gen of problemen. Hieraan kon je al merken dat de organisa-
tie vanuit ORPADT tot in de puntjes voorbereid was (bedankt 
Stefaan en Sandra voor de tijdige mailing). Tijdens de busreis 
konden we al aan sightseeing doen met de nodige info. 

In de namiddag hadden we nog een tweetal uur tussen het 
inchecken in het hotel en de openingsceremonie. Nu kon je 
al merken dat Zweden een land was waar men vooral dacht 
in termen van praktisch, ergonomisch en economisch ver-
antwoord. De tweepersoonskamers waren bijna kleine flats 
met een grote badkamer en een kitchenette, de éénper-
soonskamers moesten niet onderdoen en waren zelfs voor-
zien van een microgolfoven, bestek, waterkoker tot strijkijzer 
en strijkplank toe.

Zaterdagmiddag om 18u startte het congres met de ope-
ningsvoordrachten en een klein concert achteraf. Er was met 

een grote groep afgesproken om nadien samen iets te gaan 
eten. De tendens was gezet, de verschillende centra uit Bel-
gië zaten samen aan tafel en wisselden ervaringen - zowel in 
het Nederlands als in het Frans - aan elkaar uit.

Zondag startte het congres stipt op tijd en deze stiptheid 
werd de draad doorheen alle congresdagen.
Tussen de sessies en tijdens de pauzes vond men elkaar te-
rug bij de infostands van de firma’s. Er was geen gebrek aan 
pauzes tussen de sessies en deze momenten waren steeds 
voorzien van een hapje en een drankje. Honger of dorst wa-
ren geen redenen om het congres te verlaten. Zowel de ses-
sies als de workshops konden op heel wat bijval rekenen. Er 
was voor elk wat wils en iedereen kon met zijn/haar vragen 
terecht. Ook de gesprekken in de pauzes en ’s avonds gaven 
vaak stof tot nadenken. 

Op maandagavond was er een etentje in het hotel georga-
niseerd voor de ganse ORPADT-groep. Veel leden bleven na 
het zeer geslaagde buffet nog een hele tijd napraten. 

Dinsdag hadden we in de voormiddag nog enkele sessies, 
maar in de namiddag was er ruim tijd om te shoppen of te 
slenteren in de stad zelf.

Persoonlijk vond ik het een zeer geslaagd congres en hope-
lijk krijg ik de mogelijkheid om nog eens deel te nemen.
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