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anneer eet je gezond? Overal klinkt het dat “slank en gezond”
samengaan. Maar onze dialysepatiënt kan met deze boodschap niets aanvangen. Te veel rauwkost, minder drinken. Al
te vaak krijgt hij dit advies te horen. Voor alles moet hij oppassen. Het
wordt een dagelijkse worsteling waarbij verkeerde keuzes gemaakt worden
omdat de verwarring te groot is. Sommigen gooien dan ook alle regels
overboord.
Het gevolg is dat onaanvaardbaar veel patiënten ondervoed zijn. Het is
de verantwoordelijkheid van de medische wereld om via voorlichting,
screening en continue motivatie een oplossing te bieden voor dit probleem.
Stap één is dat we nog voor de patiënt in dialyse komt, hem voldoende
voorbereiden.
De rol van de predialysestructuur is superbelangrijk en we kunnen die als
zorgverlener nooit genoeg perfectioneren. De firma Baxter probeert dit te
stimuleren met een Award voor het ziekenhuis dat de beste zorgkwaliteit
verleent. In Vlaanderen heeft het Jessa ziekenhuis in Hasselt de beste punten behaald en het legt uit hoe het die predialysefase aanpakt.
Stap twee om malnutritie te voorkomen, is de begeleiding van de patiënt
in zijn dagelijkse omgang met de ziekte. Eens de dialysetherapie gestart is,
verandert het leven thuis grondig en dat belast meteen ook de zorgende
omgeving, zeker als de patiënt een dagje ouder wordt. Hoe de sociale
dienst van ziekenhuis of ziekenfonds en sinds kort ook een ‘zorgcoördinator’ hulp kunnen bieden, wordt u uitgelegd door specialisten terzake.
Als we allemaal de handen in elkaar slaan, blijven nadenken en ons verbeteren in multidisciplinair overleg slagen we er hopelijk in om onze patiënt
dat ietsje meer te bieden om zijn nieuwe leven draaglijker te maken.
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ORPADT-info
Meer dan 185 verpleegkundigen, artsen en sociale werkers mochten we in het voorjaar verwelkomen op de 8e nefrologiedag. De samenwerking tussen ORPADT en de
O R P A D T VZW
Nederlandstalige Belgische Vereniging Nefrologie (NBVN) is alvast uitgegroeid tot een
jaarlijkse afspraak voor iedereen die werkzaam is in de nefrologie. Nierfalen: een snel
verouderend zeer, het thema van World Kidney Day, werd op een gepaste manier vorm
gegeven. We leerden nieuwe begrippen kennen als telomeren (de sleutel tot de eeuwige
jeugd) en frailty (de kwetsbare oudere aan dialyse), tot de verklaring van de 3D’s: delier,depressie en
dementie. Met enige trots werden de resultaten toegelicht van de driejaarlijkse ORPADT-enquete.
In de namiddag kwamen de sociale werkers aan het woord over de hulpverlening aan de ‘kwetsbare
groep’ van nierpatiënten. Tussendoor was het aangenaam vertoeven in het congrescentrum de Montil:
ontmoetingen met collega’s van andere ziekenhuizen en een bezoekje brengen aan de standen van
onze industriële partners.
Enkele dagen nadien kregen we allen een extra editie in de bus van de enquête-Forum.
Zo kan iedereen deze resultaten bestuderen in vergelijking met andere centra.
Op de jaarlijkse meeting met de hoofdverpleegkundigen hadden we een interactieve sessie georganiseerd over het meetinstrument voor zorgzwaarte en werklast. Dit geheel onder leiding van Prof.
Monique Elseviers. Het streefdoel is dit meetinstrument klaar te hebben tegen het einde van het academiejaar 2014-2015. In een tweede deel van deze meeting werd door een deskundige uitgelegd hoe
de financiering van de dialyse gebeurt anno 2014. Ook de visie hierover van Zorgnet Vlaanderen werd
toegelicht. Maar de toekomst hieromtrent is erg onzeker en velen maken zich zorgen. Vanuit de overheid zal er in het najaar opnieuw een initiatief genomen worden om deze materie verder te behandelen.
ORPADT werd mee aan tafel gevraagd als adviseur uit het werkveld.
Het namiddagsymposium had predialyse als centraal thema. Dit n.a.v. de Baxter-award. Als inleiding
stelde Prof. Wim Van Biesen (UZ Gent) een nieuw evidence-based keuzemodel voor: in hoeverre zijn
mensen in staat om informatie te gebruiken bij het maken van keuzes. Dr. Wendy Engelen (ZNA Antwerpen) gaf haar ervaringen, hoe aangeboden zorg in predialyse kan geoptimaliseerd worden. Als
laatste spreker gaf hoofdverpleegkundige Denise Vijt (UZ Gent) haar bedenkingen weer vanuit de praktijk. Het was voor Denise haar afscheid van de dialysewereld en ORPADT. Zij heeft zich jarenlang actief
ingezet als penningmeester van onze organisatie. We wensen haar erg veel succes en vooral veel tijd
voor ‘andere’ dingen nu ze op pensioen is.
Het was voor ORPADT een druk voorjaar. Bedankt voor jullie aanwezigheid en wij hopen van harte dat
iedereen aan zijn trekken kwam. Het ganse ORPADT-bestuur verzorgt alvast een boeiende agenda
voor het najaar en niet te vergeten: de organisatie van de EDTNA-reis en de posthogeschool opleiding.
Maar eerst, met zijn allen, nu even tijd nemen voor een fijne en zonnige vakantie.

				

Bert Van den Wijngaert
voorzitter ORPADT
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Malnutritie
Anneliese Vercauteren
verpleegkundige dialyse, AZ Nikolaas, Sint-Niklaas

Een groot deel van onze dialysepatiënten is ondervoed. Dat verkort onnodig hun leven, want
er zijn manieren om die ondervoeding te voorkomen of op te lossen. Een interdisciplinaire
aanpak werkt het beste, maar het blijft een lange weg om af te leggen.

1. Inleiding
De dialysepatiënt wordt als chronisch zieke mens
geconfronteerd met veel zorgen en vaak ziet hij door
de bomen het bos niet meer. Onder andere het volgen
van vochtbeperking en dieetmaatregelen worden hem
regelmatig op het hart gedrukt. Ondanks de beste
bedoelingen slaagt hij er niet altijd in deze adviezen correct
te volgen.
Veel patiënten zijn van mening dat hoe minder ze eten,
hoe beter dit is voor hun gezondheid. Vooral als zij te
horen krijgen dat hun lichaamsgewicht te veel toeneemt en
moeten aandacht besteden aan wat ze eten en drinken.
Uiteraard is het belangrijk dat de patiënt het voedingsadvies
in acht neemt. We moeten er immers op toezien dat hij in
een zo goed mogelijke conditie blijft. Een goede voeding is
daarbij essentieel.
Daarnaast spelen nog vele andere factoren een rol
bij malnutritie. Zelden heeft de patiënt enkel en alleen
nierinsufficiëntie, meestal zijn er daarnaast ook nog andere
comorbiditeiten als hartlijden, diabetes, enz. Tel daarbij
het dieet en de vochtbeperking en uiteindelijk bestaat de
mogelijkheid dat de patiënt ondervoed raakt, wat ernstige
gevolgen kan hebben.
Het is aangetoond dat malnutritie verantwoordelijk is voor
een verhoogd risico op complicaties, de mortaliteit en
morbiditeit kan doen toenemen en de oorzaak is van een
verlenging van de gemiddelde hospitalisatieduur, waardoor
de kosten van de gezondheidszorg stijgen (1).

2. Chronische nierinsufficiëntie
Onze nieren spelen een zeer belangrijke rol bij het in stand
houden van onze gezondheid. Naast het regelen van de
vochthuishouding, houden ze ook de bloeddruk onder
controle, stimuleren ze de aanmaak van rode bloedcellen
en houden onze elektrolyten, zoals kalium, natrium, fosfor
in balans. Zij hebben eveneens een grote invloed op het
behoud van ons botweefsel (2).
Chronische nierinsufficiëntie is een progressieve aandoening
waarbij de nierfunctie irreversibel verstoord wordt en deze
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steeds verder achteruitgaat. Wanneer de Glomerulaire
Filtratie Rate (GFR) vermindert tot onder de 15 ml/min
moet er gekozen worden voor een nierfunctievervangende
therapie van zodra de uremische symptomen een goede
levenskwaliteit in de weg staan.
Bij nierinsufficiëntie zijn zowel endocriene als excretoire
functies verstoord. Veel patiënten krijgen last van renale
osteodystrofie, hart- en vaatziekten, hypertensie, jeuk enz.
Al deze problemen zorgen ervoor dat de patiënt zich steeds
slechter voelt (3). Zonder goede begeleiding kan de situatie
van de patiënt zodanig evolueren dat een ziekenhuisopname
niet meer te vermijden is.

3. Voeding
Een gezonde voeding is voor iedereen belangrijk, maar
zeker voor een dialysepatiënt. Wat voeding betreft telt
elke regel die voor een gezond persoon van toepassing
is niet altijd voor de dialysepatiënt. Fruit en groenten zijn
belangrijke pijlers in een gezonde voeding, dialysepatiënten
moeten hiermee juist voorzichtig zijn. Voldoende drinken is
belangrijk, vooral bij warm weer. Wij vragen echter aan onze
patiënten de vochtinname te beperken.
In de predialyse fase moet de patiënt opletten met de
inname van eiwitten. Hij moet een eiwitarm dieet volgen om
zijn restnierfunctie zo goed mogelijk te behouden. Eens hij
met dialyse start, is het belangrijk dat hij voldoende eiwitten
binnenkrijgt en moet hij een eiwitrijk dieet volgen. Toch
ziet men regelmatig dat de patiënt veel te weinig eiwitten
inneemt en hiervoor zijn verschillende oorzaken.

3.1 Oorzaken lage eiwitopname
3.1.1 Uremie en eetgedrag
Vaak ziet men bij start van de hemodialyse dat de patiënt
zich neerslachtig voelt en heel moe is. Door zijn uremie
heeft hij minder eetlust. Eens de behandeling goed van
start is gegaan, zal de hoeveelheid toxines in het bloed
verminderen. Dit kan ervoor zorgen dat de patiënt terug
meer eetlust krijgt. Toch hebben patiënten soms het gevoel
dat ze weinig tot niets meer mogen eten.
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Een diëtist langs sturen om de patiënt verder over zijn
dieet in te lichten is zeker geen overbodige luxe. Omdat
de patiënten in de predialyse fase een ander dieet hebben
moeten volgen, zien we vaak dat ze moeite hebben om
hun eetgedrag te wijzigen. Van eiwitarme naar eiwitrijke
voeding overschakelen is voor velen niet gemakkelijk (3). Bij
peritoneale dialyse heeft de patiënt nog minder eetlust. Dit
heeft vooral te maken met het feit dat uit de dialysevloeistof
glucose wordt geresorbeerd, wat een verzadigingsgevoel
geeft. Bovendien kan er een abdominale last optreden door
de aanwezigheid van vloeistof in de buik (4).

3.1.2 Medicatie
Daarnaast speelt ook de medicatie een grote rol. Sommige
medicijnen zorgen ervoor dat de patiënt weinig tot geen
eetlust heeft. Zo kan het gebruik van fosfaatbinders een
negatieve invloed hebben op de eetlust (3). Toch is het
belangrijk dat de patiënt zijn medicatie trouw blijft innemen.

3.1.3 Eiwitverlies door dialyse
Eiwitten zijn de bouwstenen van ons lichaam en hebben
verschillende functies. Ze spelen een belangrijke rol bij de
opbouw van spieren, zorgen voor het herstel en vernieuwen
van de cellen in het lichaam. Bovendien bieden ze
bescherming tegen infecties (2).
Een gezond persoon heeft ongeveer 0,8g/kg
lichaamsgewicht/dag eiwitten nodig. Een dialysepatiënt
moet zeker 1,2g/kg lichaamsgewicht/dag eiwitten innemen
(4, 5, 6). De reden waarom een dialysepatiënt zoveel eiwitten
nodig heeft om zijn lichaam in een goede conditie te houden
is omdat hij ten gevolge van zijn dialysebehandeling een
belangrijk deel hiervan verliest. Bovendien leidt een tekort
aan eiwitten tot een verminderde weerstand, spierzwakte
en niet te vergeten tot ondervoeding (2).
De peritoneale dialysepatiënt heeft zelfs een nog grotere
behoefte omdat deze manier van dialyseren gepaard gaat
met een groter verlies aan eiwitten. Door de zachtere,
maar langere ultrafiltratie kunnen grotere moleculen het
semipermeabel membraan passeren. Hiertoe behoren ook
de eiwitten. Daarom moet de PD-patiënt zeker 1,5g/kg
lichaamsgewicht/dag aan eiwitten innemen (5).

3.1.4 Energiebehoefte
Ook wat betreft de energiebehoefte, moet de patiënt goed
opgevolgd worden. Ondanks het feit dat een significant
deel van de hemodialyse patiënten ondervoed is, blijkt
hun energiebehoefte niet verhoogd te zijn. Er wordt een
energiebehoefte van 35kcal/kg actueel lichaamsgewicht
aanbevolen. Uiteraard zal de energiebehoefte afnemen met
de leeftijd en wordt vanaf een leeftijd boven de 60 jaar een
energiebehoefte van 30-35kcal/kg aanbevolen. Wanneer
er echter sprake is van ondervoeding zal de energieinname verhoogd moeten worden naar 45 kcal/kg actueel
lichaamsgewicht (3,5).

3.2 Vetbalans en elektrolyten
Vetten spelen ook een belangrijke rol in de voeding. Hoewel
de inname van vetten goed moet gemonitord worden, zijn
ze onontbeerlijk in een gezonde voeding. Zij leveren ons
lichaam de nodige energie. Het zijn vooral de enkelvoudige
onverzadigde vetten die moeten worden ingeschakeld in
het dieet van onze patiënt (3).
Ten slotte moeten we aandacht hebben voor de elektrolyten
in de voeding, fosfor, natrium en kalium. Zij spelen een
belangrijke rol bij het in stand houden van de homeostase,
maar moeten zoveel mogelijk binnen hun normale waarden
worden gehouden. Dus ook hier zal de diëtist de patiënt
goed moeten informeren over wat wel en niet kan of mag.
De inname van fosfor moet beperkt worden. Aangezien een
eiwitrijke voeding meestal een fosforrijke voeding is, moet er op
toegekeken worden dat de patiënt geen hyperfosfatemie en de
daarbij behorende problemen ontwikkeld. Een teveel aan fosfor
leidt namelijk tot osteoporose, jeuk en gewrichtspijnen (2).
Natrium beperken is eveneens van groot belang. Enerzijds
voor het behandelen van hypertensie, anderzijds om de
vochtbeperking gemakkelijker te onderhouden. Natrium
wordt tijdens de dialysebehandeling onttrokken aan het
bloed. Indien de patiënt echter teveel natrium inneemt, lokt
dit een dorstgevoel uit en houdt het bovendien vocht vast
in het lichaam. Aangezien de voedingsindustrie natrium
toevoegt aan de meeste levensmiddelen, is het belangrijk
dat de patiënt ook hierover goed ingelicht wordt.
Ten slotte speelt kalium eveneens een belangrijke rol in de
voeding. Kalium zit in veel voedingsmiddelen, maar vooral in
aardappelen, vers fruit en groenten. Een teveel of te weinig
aan kalium in het lichaam kan leiden tot ernstige problemen
zoals hartritmestoornissen tot zelfs hartstilstand. Daarom is
het van essentieel belang dat de patiënt weet waarop hij
moet letten bij het bereiden van zijn maaltijden en wat hij
zeker moet vermijden (3).

4. Malnutritie
Verschillende studies hebben aangetoond dat het
probleem van malnutritie bij dialysepatiënten zeer actueel
is. Bij peritoneaal dialyse ziet men dat 18 tot 50% van de
patiënten ondervoed is, bij hemodialyse patiënten zelfs
23 tot 76% (4,7,8,9). Malnutritie wordt gelinkt aan een
hogere morbiditeit en mortaliteit. Het wordt gedefinieerd
als een lage eiwit- en energievoorraad, gecombineerd met
een verminderd gewicht en lage serumconcentraties van
albumine, prealbumine, transferrine, enz. (7,10,11).
Wat is nu de reden dat er een zo hoog percentage aan
malnutritie te vinden is onder de dialysepopulatie? Er zijn
verschillende oorzaken mogelijk:
• Een verminderde inname van eiwitten is de belangrijkste
oorzaak van malnutritie. Dit wordt vooral veroorzaakt
door anorexie. De patiënt heeft door zijn uremische toestand
minder eetlust (12).
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• Patiënten die lijden aan chronische nierinsufficiëntie
hebben daarnaast frequent last van bijkomende
aandoeningen. Diabetes Mellitus, depressie, 		
systeemziekten, hartfalen enz. Dit kan leiden tot een
hyperkatabolische toestand, waardoor de patiënt ook
minder zal beginnen eten (12).
• De behandeling zelf kan mee aan de basis van het
probleem liggen. Het gebruik van kunstnieren
stimuleert een katabolische reactie bij de patiënt.
Bovendien verliest de patiënt ook nog eens eiwitten via
het dialysaat (12, 13).
• Dialysepatiënten hebben regelmatig last van gastrointestinale bloedingen. Daarnaast worden er vaak
bloedstalen afgenomen en blijft er altijd wat bloed achter
in de leidingen van het hemodialyse toestel na afsluiten.
Aangezien het bloed belangrijke proteïnen bevat, verliest
de patiënt langs deze weg eveneens eiwitten (12).
• Het dieet zelf speelt een rol bij malnutritie. De patiënt
vindt het meestal niet zo smakelijk. Zout moet
beperkt worden en bovendien moeten bepaalde
voedingsmiddelen twee keer gekookt worden omwille
van de aanwezigheid van kalium. Dit zorgt ervoor dat de
voeding smakeloos kan zijn, vooral als men geen andere
kruiden toevoegt tijdens de bereiding.
• Tandproblemen of de middelen niet hebben om goede,
gezonde voeding te kopen kan ook een reden zijn (12).
Deze opsomming van mogelijke oorzaken wijst erop dat
een degelijke aanpak van de problematiek nodig is. De
patiënt uitgebreid inlichten over het belang van een goede
voeding, is een eerste stap in de goede richting. Daarnaast
is een regelmatige opvolging van het voedingspatroon
eveneens van groot belang. Controle van biologische
markers die een inzicht geven in de voedingstoestand van
de patiënt, moet zeker op vaste tijdstippen gebeuren. Zelfs
vlugger wanneer er een vermoeden is van een dreigende
malnutritie. En ten slotte moet een regelmatige klinische
evaluatie op het programma staan (11). Ondervoeding kan
leiden tot ernstige problemen, maar tegelijkertijd zorgen
gezondheidsproblemen voor ondervoeding.
Het MIA-syndroom (Malnutritie, Inflammatie en Atherosclerose)
komt bij veel dialysepatiënten voor. Een met inflammatie en
ondervoeding geassocieerde atherosclerose zou zelfs voor
een groot deel de reden kunnen zijn voor de hoge sterfte bij
dialysepatiënten (7).
Inflammatie is een veel voorkomend probleem
bij dialysepatiënten. Chronische inflammatie zou deels
verantwoordelijk zijn voor de achteruitgang van
de nierfunctie. Daarnaast is de dialysebehandeling
zelf waarschijnlijk ook voor een deel verantwoordelijk voor
ontstekingsreacties.
Bij veel dialysepatiënten ziet men een verhoogd C-reactief
proteïne (CRP). Vooral ondervoede patiënten bleken een
hogere CRP te hebben, dit in tegenstelling tot goed

doorvoede patiënten. Dit gerelateerd aan inflammatie zou
kunnen leiden tot de vorming van atherosclerose (plaques),
wat dan weer een van de meest voorkomende oorzaak is
van hart- en vaatziekten bij dialysepatiënten.
Onderzoek wees uit dat ondervoede patiënten meer
plaques ter hoogte van de carotis hadden dan goed
doorvoede patiënten (14). Algemeen aanvaardt men dat
hart -en vaatziekten de meest voorkomende doodsoorzaak
vormen bij patiënten met nierfalen (7).
Dialysepatiënten met een hoog BMI (Body Mass Index)
hebben een betere overlevingskans dan patiënten met een
laag BMI, dit in tegenstelling tot de algemene populatie (15).
Dit zou te maken hebben met het feit dat obese patiënten
meer reserve hebben en dus minder snel ziek worden.
Ondervoede patiënten worden vlugger ziek en herstellen
minder snel. De aanwezigheid van meer spierweefsel wordt
gecorreleerd aan een betere en langere overleving aan
dialyse (16).
Opmerkelijk is dat er twee types van malnutritie zouden
bestaan bij dialysepatiënten. Het eerste type zou veroorzaakt
worden door het uremisch syndroom. Het wordt gekenmerkt
door lagere serumwaarden van albumine, prealbumine
enz., veroorzaakt door een mindere inname van proteïnen
en energie gedurende de uremische periodes. Het is dus
eigenlijk een inadequate voedselinname.
Het tweede type malnutritie wordt gekenmerkt door hypoalbumine, verhoogde oxidatieve stress, proteïnkatabolisme
en hoger energieverlies tijdens rust. Bij deze patiënten ziet
men bijkomende ziekten en ontstekingsreacties met als
gevolg dat zij in een katabole toestand raken.
Type 1 malnutritie is gemakkelijker te behandelen door
de patiënt te stimuleren beter te eten en hem een
adequate dialysebehandeling te geven. Bij type 2 ligt het
wat moeilijker. Hier is het belangrijk dat eerst de andere
aandoeningen en dan vooral diegenen die chronische
inflammatie veroorzaken, aangepakt worden. Nadien kan
gestart worden met het behandelen van de malnutritie
(4,6,10).

5. Het opsporen van malnutritie
Een belangrijke taak bij malnutritie is het vroegtijdig opsporen
ervan. Het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan beveelt
de volgende ‘tools’ aan voor het screenen van patiënten op
ondervoeding in ziekenhuizen:
• Volwassenen
Eerste keuze: NRS-2002 (Nutritional Risk Screening-2002)
(tabel 1). Dit is een 2-stappen-methode. De eerste stap
heeft betrekking op het opsporen van de voedingstoestand
of het risico op ondervoeding. De tweede stap bestaat
uit de evaluatie van de voedingstoestand of het risico op
ondervoeding. De score houdt rekening met de
voedingstoestand en de ernst van de onderliggende ziekte (1).
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Nutritional Risk Screening (NRS 2002)

Yes No
Table 1: Initial screening
1 Is BMI <20?
2 Has the patient lost weight within the last 3 months?
3 Has the patient had a reduced dietary intake in the last week?
4 Is the patient severely ill ? (e.g. in intensive therapy)
Yes: If the answer is 'Yes' to any question, the screening in Table 2 is performed.
No: If the answer is 'No' to all questions, the patient is re-screening at weekly intervals. If the patient e.g. is scheduled
for a major operation, a preventive nutritional care plan is considered to avoid the associated risk status.

Impaired nutritional status
Absent
Score 0
Mild
Score 1
Moderate

Score 2
Severe

Score 3
Score:
Age

Table 2: Final screening
Severity of disease ( increase in requirements)

Normal nutritional status
Wt loss >5% in 3 mths
or
Food intake below 50-75% of normal requirement in preceding week.
Wt loss >5% in 2 mths
or
BMI 18.5 - 20.5 + impaired general condition
or
Food intake 25-50% of normal requirement in preceding week

Absent
Score 0
Mild
Score 1
Moderate

Normal nutritional requirements
Hip fracture*
Chronic patients, in particular with acute complications: cirrhosis*, COPD*.
Chronic hemodialysis, diabetes, oncology.
Major abdominal surgery*
Stroke*
Severe pneumonia, hematologic malignancy.

Score 2
Wt loss >5% in 1 mth (>15% in 3 mths)
Head injury*
or
Severe
Bone marrow transplantation*
BMI <18.5 + impaired general condition
Intensive care patients (APACHE>10).
or
Food intake 0-25% of normal requirement
in preceding week in preceding week.
Score 3
+
Score:
= Total score:
if  70 years: add 1 to total score above
= age-adjusted total score:
Score 3: the patient is nutritionally at-risk and a nutritional care plan is initiated

Score < 3: weekly rescreening of the patient. If the patient e.g. is scheduled for a major operation, a preventive
nutritional care plan is considered to avoid the associated risk status.
NRS-2002 is based on an interpretation
of available randomized clinical trials.
* indicates that a trial directly supports
the categorization of patients with that
diagnosis. Diagnoses shown in italics are
based on the prototypes given below.
Nutritional risk is defined by the present nutritional status and risk of impairment of present status, due to increased requirements caused by stress
metabolism of the clinical condition.

A nutritional care plan is indicated in
all patients who are
1) severely undernourished (score =3),
2) severely ill (score = 3),
3) moderately undernourished + mildly
ill (score 2 +1), or
4) mildly undernourished + moderately
ill (score 1 + 2).

bed regularly. Protein requirement is increased, but can be covered by oral diet or
supplements in most cases.
Score = 2: a patient confined to bed due to
illness, e.g. following major abdominal surgery. Protein requirement is substantially increased, but can be covered, although artificial feeding is required in many cases.
Score = 3: a patient in intensive care with
Prototypes for severity of disease
assisted ventilation etc. Protein requirement
Score = 1: a patient with chronic disease, is increased and cannot be covered even by
admitted to hospital due to compliartificial feeding. Protein breakdown and
cations. The patient is weak but out of
nitrogen loss can be significantly attenuated.

Tabel 1: NRS-2002 voor het opsporen en evalueren van de voedingstoestand of het risico op ondervoeding.
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• Geriatrische patiënten
Eerste keuze: MUST (Malnutrition Universal Screening
Tool) of MNA (Mini Nutritional Assessment). Het eerste deel
bestaat uit de opsporing/screening en is een vragenlijst die
verschillende aspecten zoals eetlust, gewicht, maar ook
mobiliteit en dementie aan bod laat komen. Het tweede deel
bestaat uit een globale evaluatie van de voedingstoestand (1).
Tweede keuze: NRS-2002 (1): zie hoger.

Dit is een eenvoudige, veel gebruikte methode om de
voedingstoestand subjectief te beoordelen. Het bestaat
uit een checklist die gebaseerd is op de anamnese en
het klinisch onderzoek van de patiënt. Bovendien is de
haalbaarheid en gevoeligheid van de test bijna vergelijkbaar
met objectieve testen die meestal veel omslachtiger zijn (1).
De vragenlijst evalueert de voedingstoestand aan de hand
van gewichtsverlies, voedselinname, gastro-intestinale
klachten en vet- en spierverlies. Er wordt een oordeel
gegeven over de toestand van de patiënt. Het is een
belangrijk instrument en duurt 10 tot 20 minuten.
Bovendien heeft de SGA een voorspellende waarde voor de
mortaliteit van de patiënt (21,22,23,24). De SGA is in 3 uur
aan te leren door middel van een training en kan een nuttig
instrument zijn voor verpleegkundigen. Hoe frequenter de
SGA wordt uitgevoerd, hoe betrouwbaarder de resultaten
zullen zijn (25).
Dit biedt de mogelijkheid om als verpleegkundige samen
met de nefroloog en diëtist de patiënt op alle gebieden van
zijn lichamelijke toestand te observeren. De verpleegkundige
kan het gewichtsverloop opvolgen, de nefroloog kan zich
richten op het inschatten van de vet- en spiermassa. De
diëtist kan door middel van de SGA meer inzicht krijgen
in de voedselinname en eventuele klachten van gastrointestinale aard (21,22).
Bovendien verhoogt de SGA de kennis en
bewustwording van de patiënt in verband met zijn eigen
voedingstoestand. Nog een voordeel is dat het afnemen
van de SGA geen extra kosten met zich meebrengt.
Sinds 2000 wordt het gebruik van de SGA voor het
screenen van de voedingstoestand van dialysepatiënten
aanbevolen door the National Kidney Foundation Kidney
Disease/Dialysis Outcomes and Quality Initiative (K/DOQI).

Tabel 2: Onderdeel uit het Mini Nutritional Assessment
(MNA). Eerste keuze vragenlijst bij vermoeden van
ondervoeding bij ouderen. Voor meer informatie zie
www.mna-elderly.com

De European Best Practice Guidelines (EBPG) stelt echter
dat de SGA wel een instrument is om malnutritie op te
sporen, maar de ernst van de malnutritie niet nauwkeurig
kan vaststellen (21).
Toch blijft het gebruik van de SGA nuttig voor het opsporen
van malnutritie en kunnen er andere meetmethoden gebruikt
worden om de ernst van de ondervoeding vast te stellen (22).

Andere meetinstrumenten die worden aanbevolen bij
het opsporen van malnutritie zijn het klinisch onderzoek,
meten van spier- en vetweefsel, berekenen van de BMI,
opvolgen van het gewicht, biomarkers, anthropometrie,
enz. (10,11,17-20).
Een meer technische meting is DEXA (Dual Energy X-Ray
Absorption). Het is een betrouwbare, niet-invasieve
methode om de lichaamssamenstelling te bepalen. Het
nadeel is dat het een dure methode is en daarom niet zo
maar wordt gebruikt (11).
Daarnaast wordt SGA (Subjective Global Assessment)
aanbevolen voor de evaluatie van de voedingstoestand.
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Subjective Global Assessment, Scoreformulier
Naam patiënt:

Nummer:

Datum: ____-_____-______

Zie ook de aandachtspunten in de praktische handleiding

Deel A: Anamnese
Gewichtsverandering
Totale verandering over de afgelopen 6 maanden:
Percentage verandering:

kg

 Toename of <5% afname
 5%-10% afname
 >10% afname

Verandering over de afgelopen 2 weken:

 Toename
 Geen verandering
 Afname

Voedselinname
Huidige voeding

 Adequate inname
 Inadequate inname

Duur:

Aandachtspunten voedingsinname

 Weinig vast voedsel
 Vloeibaar
 Voedingssupplementen
 Bijna niets

weken

Gastro intestinale symptomen

 Gebrek aan eetlust
 Misselijkheid
 Braken
 Diarree

Duur:

weken

Deel B: Lichamelijk onderzoek
Tekenen van:
Afname onderhuids vetweefsel
Spieratrofie

Deel C: SGA Classificatie

Tabel 3: SGA is een eenvoudig en praktisch instrument voor het evalueren van de voedingstoestand.
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6. Behandeling
Belangrijk is dat de patiënt voldoende en ook nog eens
het juiste eet. Er moet dus een regelmatige evaluatie van
de voedingstoestand uitgevoerd worden. De patiënt kan
namelijk door een verminderde weerstand zeer snel naar
een slechtere toestand evolueren. Vaak zien we dat de
patiënt weerstand biedt tegen de nieuwe situatie. Hij voelt
zich betutteld wanneer hij advies opgelegd krijgt en dit moet
vermeden worden.
Sinds een aantal jaren wordt er in sommige dialysecentra
gewerkt met ‘Motivational Interviewing’. Hier gaat men
uit van vijf principes: wees empathisch, veer mee met
weerstand, ondersteun de eigen effectiviteit van de patiënt,
ontwikkel discrepantie tussen hoe de patiënt is en zou
willen zijn en vermijd discussie.
Met Motivational Interviewing tracht men verandering in
het gedrag te bewerkstelligen door de patiënt te helpen bij
het inzien en oplossen van zijn ambivalente gevoelens ten
opzicht van de verandering die zijn leven ondergaat (26). In
plaats van een kant-en-klare oplossing aan te reiken, helpen
we de patiënt zelf te zoeken naar een oplossing. De patiënt
heeft een minstens even grote bijdrage als de hulpverlener.
Als ondanks alle maatregelen de patiënt toch ondervoed
raakt of blijkt te zijn, moeten de nodige acties ondernomen
worden.
Drinkvoeding kan bij de gewone voeding als supplement
gegeven worden. Het wordt aanbevolen bij patiënten die
moeite hebben om hun dagelijkse nodige hoeveelheid
eiwitten binnen te krijgen. De drankjes zijn uiterst geschikt
voor dialysepatiënten. Ze leveren veel energie en eiwitten
terwijl ze toch arm zijn aan natrium, kalium en fosfor (27).
Drinkvoeding toedienen tijdens de dialyse zou zelfs het
verlies aan eiwitten ten gevolge van de dialyse compenseren
(28). Het voordeel is dat het dagelijks in de eigen thuissituatie
kan geconsumeerd worden en de patiënt hiervoor niet naar
het ziekenhuis moet komen.
Een tweede mogelijkheid is het toedienen van Intradialytische
Parenterale Nutritie (IDPN) tijdens de hemodialyse sessies.
De EBPG richtlijn vermeldt dat deze voeding zou moeten
toegediend worden aan patiënten waar intensieve
diëtetische ondersteuning, orale supplementen en enterale
voeding niet het nodige effect hebben gescoord (5). Er zijn
nadelen aan IDPN, het kan misselijkheid, hyperlipidemie,
enz. veroorzaken. Bovendien zou het effect van IPDN maar
kort zijn en ligt de kostprijs hoger dan bij drinkvoeding.
Een andere mogelijkheid is het toedienen van sondevoeding.
Sondevoeding bestaat net als bij drinkvoeding in
verschillende varianten en samenstellingen. Het starten van
de sondevoeding moet samen met de patiënt besproken
worden. Belangrijk is dat de patiënt voldoende wordt
ingelicht over de voor- en nadelen van het al of niet starten
van sondevoeding. Want ook de mogelijkheid van het niet
starten moet besproken worden met de patiënt (29).

De dialyseduur kan een rol spelen bij malnutritie. Nachtelijke
thuisdialyse zou een gunstig effect hebben op de
voedingstoestand van de patiënt. De patiënt dialyseert zes
keer per week gedurende ongeveer acht uur. Het voordeel
van deze lange dialyses is dat de patiënt minder moet
opletten op wat hij eet en drinkt. Door de langere duur zijn er
minder schommelingen in de concentraties van afvalstoffen
en ook de vochthuishouding blijft beter onder controle. De
patiënt heeft minder last van klachten die te wijten zijn aan
de dialyse, zoals onder andere krampen, katergevoelens
enz.
Omdat de dialyseduur zo lang is moet men wel opletten op
het verlies van in water oplosbare vitamines. Men zag bij
deze patiënten een toename van het lichaamsgewicht, een
hogere inname van eiwitten, kcal enz. Bovendien bleken de
Kt/V (Klaring x Dialysetijd/ verdelingsvolume) van het ureum
en nPCR (normalized Protein Catabolic Rate) duidelijk
verbeterd te zijn (30).
De kwaliteit van de dialyse speelt eveneens een grote
rol, zeker in combinatie met het gewicht. Wanneer
er onvoldoende ureum wordt verwijderd tijdens de
dialysesessie en de patiënt tegelijkertijd een laag BMI heeft,
zal het risico op mortaliteit stijgen.
Volgens de Dialysis Outcomes Quality Initiative (DOQI)
guidelines moeten we ernaar streven om de Ureum
Reduction Rate (URR) zeker boven de 65% te krijgen.
Het zou nog beter zijn indien we de URR boven de 70 tot
75% kunnen brengen, omdat dit het risico op mortaliteit
significant verlaagt in elke gewichtsklasse (31).
Bij peritoneale dialyse kan in geval van malnutritie de
dialysevloeistof aangepast worden. Studies hebben
aangetoond dat het gebruik van aminozuren in de
spoelvloeistof de nutritionele status van de patiënt
verbeteren (12).
Het gebruik van eetlust opwekkende producten,
anabole steroïden en menselijk groeihormonen zijn ook
mogelijkheden. Maar deze manier van behandelen zit nog
in het experimenteel stadium, dus het is nog afwachten wat
dit op de lange termijn zal opbrengen.
In ieder geval moet de behandeling op maat van de patiënt
worden aangepast. Een gestandaardiseerd dieet voor alle
patiënten is uit den boze, elke patiënt moet een voor hem
persoonlijk voedingsadvies krijgen.

7. Besluit
Ondanks het feit dat malnutritie veel voorkomt onder
dialysepatiënten, lijkt het vaak een onderschat probleem
te zijn. Nochtans is malnutritie een sterke predictor
voor morbiditeit en mortaliteit (16). Het behandelen van
malnutritie houdt meer in dan ervoor te zorgen dat de
patiënt meer eet. Zeker bij type twee (bijkomende ziekten
en ontstekingsreacties → katabole toestand) moeten de
onderliggende oorzaken mee aangepakt worden.
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Een combinatie van aangepast dieet, de correctie van
de metabole acidose, het aanpakken van de bijkomende
aandoeningen en een adequate dialyse zijn nodig in het
bestrijden van malnutritie (10).
Uit onderzoek blijkt dat een goed doorvoede patiënt veel
minder gevaar op complicaties loopt en daardoor een
veel betere overlevingskans heeft dan een patiënt die
ondervoed is. Daarom is het belangrijk dat we malnutritie

met de nodige kennis bestrijden. Bijscholingen volgen over
SGA, voedingssupplementen, enz. zijn de middelen om die
kennis op te doen.
Ten slotte is een multidisciplinaire benadering van het
probleem hier zeker op zijn plaats. Samen met de nefroloog,
diëtist en de patiënt moeten we proberen om het probleem zo
adequaat mogelijk aan te pakken. Als iedereen zijn steentje
bijdraagt, kan malnutritie zeker efficiënt bestreden worden.
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Nefro-weetjes
Nier aan de pols?
In de naweeën van de kernramp met de Fukushima kerncentrale zijn enkele Japanse
engineers van de National Institute for Materials science gaan zoeken om een goedkope en eenvoudige dialysemethode te ontwikkelen voor plaatsen met een beperkte
toegang tot conventionele dialysetechnieken (rampgebieden – ontwikkelingsregio’s).
Ze produceerden een bloedcompatibele nanofiber mesh waarin zeoliet is verwerkt.
Zeoliet kan selectief uremische toxines adsorberen. De mesh heeft een 67% adsorptiecapaciteit ten opzichte van vrij zeoliet. Zeoliet is een vorm van aluminiumsilicaat. Het
apparaatje zou op de pols kunnen gedragen worden.
Tot nu toe blijft dit echter een laboratoriumtechniek.

Bron: http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2014/BM/c3bm60263j#!divAbstract

Verborgen zout
De bruisvarianten van pijnstillers bevatten zo veel zout dat ze de kans op hartaanvallen en hersenbloedingen met een vijfde verhogen. Dat
is althans een van de conclusies uit een grootschalige studie bij 1,3 miljoen Britten die werd gepubliceerd in de British Medical Journal.
Het gevaar schuilt soms in een klein hoekje: we mogen dan wel nog zo hard letten op ons zoutgebruik
bij het koken, het zijn alledaagse pijnstillers zoals aspirine en Ibuprofen die ons zoutgebruik de hoogte
injagen.
De medicatie bevat namelijk sowieso al natrium (opdat de stoffen beter zouden worden opgenomen
door het lichaam), maar bij de bruisvarianten ligt dat niveau nog hoger opdat de tabletten en poeders
beter zouden oplossen in water.
Wie per dag de maximale acht dosissen paracetamol 500 mg zou innemen, heeft al bijna dubbel zo
veel zout binnen dan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid. Tel daarbij het zout dat we innemen via de
voeding en je komt aan hoge (en gevaarlijke) dosissen.
Bron: Annual meeting of the American Public Health Association 2013

Nieuw geneesmiddel tegen Hepatitis C
In april 2014 werden de resultaten van een reeks klinische trials met een nieuwe generatie antivirale geneesmiddelen tegen Hepatitis C bekendgemaakt. Deze medicatie
zou naar verluid in gemiddeld 8 weken tijd het virus uit de bloedstroom verwijderen en
dit met blijvend resultaat. Tot nu toe gebruikte men breedspectra antivirale middelen
zoals Interferon en Ribavirin gedurende een lange behandelperiode (48 weken), met
heel wat bijwerkingen als nadelig gevolg. De nieuwe middelen kunnen als ze succesvol
blijken levercarcinomen voorkomen en de nood aan levertransplantaties doen dalen. Het
voornaamste huidige nadeel is de kostprijs van de behandeling (geschatte prijs 1000
dollar per tablet). De gezondheidseconomen gaan dus de kosten/baten analyse moeten
berekenen.

Bron: http://seattletimes.com/html/nationworld/2023364685_hepccurexml.html
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Orgaantransplantatie spaart geld uit
De ziekteverzekering betaalt
gemiddeld ongeveer 43.500
euro per jaar voor wie wacht op een
niertransplantatie. Na een
transplantatie bedragen die kosten
nog maar de helft. Dat blijkt uit
een onderzoek van het christelijk
ziekenfonds CM.
Die nierdialyses kosten jaarlijks
ongeveer 30.000 euro. Na een
transplantatie valt dat bedrag weg
en dalen de kosten aanzienlijk. Met
de kosten voor medicatie na de
operatie bij, valt het totaalbedrag per
jaar in de drie jaar na de transplantatie
terug tot 20.469 euro, een halvering.
CM maakt deze cijfers bekend in het
kader van de campagne “Ik schenk
je mijn hart en nog veel meer”. Met
die campagne wil CM mensen
aanzetten zich op te geven als
orgaandonor.
In België staan 1.141 mensen op een
wachtlijst voor orgaantransplantatie.
Eind 2013 waren al 184.478 Belgen
geregistreerd als orgaandonor, toch
overleden nog 94 Belgen terwijl ze
wachtten op een orgaan.
Bron: Belga. Bewerkt door: redactie De Morgen − 14/02/14, 07u07

Samenstelling Nefro-weetjes: Clement Dequidt
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Integrale zorgverlening voor de chronisch zieke
Jolien Aerts
zorgcoördinator dienst Zorgcoördinatie, DeVoorzorg, provincie Antwerpen

Binnen de ziekenfondsen bestaat er een ruime hulp- en dienstverlening
voor oudere nierpatiënten en dit vanuit verschillende diensten. De twee
diensten die hier worden toegelicht zijn de Dienst Maatschappelijk Werk
(DMW) die in élke mutualiteit aanwezig is en specifiek voor de socialistische
mutualiteit in de provincie Antwerpen de dienst zorgcoördinatie.
Nancy Brocken
diensthoofd Maatschappelijk Werk, DeVoorzorg, provincie Antwerpen

De zorgcoördinatoren zijn de schakel tussen het ziekenhuis en de thuiszorgsituatie. Zij hebben op geregelde tijdstippen
contacten met de sociale diensten van hen toegewezen ziekenhuizen en zullen in overleg met hen het ontslag van de patiënt
mee voorbereiden. Deze medewerkers coördineren alle acties en zorgen dat alle benodigde materiaal ter plaatse is en dat de
juiste professionals ingeschakeld worden bij het ontslag van de patiënt.
DMW daarentegen focust op de thuis(zorg)situatie en dit dan voornamelijk voor mensen met een chronische en/of ernstige
ziekte, mensen met een beperking (handicap) en zorgbehoevende ouderen.

1. Zorgcoördinator

1.2 Zorgoverleg

1.1 Wat?

In bepaalde situaties is het nodig om een zorgoverleg
te plannen. Dit kan als voorbereiding op de terugkeer
vanuit het ziekenhuis naar huis, maar ook in een moeilijke
thuiszorgsituatie. We merken dat de aanvragen voor een
overleg in de thuissituatie toenemen. De thuiszorgsituaties
worden complexer en meer en meer partners worden
betrokken.

De thuiszorgdiensten werken samen met als doel de cliënten
de kans te bieden zo lang mogelijk in hun vertrouwde
omgeving te blijven. De zorgcoördinatie is de brugfunctie
tussen deze verschillende diensten.
Binnen de provincie Antwerpen bestaat het team momenteel
uit 6 zorgcoördinatoren met elk een eigen regio.
We werken vooral samen met de sociale diensten van
de ziekenhuizen om het ontslag van onze cliënten zo
vlot mogelijk te laten verlopen. Wanneer een cliënt wordt
opgenomen in het ziekenhuis, geeft de thuiszorgdienst
dit door aan de zorgcoördinator. Wij nemen dan contact
op met het ziekenhuis om hen op de hoogte te brengen
van de thuiszorg die er voor de betreffende cliënt reeds
ingeschakeld is. Zodra de cliënt klaar is om naar huis te
gaan, kunnen we tijdig de hulp terug opstarten of uitbreiden
indien nodig.
Voor het ziekenhuis is de zorgcoördinator één centraal
aanmeldingspunt voor alle thuiszorgdiensten binnen De
VoorZorg. Dat maakt het zowel voor onze leden als voor
de sociale diensten gemakkelijk. Zij moeten maar één
persoon contacteren om zowel thuisverpleging, materiaal,
gezinszorg, poetshulp, ergotherapie aan huis of een bezoek
van de maatschappelijk werker aan te vragen.
Bovendien heeft De VoorZorg een gratis 0800-nummer
waar je voor de inschakeling van al deze zorg terecht kunt
(0800/97.520).
Als cliënten dit wensen, bezoeken we hen als zorgcoördinator
in de ziekenhuiskamer. Zo kunnen we samen met hen, de
familie en/of mantelzorgers bekijken waar de problemen
zich situeren en hoe we hier kunnen ondersteunen in de
thuiszorgsituatie.

In principe kan iedereen een overleg aanvragen, ook de
cliënt zelf of zijn mantelzorger. In de praktijk zien we echter
dat het meestal de professionele hulpverleners zijn die de
vraag stellen.
Wanneer er een aanvraag voor een dergelijk overleg of
MDO (multidisciplinair overleg) binnenkomt, verzamelt de
zorgcoördinator zoveel mogelijk gegevens: wie zijn de
betrokken partijen? Hoe ervaren zij de thuiszorgsituatie? Wat
wordt er als knelpunten ervaren? Welke aandachtspunten
moeten er zeker op het MDO besproken worden?
Het is een cliëntenoverleg waarbij de cliënt centraal staat.
Indien hij bijvoorbeeld om medische redenen niet op het
overleg aanwezig kan zijn, wordt hij vertegenwoordigd door
de mantelzorger. Ook de huisarts speelt een belangrijke rol
bij het MDO.
Tijdens het overleg waakt de zorgcoördinator erover dat
iedereen aan bod komt, ook zij die wat minder mondig zijn.
We trachten tot een overeenkomst te komen waar iedereen
achter staat.
Na het overleg maakt de zorgcoördinator een verslag op
en bezorgt dit aan de betrokken partijen. Indien er in de
thuissituatie verder opvolging nodig is, gebeurt dit door de
collega’s van DMW.
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Als zorgcoördinator hebben we ook kennis van het
zorgaanbod in onze regio en werken we samen met
externe diensten. Zo vervullen we hier ook een brugfunctie
tussen de externe partners en het ziekenfonds. We vangen
signalen op en geven deze door aan ons beleid. Daarnaast
nemen we ook deel aan plaatselijke initiatieven.
In volgende casus wordt de rol van de zorgcoördinator
verder verduidelijkt.

1.3 Casus
De cliënte is een vrouw van 79 jaar. Ze is weduwe en
woont alleen. Mevrouw heeft één zoon. Ze is nierpatiënt en
beginnend dementerend.
In 2012 wordt mevrouw opgenomen in het ziekenhuis.
Bij ontslag neemt de sociale dienst contact op met de
zorgcoördinator om gezinshulp op te starten. Ze vragen om
haar 2 keer per week te helpen met boodschappen doen,
wassen, strijken en een beetje poetsen.
Een jaar later, in 2013, krijgt de zorgcoördinator bericht
van de dienst thuishulp: mevrouw is opgenomen in het
ziekenhuis. Ze krijgt nog steeds 2 keer per week gezinshulp.
Het takenpakket is echter uitgebreid omdat mevrouw
minder zelf kan doen. Daardoor wordt het voor de helpsters
moeilijk om alles op tijd klaar te krijgen.
De zorgcoördinator brengt de sociale dienst van het
ziekenhuis hiervan op de hoogte. Zodra de ontslagdatum
gekend is, neemt de sociale dienst op haar beurt
contact op met de zorgcoördinator: de gezinshulp mag
uitgebreid worden naar 3 keer per week. Er mag dagelijks
thuisverpleging opgestart worden voor toiletzorg en het
klaarzetten van de medicatie. Mevrouw zal 3 keer per week
opgehaald worden door het ziekenhuis voor de dialyse.
De sociale dienst had met mevrouw de plaatsing van een
personenalarm (PAS) besproken. Ze was hiervan nog niet
helemaal overtuigd. Er wordt een huisbezoek aangevraagd
bij DMW om het verder met haar te bespreken en eventueel
de aanvraag in orde te brengen.
De mobiliteit van mevrouw gaat stilaan achteruit. Het wordt
bijvoorbeeld moeilijk voor haar om de trap op te gaan.
Daarom bestelt de zorgcoördinator een ziekenhuisbed bij
de mediotheek zodat ze beneden kan slapen.
Enkele maanden later wordt mevrouw opnieuw opgenomen
in het ziekenhuis. De zorgcoördinator neemt contact om
met de verschillende thuiszorgdiensten en de sociale dienst
van het ziekenhuis. Er duiken verschillende problemen op:
mevrouw neemt de medicatie die de verpleging klaarlegt
niet correct in. Op de dagen dat ze naar de dialyse moet,
is ze vaak al vertrokken naar het ziekenhuis wanneer de
thuisverpleging toekomt. Warme maaltijden die klaargezet
worden, blijven staan. Het lukt haar niet meer om ze op te
warmen. Ze weigert regelmatig om met de chauffeur mee
te gaan naar het ziekenhuis.
Voor mevrouw terug naar huis gaat, wordt op er vraag van
de sociale dienst een zorgoverleg georganiseerd.

In dit overleg zijn de betrokken partijen: de mantelzorger (de
cliënte is te verward om aanwezig te zijn), de sociale dienst
van het ziekenhuis, thuisverpleging, thuishulp, huisarts,
DMW en de zorgcoördinator.
Op het overleg wordt afgesproken dat de dialyse
zal verplaatst worden naar de namiddag. Zo kan de
thuisverpleging uitgebreid worden naar twee keer per dag:
’s ochtends en ’s avonds. Zij zullen de medicatie niet alleen
klaarzetten, maar ook toezien dat mevrouw ze inneemt.
Op de dialysedagen kan de thuisverpleging mevrouw
klaarmaken en haar eraan herinneren dat ze zal opgehaald
worden.
De thuishulp blijft op een frequentie van drie keer per week
en zal komen op de dagen dat mevrouw niet naar de dialyse
moet.
De DMW zal nog een huisbezoek plannen. Na de vorige
opname is mevrouw niet ingegaan op de aanvraag voor
een PAS. Dit wordt opnieuw met haar besproken. Ook zal
DMW nagaan of ze in aanmerking komt voor de Mantelzorgpremie.
De mantelzorger zal mevrouw opbellen een kwartier voor
ze opgehaald wordt voor de dialyse om haar eraan te
herinneren dat de chauffeur bijna komt en dat ze mee moet
gaan. Hij zal haar ook laten inschrijven in verschillende
woonzorgcentra. De toestand van mevrouw gaat erop
achteruit waardoor opname in een woon- en zorgcentrum
(WZC) op termijn onvermijdelijk wordt.
Op zondag komt er geen gezinshulp bij mevrouw en gaat
ze ook niet naar het ziekenhuis. Ze wordt dan door de
mantelzorger opgehaald om bij hem thuis te eten.
Er kunnen bij een zorgoverleg ook nog andere partijen
betrokken zijn. Denk maar aan: OCMW, zelfstandige
thuisverpleging, psychiatrische thuiszorg,
thuisbegeleidingsdienst, kinesist, …

2. Dienst Maatschappelijk Werk (DMW)
2.1 Wat doet DMW?
De sociale diensten binnen de verschillende ziekenfondsen,
noemen sinds 1/1/2010 allemaal Dienst Maatschappelijk
Werk (DMW).
Zij zijn erkend om (basis) maatschappelijk werk op te nemen
voor hun doelgroepen, maar zijn daarnaast tevens erkend
als indicatiesteller zorgverzekering. Dit wil zeggen dat zij
een score kunnen afnemen bij zwaar zorgbehoevenden die
geen enkel attest hebben dat hen automatisch recht geeft
op de mantelzorgpremie. Een derde erkenning is die van
indicatiesteller voor Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap (VAPH), wat betekent dat ze multidisciplinaire
teams hebben die mensen, onder de 65 jaar met een
blijvende beperking, kunnen proberen in te schrijven bij
het VAPH. Door deze inschrijving kunnen de mensen dan
tussenkomsten krijgen voor hulpmiddelen zoals traplift,
badlift, elektrische scooter, ... maar ook ingeschreven
worden in voorzieningen of andere ondersteuningsvormen
voor overdag of thuisbegeleiding evenals voor het
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aanvragen van een budget om een persoonlijke assistent
(PAB) in dienst te kunnen nemen.
Aangezien de DMW’s onder het woonzorgdecreet
ressorteren, hebben zij als opdracht om “hulp- en
dienstverlening te bieden aan gebruikers en mantelzorgers,
in het bijzonder als dezen door ziekte, handicap, ouderdom
of sociale kwetsbaarheid blijvend of tijdelijk problemen
ondervinden”. Bijkomend wordt hier ook gezegd dat er
zorg op maat moet geboden worden in de thuissituatie, dat
er goede samenwerkingen moeten zijn in de thuiszorg en
dat er moet gewerkt worden aan een vlotte overgang van
een thuissituatie naar een residentiële setting en vice versa.
De diensten maatschappelijk werk hebben dus de
expliciete opdracht om zich ín de thuiszorg te richten op
ernstig of chronisch zieken, personen met een beperking,
zorgbehoevende ouderen én binnen deze doelgroepen
tevens specifieke aandacht te hebben voor de sociaal
kwetsbaren en de personen met een klein (of geen) netwerk.
Concreet betekent dit dat mensen bij de dienst terecht
kunnen met problemen en vragen rond thuiszorg in het
algemeen, maar ook met allerlei vragen rond ziekte,
handicap enz.

telefonisch of per mail opgenomen en afgehandeld.

2.3 Bespreekbare thema’s
2.3.1 Thuiszorg
Info en advies geven over (en/of toeleiden tot)
verpleegkundige hulp, gezinszorg, poetsdienst (eventueel
met dienstencheques), mediotheek (voor huur of aankoop
van materiaal), andere thuiszorgdiensten, het aanvragen
van een personenalarmsysteem.
Bewaken van de grenzen van de thuiszorg en overgang
naar residentiële zorg.
Ontspoorde zorg/misbehandeling (of het vermoeden er
van) bespreekbaar maken en naar oplossingen zoeken ter
ontlasting van de mantelzorger(s).
Vroegtijdige zorgplanning: dit is het (liefst vroeg)
bespreekbaar maken van de wensen van de cliënt rond
zijn/haar zorgsituatie tot en met het bespreekbaar maken
van levenseinde toe (o.a. welke documenten bestaan er
allemaal en hoe moet dat worden opgesteld/ingevuld).

2.3.2 Ziekte

Er zal in eerste instantie altijd nagekeken worden wat nu
juist de situatie is van de persoon die zich aanbiedt en
welke vraag (of vragen) of problematiek aan de orde is. Dan
gebeurt er een triage: is dit niet voor DMW dan wordt de
cliënt doorverwezen. Is het wél voor DMW dan gaat men
inschatten wat er nodig is om een antwoord op de vraag
te bieden. Kan men in een aantal contacten (en de daaruit
voortvloeiende acties) een antwoord formuleren, dan
spreekt men van directe hulp- en dienstverlening.

Ziekte-uitkering, fiscale en sociale voordelen, forfaits
(palliatief, incontinentie, chronisch zieken,…),
maar ook tussenkomsten bij vervoerskosten, vermindering
of onderbreking van loopbaan (zorgverlof, palliatief verlof),
tijdelijke opvangmogelijkheden (kort verblijf, herstelkuur).
Daarnaast kunnen de medewerkers van DMW sinds oktober
2013 zelf elektronisch aanvragen indienen bij de FOD
Sociale zaken (inkomen vervangende tegemoetkoming en
integratietegemoetkoming).

Is de problematiek en/of vraag uitgebreid of is de thuissituatie
(erg) complex, dan zal een begeleiding opgestart worden.
Een begeleiding start met een vraagverduidelijking: “Wat is
de vraag van de cliënt? Zitten daar andere vragen achter?
Wat denkt de mantelzorger hierover? Hoe is de situatie
nú, gaande van gezondheidstoestand over huisvesting,
mobiliteit, vrije tijd enz. tot en met de beleving van de situatie.
Wat is er nu (reeds) aan omkadering/hulp? Welke problemen
of levensdomeinen dienen aangepakt te worden? Welke
moeten nú, welke op korte termijn en welke op lange termijn
ingepland worden? Wie moet dat dan opnemen? Kan cliënt
zelf nog iets opnemen of is dit iets voor mantelzorger(s) of
dienen er professionelen ingeschakeld te worden?
Uit zo’n grondige vraagverduidelijking zal een handelingsplan
voortkomen en men zal dan samen met de cliënt en
mantelzorger(s), een intensiever, langduriger traject afleggen
dat stopt wanneer de vooropgestelde doelen bereikt zijn.

2.3.3 Handicap/beperking

2.2 Bereikbaarheid
De maatschappelijk assistenten werken op zituur waar
cliënten zonder afspraak rechtstreeks binnen kunnen.
Voor de vraagverduidelijking en de begeleiding wordt er
voornamelijk op afspraak gewerkt en indien cliënten zich
niet meer kunnen verplaatsen, gaan de medewerkers op
huisbezoek. Heel wat vragen worden tegenwoordig ook al

Indienen van een aanvraag bij het VAPH (zie boven) voor
hulpmiddelen, aanpassing woning en/of auto, om in een
voorziening of andere woonvorm zoals begeleid wonen
binnen te raken of thuisbegeleiding te krijgen.

2.3.4 Oudere leeftijd
Informatie rond pensioenen, inkomensgarantie ouderen,
tijdelijke opvang (kort verblijf, herstelkuren, dag- en
nachtopvang), definitieve opvang in woonzorgcentra of
serviceflats.

3. Integrale zorgverlening
Zoals hierboven beschreven, zal men binnen DMW
trachten een volledig beeld te krijgen van de cliënt, zijn
mantelzorger(s), hun situatie en hun vragen. Er wordt dan
gekeken welke de beste weg is om déze cliënt (en netwerk)
verder te helpen. Opzet bij de werking van een DMW is
dus dat er steeds een luisterend oor geboden wordt, er
info en advies gegeven wordt, evenals directe hulp- en
ondersteuning of (zorg)begeleiding indien nodig, afhankelijk
van de situatie, het netwerk en de problematiek. Hierbij staat
niet alleen de cliënt zelf centraal, maar is er daarnaast ook
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aandacht voor de mantelzorger(s) en de samenwerking met
professionelen. Er wordt bij de mantelzorger(s) regelmatig
gepeild naar de balans tussen draagkracht en draaglast,
waarbij men de mantelzorger tracht te ondersteunen zodat
men kan voorkomen dat er “ontspoorde zorg” plaats zal
vinden en de thuiszorg in zijn totaliteit een haalbare kaart
blijft. Naast het ondersteunen in de beleving (verlies van
gezondheid, functionaliteit, …) wordt er steevast nagekeken
welk “statuut” de cliënt heeft en welke voordelen,
tussenkomsten en/of rechten uit zijn/haar specifieke situatie
voortvloeien. De bedoeling is immers om de draagkracht
(psychisch, emotioneel, financieel) te verhogen en de lasten
(psychisch, emotioneel, financieel) van alle betrokkenen te
verlagen. Het is dan ook interessant voor medewerkers
Sociale Dienst van de ziekenhuizen in Vlaanderen om te
weten dat men een cliëntensituatie kan bespreken met
de maatschappelijk assistent van DMW. Dit kan voor
elke patiënt, aangezien elke burger aangesloten is bij een
mutualiteit en elke mutualiteit over een DMW beschikt.Let

wel: alleen bij De VoorZorg bestaan er zorgcoördinatoren
die de contactpersoon zijn bij de ontslagvoorbereiding uit
het ziekenhuis. Ondanks deze extra functie kunnen sociale
diensten ook rechtstreeks contact opnemen met DMW. In
alle andere situaties (ander ziekenfonds, andere provincie)
kan men steeds terecht bij DMW. Door als sociale dienst
even contact op te nemen met de maatschappelijke
werker van DMW kan men belangrijke info krijgen over
de “voorgeschiedenis” van de patiënt (indien DMW al
een dossier heeft) en kan men ook ter voorbereiding van
het ontslag info doorgeven die voor DMW nuttig is om
de thuiszorg aan te passen of op te starten. Een goede
samenwerking tussen de sociale diensten van ziekenhuizen
en DMW is in het belang van beide partijen, maar uiteraard
vooral in het belang van de patiënt zelf.
Dit artikel is een neerslag van de presentatie op de 8-ste Vlaamse nefrologiedag 2014, georganiseerd door ORPADT en NBVN
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De geriatrische patiënt en sociale
hulpverlening: een noodzakelijke ‘match’
Lieve Allaer

Denise Verheyden

sociaal werker, OLV zkh, Aalst

sociaal verpleegkundige
Imeldaziekenhuis, Bonheiden

Het werk van de sociale dienst stopt niet als de patiënt
het ziekenhuis verlaat. Naast het klassieke begeleiden
van de patiënt wordt meer en meer het belang ingezien
van de ondersteuning van de zorgende omgeving.
Zowel in Nederland als in Vlaanderen ontstond hierover
regelgeving op beleidsniveau. Maar de sector wil
meer gerichte hulp aanreiken en blijft daarom zoeken
naar objectieve parameters die de draaglast van de
mantelzorger correcter inschatten.
Diane Hermans
sociaal verpleegkundige, GZA,
campus Sint-Augustinus, Wilrijk

Marleen Van Humbeeck
sociaal verpleegkundige
UZ Brussel, Jette

De titel, die mogelijks pretentieus klinkt, geeft weer dat in onze huidige samenleving sociaal werk onlosmakelijk verbonden is
met de zorg voor de oudere patiënt. Als sociaal werker volgen wij de tendens van de maatschappelijke evolutie en zien wij
dat de problemen, waarmee wij geconfronteerd worden, gerelateerd zijn aan de veranderingen in het patiëntenprofiel (leeftijd,
complexe pathologie, therapeutische hardnekkigheid, culturele verschillen…).
Binnen de gezondheidszorg is de aandacht voor de ‘vierde leeftijd’ sinds 2003 erg toegenomen door het ontwikkelen van
een zorgprogramma voor de gehospitaliseerde geriatrische patiënt, aanvankelijk, binnen de dienst geriatrie, later ook in
liaison met andere niet-geriatrische afdelingen.
De evolutie van de opvang op het gebied van gezondheidszorg, zowel in het ziekenhuis als in de thuissituatie, geeft aan
dat de geneeskunde meer en meer verweven is met de sociale dimensie. Uit deze vaststelling vloeit de noodzaak om
het maatschappelijk werk te integreren in interdisciplinaire teams, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende
hulpverleners, op wie in het opvangproces een beroep kan gedaan worden, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Een
dialyse-afdeling, situeert zich in de tweede lijnszorg maar staat in zeer nauw contact met de professionele zorgverleners
en de mantelzorg, buiten het ziekenhuis. De sociaal werker kan hierbij een coördinerende rol spelen, adviezen geven, een
ondersteunende functie uitoefenen.
In volgende 3 samenvattingen wordt toelichting gegeven bij de specifieke taken van een sociaal werker op een dialyse-afdeling.

1. Wat als mensen niet meer naar huis kunnen

1.2 Thuissituatie nakijken

1.1 De voornaamste taken

De sociaal werker dient een zicht te krijgen op volgende vragen
• Woont de patiënt(e) alleen of samen met een partner,
kinderen, andere familieleden?
• Krijgt de patiënt(e) hulp van een mantelzorger?
• Woont de patiënt(e) in een toegankelijke woning?
• Heeft de patiënt(e) voldoende (professionele) thuishulp?

• Emotionele ondersteuning bieden bij het verwerken van
de ziekte, zowel aan de patiënt als aan zijn/haar omgeving.
• Bemiddelen bij de vervoerregeling in het kader van de
kunstnierbehandeling.
• Informatie geven over financiële tussenkomsten en andere
voorzieningen (woningaanpassing, advies i.v.m. tewerkstelling).
• Thuissituatie nakijken.
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1.3 Ontslagmogelijkheden

2.2 De behoeften van de mantelzorger

• Terug naar huis of inwonend bij familie (=zorgwonen of
kangoeroewonen).
• Revalidatiecentrum: dit is een tijdelijke oplossing.
Er dienen goede afspraken gemaakt te worden over het
revalidatieprogramma in combinatie met de dialyse.
De meeste kunstnierpatiënten zijn na een dialysebehandeling te moe om nog revalidatie-oefeningen te doen.
• Centrum voor herstelverblijf: dit is een tijdelijke oplossing.
De medisch adviseur van de mutualiteit dient goedkeuring
te geven en er kan medische zorg, verpleegkundige hulp,
kinesitherapie en dieetvoeding voorzien worden.
• Dagverzorgingscentrum: mensen kunnen er tijdens
de weekdagen overdag terecht. Ze krijgen een warme
maaltijd en er worden activiteiten voorzien. Kinesitherapie,
logopedie, hulp bij het nemen van een bad, bezoek aan
kapper of pedicure kunnen in het dagschema ingepast worden.
• Kortverblijf in een woon- en zorgcentrum: mensen,
ouder dan 65 jaar, kunnen naar een kortverblijf zodat
de verzorgende familie even tot rust kan komen.
Dit kan maximaal 60 opeenvolgende dagen of 90 dagen
per kalenderjaar.
• Serviceflats: combineren zelfstandig wonen met een
zekere mate van ondersteuning zoals warme maaltijden
in een restaurant, persoonlijk alarmsysteem, wassalon,
gemeenschappelijke ontmoetingsruimte en bijhorende
activiteiten.
• Woon- en zorgcentrum (WZC): dit is een definitieve
oplossing voor zorgbehoevende mensen van 65 jaar of
ouder. Een verblijf in een WZC kan erg kostelijk zijn.
Als de patiënt(e) onvoldoende financiële middelen heeft,
dienen de partner en/of de kinderen mee bij te dragen in
de verblijfskosten. Dit zorgt dikwijls voor spanningen in de
familiale relatie. Om te anticiperen op deze spanningen is
een realistische kijk op de mantelzorg noodzakelijk.

De objectivering van de behoeften van de mantelzorger is
belangrijk om een gericht hulpaanbod te realiseren.
In deze tekst zullen we enkele begrippen verduidelijken,
meetinstrumenten voorstellen en bespreken hoe de equipe
en sociaal werker deze kunnen toepassen.

2. Ondersteuning van de mantelzorg
2.1 Inleiding
Elke patiënt en zijn omgeving reageert verschillend op de
gevolgen van een chronische behandeling. Er wordt heel
wat geschreven in infobrochures hoe patiënten en familie
hiermee kunnen omgaan. We zien partners die dit krachtig
volhouden, andere die de nodige ups en downs kennen en
op een bepaald moment afhaken omdat de zorg te complex
en intensief wordt. Niet alleen de dialysepatiënt wordt ouder
maar ook de mantelzorger die met het verstrijken van de
jaren ondertussen zelf ook beperkingen oploopt.
Beleidsmaatregelen brengen met zich mee dat de ligduur in
het ziekenhuis kort is en gericht op diagnose en
behandeling. De verantwoordelijkheid voor het zorgproces
verschuift naar de patiënt en zijn omgeving.
Zorgen voor een bejaarde dialysepatient kan niet meer
zonder “het zorgen voor de zorgende omgeving” m.n. de
mantelzorger. Hier kan de sociaal werker een meerwaarde
zijn om een integrale hulpverlening te realiseren met
aandacht voor de “zorgende omgeving”.

2.2.1 Draagkracht versus Draaglast
Draagkracht (DK) is alles wat iemand sterk maakt op
lichamelijk, psychisch en sociaal gebied.
Draaglast (DL) is alles wat op iemand afkomt als een
stresserende factor en wat een impact heeft op iemand zijn
leven, autonomie en zelfbeschikkingsrecht.
Het evenwicht tussen draagkracht en draaglast wordt
beïnvloed door verschillende factoren.
Objectief: kenmerken van de zorg
• Complexiteit van medische problemen, functiebeperkingen
en gevolgen voor de Activiteiten van het
dagelijks Leven (ADL)
• Nood aan bijstand voor ADL, aan hulpmiddelen,
aan ondersteuning door thuiszorgdiensten
Subjectief: hoe iemand stress ervaart
Coping:
• de manier waarop met belastende omstandigheden
(stress) wordt omgegaan
• wijze waarop iemand betekenis geeft aan een situatie en
omgaat met problemen
Beïnvloedende factoren Draaglast (DL):
• Objectieve inschatting van de zorgsituatie, zorgnoden en
prognose
• Beschikbaarheid van de mantelzorg
• Subjectieve beleving van de zorg
• Ingrijpende gebeurtenissen: overlijden, ziekte, geboorte
• Kwaliteit van de relaties: vroeger en nu
• Woonsituatie
• Sociaal draagvlak
• Financiële druk door hoge zorguitgaven
Beïnvloedende factoren Draagkracht (DK):
• Gezondheid van de mantelzorger
• Wijze waarop mensen omgaan met problemen (= coping)
• Bij probleemgerichte coping probeert men het
probleem op te lossen
• Bij emotiegerichte coping probeert men de gevoelens
die het probleem veroorzaakt te veranderen
• Sociaal draagvlak
• Compenserende (modererende) positieve reacties die de
mantelzorger ervaart om verder te doen (CAVE: uitputting!)

Figuur 1: Als de balans tussen de draagkracht en draaglast
verstoord wordt, kunnen er problemen ontstaan.
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2.2.2 Meetinstrumenten

2.2.2.1/b Belasting voor de mantelzorger meten

Wat meten om wat te weten? Er is al heel wat onderzoek
gebeurd om de noden van de mantelzorger vast te stellen en
gerichte acties te ondernemen.

Men brengt de objectieve zorgsituatie in beeld. Via een
vragenlijst (EDIZ-plus) meet men de belasting voor de
mantelzorger.
EDIZ= ‘Ervaren Druk door Informele Zorg’ is ontworpen
door Anne Margriet Pot en wordt gebruikt door meerdere
zorginstellingen in Nederland. Waar de EDIZ is ontwikkeld voor
mantelzorgers van mensen met dementie, kan de EDIZ-plus
gebruikt worden voor mantelzorgers van mensen met diverse
problematieken. De items zijn meer arbeid gerelateerd dan de
items van de EDIZ en richten zich ook op de gezondheid van
de mantelzorger.

2.2.2.1 Nederland: ‘mantelscan’
Nederland maakt gebruik van de “mantelscan” om het
zorgnetwerk in kaart te brengen. Het geeft een beeld van de
DK-DL. Men kan maar aanspraak maken op gesubsidieerde
thuiszorg als de burger eerst zijn eigen zorgnetwerk heeft
ingezet. Dit is hier wettelijk geregeld.
Dit instrument bestaat uit verschillende stappen:
2.2.2.1/a Genogram
Men brengt de familie in beeld via een genogram, dit is een
visuele voorstelling van de stamboom van een familie in
verschillende generaties en hun onderlinge relaties. Het biedt
de gelegenheid om het levensverhaal te laten vertellen en zo
ook de levensgeschiedenis als hulpverlener te leren kennen.
Dit vraagt de nodige gespreksvaardigheden omdat dit niet
zonder emoties verloopt.

2.2.2.1/c Sociaal netwerk
Via de opmaak van een ecogram brengt men het sociaal
netwerk (relatie netwerk) in kaart. Zo kan men potentiële
mantelzorgers in beeld brengen (zie figuur 3).
Op basis van deze gegevens (a, b en c) kan men een advies
uitbrengen. Dit heeft te maken met wat de mantelzorger kan,
weet en wil.
2.2.2.2 Vlaanderen Woonzorgdecreet
In het woonzorgdecreet (2009) expliceert men dat er eerst
voorrang wordt gegeven aan het zelfzorgvermogen en
zelfredzaamheid van de zorgvrager en zijn mantelzorger.
Het decreet pleit voor het detecteren van de noden van de
mantelzorger, om vervolgens een gepast antwoord te bieden.
Dit maakt dat in Vlaanderen er plots heel wat aandacht
besteed wordt om methodieken te ontwikkelen die
“wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd zijn“ en
toelaten om op een gestructureerde methodische wijze de
noden van de mantelzorger in kaart te brengen.

Figuur 2a en 2b: Genogram.

Voorbeeld 1: ‘Zicht op mantelzorg’
De Hogeschool Gent ontwikkelde binnen een Praktijkgericht
Wetenschappelijk Onderzoek, het instrument ‘Zicht op
mantelzorg’. Het biedt een leiddraad aan hulpverleners om
in een verdiepend gesprek de noden van de mantelzorger in
kaart te brengen. Het is eenvoudig, en door elke hulpverlener,
toe te passen die multidisciplinair op een professionele wijze
de zorg deelt van de patiënt en ook zijn zorgende omgeving.
Het instrument wordt gebruikt via een interview door een
hulpverlener waarbij volgende items aan bod komen:
• Kenmerken van de zorgsituatie en aandeel van mantelzorger
• Gevolgen voor de mantelzorger en in kaart brengen van
balans draagkracht-draaglast
• In kaart brengen van het sociaal netwerk
• In kaart brengen van belastende factoren, ondersteunende
factoren
• In kaart brengen van specifieke noden
• In kaart brengen van beïnvloedende factoren uit de
omgeving: woonsituatie, hulpmiddelen mobiliteit
• In kaart brengen van de financiële meerkost en
compenserende maatregelen
Door het onderzoek heeft men vastgesteld dat er heel wat
hiaten zijn:
• Welk beroepsprofiel dient de hulpverlener te bezitten om dit
instrument toe te passen?
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• Heeft de hulpverlener voldoende gespreksvaardigheden en
zicht op de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden?
• De visie op mantelzorg binnen het beleid is vaak weinig
omschreven en methodisch onderbouwd. Er is geen
duidelijkheid in visie wie hiervoor de meest geschikte partner
kan zijn. Zolang deze benadering niet zal gesubsidieerd
worden als een multidisciplinaire benadering zal dit afhangen
van de interpretaties van de plaatselijke verantwoordelijken.
Vanuit de vaststelling van bovenstaande tekortkomingen, is
door de Hogeschool Gent een vervolgonderzoek opgestart
dat loopt tot 2016.
Voorbeeld 2: meetinstrument DK_DL van het VAPH
(VAPH= Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap)
Als erkend multidisciplinair team (MDT) voor het ziekenhuis
zijn we actief betrokken bij het uittesten van een
meetinstrument om de draagkracht en draaglast in beeld
te brengen van de mantelzorger voor personen met een
handicap minder dan 65 jaar. Wat is het verschil tussen een
persoon die op 63 jaar start aan dialyse of een persoon
die start aan 66 jaar? Voor ons was het belangrijk om
deel te nemen aan deze studie omdat wij als MDT in de
toekomst willen voorbereid zijn wanneer de overheid aan
erkende instanties zoals het MDT voorwaarden oplegt voor
subsidiering van de ondersteuning van de mantelzorg.
Belang van het “levensverhaal”(contextueel)
• Belang van op een gestructureerde en methodische wijze
de noden in kaart te brengen
• Belang van tijdig en preventief de zorg voor de zorgende
omgeving mee op te nemen in het zorgtraject van de
nefro-patiënt
• Belang van tijdige ondersteuning in de zorg en continuering
van de zorg te voorzien op kritische kantelmomenten
(ondersteuning thuiszorg, respijtzorg, beschermde
woonvorm) met professionele zorg
Voorbeeld 3: opdracht van diensten sociaal werk van
de mutualiteit
In het woonzorgdecreet is de opdracht wettelijk vastgelegd.
Zij dienen proactief risicogroepen te benaderen die nood
hebben aan “zorgbegeleiding”. Dit houdt in dat zij de nood
aan een zorgende omgeving in kaart moeten brengen,
de nodige ondersteuningsvormen realiseren en
multidisciplinaire samenwerking bewerkstelligen.

2.3 Rol van sociaal werk en equipe
De equipe is multidisciplinair samengesteld en heeft elk zijn
specifieke invalshoek.
Het professioneel nabij zijn voor de patiënt maar ook voor de
zorgende omgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
om de zorgbalans in evenwicht te houden. Het gebruik van
parameters en meetinstrumenten kan een meerwaarde
zijn om dit gestructureerd en methodisch te onderbouwen
maar kan enkel resultaat geven door erkenning van ieders
expertise en complementariteit.
De opdracht van sociaal werk is beschikbaar te zijn voor
patiënt en familie, en voortdurend de sociale context en
risico’s van grenzen van thuiszorg onder de aandacht
te brengen. Het is aan de sociaal werker om op een
gestructureerde en methodische wijze de sociale context
in beeld te brengen, een gericht advies te formuleren ter
ondersteuning van de zorg en afhankelijk van de zorgnoden
actief te bemiddelen bv. voor een gepaste woonvorm in
combinatie met dialysebehandeling.
In het zorgtraject kan de sociaal werker ingeschakeld
worden op kantelmomenten: hiervoor is er een erkenning
nodig van de medisch-verpleegkundige equipe die signalen
kan doorsturen.
Afhankelijk van de vraag kunnen wij:
• Gericht informatie en advies geven over de verschillende
mogelijkheden ter ondersteuning van de mantelzorg
• Verwijzen naar voorzieningen die de thuiszorg
ondersteunen, zowel professioneel als via vrijwilligers-werking
• Info, advies, bemiddelen en ondersteunen van sociale
administratie bij het verwerven van sociale
voorzieningen die de medische kosten kunnen drukken
• Info, advies, oriëntering naar, bemiddelen en ondersteunen
van patiënt en familie wanneer een beschermde woonvorm
moet gerealiseerd worden
Dit is een proces dat continu aandacht vraagt.

2.4 Besluit
Het blijft onze opdracht om “luisterend aanwezig te zijn”,
alert te blijven voor signalen van overbelasting, gericht tijdig
advies en informatie te geven en zo “zorgend aanwezig te
zijn” voor de patiënt en zijn zorgende omgeving. In tijden
van crisis en besparingen lijkt dit niet zo evident. Des te
meer zijn wij ervan overtuigd dat het belangrijk is dat wij
met het ziekenhuis actief meewerken aan studies om de
noden in beeld te brengen door het ontwikkelen van een
objectieve parameter. Uiteindelijk zou dit kunnen leiden tot
het ter beschikking stellen van financiële middelen, liefst
structureel via de ligdagprijs.

Figuur 3: Ecogram = sociaal netwerk in kaart brengen.
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3. Een reflectie vanuit de praktijk
3.1 Patiëntenpopulatie UZ Brussel
Op 1/2/2014 telt het UZ Brussel 147 chronische
dialysepatiënten, waarvan 73 ouder dan 75 jaar (50 %).
Van deze 73 personen wonen er 15 alleen, zijn er 37 patiënten
samenwonend met partner, 10 patiënten inwonend bij één
van de kinderen en verblijven er 11 mensen in een Woon en
Zorg Centrum (WZC).

3.2 Vaststellingen
De alleenstaande dialysepatiënt, leeft vaak geïsoleerd,
komt nog zelden buiten. Het driemaal per week naar het
dialysecentrum komen, geeft structuur aan zijn leven: hij
moet op tijd opstaan, moet zijn toilet maken, iets eten om
zijn medicatie te nemen, zich klaarmaken en wachten op
zijn chauffeur die hem naar het ziekenhuis zal brengen.
De dialysebehandeling geeft aan de alleenstaande de
gelegenheid om sociale contacten te leggen: hij heeft
zijn babbel met lotgenoten en ze nemen samen hun
middagmaal. Er ontstaat een grote solidariteit waarbij de
mobiele patiënt de minder mobiele helpt.
De partner of de mantelzorger van de dialysepatiënt heeft
tijdens de dialyse-uren tijd voor zichzelf om boodschappen
te doen, naar de kapper te gaan, hobby’s uit te oefenen…
Eens de gedialyseerde terug thuis, wordt de partner volledig
opgeëist en rest er nog weinig tijd voor zichzelf. Deze
partner heeft een enorme last te verwerken. De draaglast
is zeer zwaar. Als teamverzorger moeten wij hiervoor “oog
en oor” hebben, zodanig dat de partner die “last” van zich
eens kan afpraten.
De dialysepatiënt die inwoont bij één van de kinderen, is
meestal van vreemde origine en van de eerste generatie.
Deze personen spreken enkel hun eigen taal, zodat er zich
een probleem vormt om deze patiënt degelijk te informeren
over de behandeling.

3.3 Concrete hulpmiddelen
Om aan het taal- en/of cultureel probleem een oplossing
te bieden, is er in het UZ Brussel de mogelijkheid om
beroep te doen op de interculturele bemiddelaar. Deze
tolkt, bemiddelt tussen patiënt, familie en team en doet aan
gezondheidsvoorlichting en opvoeding zodat het team de
patiënt kan begrijpen en omgekeerd.
Om de communicatie te bevorderen tussen het zorgteam
enerzijds en de mantelzorger, de professionele verzorger

thuis of de verpleegkundige van het WZC anderzijds, wordt
aan elke nieuwe dialysepatiënt een boekje gegeven dat bij
elke dialyse meegebracht wordt en waarin nota’s heen en
weer geschreven worden.
Verder is er ook de informatiebrochure van de dialyse. Elke
discipline heeft uitvoerig zijn taak neergeschreven zodanig
dat de patiënt en familie weten waarop ze kunnen beroep
doen en bij wie.
Ook is er een sociaal luik, dat o.a. gaat over het aanbod van
de verschillende takken in de thuiszorg.
Als de thuissituatie van de dialysepatiënt onhoudbaar
blijkt zal hospitalisatie aangewezen zijn. Dit is dikwijls een
kantelmoment waarbij samen met de patiënt en zijn familie
naar een oplossing gezocht wordt.
Naast de anamnese van de sociaal verpleegkundige van de
nefrologie, wordt beroep gedaan op het verslag opgesteld
door “de liaison geriatrie”. De liaison geriatrie is een
verpleegkundige die de 75 jarige patiënt, gehospitaliseerd
op een niet-geriatrische dienst, zal testen op o.a.
zelfredzaamheid, mobiliteit etc. als de drempelwaarde van
het risicoprofiel van de patiënt bereikt is.
Dit risicoprofiel is bereikt als de patiënt, na een
verpleegkundige anamnese, 2 of meer punten scoort. Deze
punten worden bereikt als o.a. de cognitieve toestand van de
patiënt verminderd is (1 punt); als de patiënt alleenstaande
is (1 punt); een mobiliteitsprobleem heeft (1 punt); meer dan
5 medicamenten neemt (1 punt) en andere parameters.
Aan de hand van het resultaat van de sociale anamnese en
het verslag van de liaison geriatrie wordt door het team een
ontslagbeleid besproken. Dit beleid wordt door de sociaal
verpleegkundige overgebracht naar de patiënt en de familie
om samen tot de meest geschikte oplossing voor de
patiënt te komen: ofwel terugkeer naar huis met thuiszorg,
ofwel een aanvraag voor revalidatie ofwel een opname in
een WZC.
Het is belangrijk “het zelfbeslissingsrecht” van de persoon
te respecteren.

3.4 Besluit
Bij een probleemsituatie zal de sociaal verpleegkundige
samen met de patiënt en zijn familie zoeken naar de meeste
geschikte oplossing voor het probleem.
Doch indien de patiënt zich niet bewust is van het probleem,
zal hij ondanks alle argumentatie de aangeboden hulp
weigeren.
Als gezondheidswerker moeten wij de mening van de
patiënt aanvaarden.
Dit artikel is een neerslag van de presentatie op de 8-ste Vlaamse nefrologiedag 2014, georganiseerd door ORPADT en NBVN
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Predialyse: het belang van een bewuste keuze
Peter Strumane, Sr Therapy Specialist, Baxter, Renal Division, Belgium & Luxembourg
Greet Van Overberghe, Sr Sales Representative, Baxter, Renal Division

Verpleegkundigen vervullen een belangrijke rol in de periode voor de opstart van een
nierfunctievervangende behandeling. Tijdens deze periode (de ‘predialyse’) krijgen de
patiënt en zijn omgeving informatie over het ziektebeeld en de behandelingsopties met hun
specifieke kenmerken en gevolgen. De firma Baxter stimuleerde vernieuwende projecten
door het uitreiken van een prijs.
In België bieden verschillende dialysecentra al een actief
predialyse programma aan hun patiënten aan, met als
doel een gezamenlijk beslissingsproces van patiënten en
hun zorgverstrekkers omtrent een nierfunctievervangende
therapie te bevorderen. Daarbij worden het algemeen
welzijn en het gezondheidsbeeld van de patiënt in rekening
genomen opdat de patiënt zijn diagnose en de dialyse
niet zozeer als het einde van een leven zou beschouwen,
maar eerder als het begin van een nieuw, ander leven dat
grotendeels gedefinieerd wordt door de kwaliteit van de
behandeling. Hoe beter de informatievoorziening, hoe beter
mensen zich immers zullen verzorgen en hoe gunstiger de
aanvaarding en het verloop van de ziekte.
De keuze tussen peritoneale dialyse ofwel hemodialyse die
in het ziekenhuis, in een autodialysecentrum of zelfs thuis
kan gebeuren, kan sterk bepalend zijn voor de verdere
levenskwaliteit van de patiënt. In de praktijk blijkt echter
dat sommige patiënten zich nog steeds onvoldoende
bewust zijn van de mogelijkheden om hun ziekte zo goed
mogelijk in te passen in hun levenswijze en dagdagelijkse
omgeving. Alvorens een nierfunctievervangende therapie
wordt opgestart, is het daarom belangrijk dat betrokken
verpleegkundigen de patiënt zo goed mogelijk begeleiden
en informeren over alle mogelijke behandelingsopties.
Een gestructureerd en multidisciplinair predialysetraject,
waarbij de patiënt en zijn omgeving inspraak hebben in de
behandeling die het best aansluit bij hun levensstijl, kan een
wereld van verschil maken.
Recent initiatief rond predialyse: Belgische Baxter
Predialyse Award
Einde 2013 werd
de Belgische Baxter
Predialyse Award uitgereikt
aan twee dialysecentra in
Vlaanderen en Wallonië.
De Award heeft als doel
een betere voorlichting
van de patiënt op het vlak
van zijn keuze voor een
nierfunctievervangende therapie aan te reiken. Aan zowel
Nederlandstalige als Franstalige dialysecentra in België
werd gevraagd om een innovatief en op de patiënt gericht
project in te dienen. Twee onafhankelijke jury’s (één voor
elke regio) bestaande uit nefrologen, verpleegkundigen en

de voorzitter van de patiëntenvereniging (deze laatste, enkel
voor het Nederlandstalige jury) verkozen de twee winnende
projecten uit 14 inzendingen.
Jessa Ziekenhuis (Hasselt) en CHU Brugmann
(Brussel) werden verkozen als winnaars. Beide
ziekenhuizen kregen een financiële ondersteuning om hun
project daadwerkelijk te realiseren.
Winnend Nederlandstalig project: ‘Predialyse in
beweging’ - Jessa Ziekenhuis (Hasselt)
Het Jessa Ziekenhuis besteedt reeds vele jaren aandacht
aan predialyse. In samenwerking met een diëtist en de
sociale dienst van het ziekenhuis, ontwikkelden de artsen
en verpleegkundigen van het Jessa Ziekenhuis duidelijk
educatiemateriaal over nierinsufficiëntie en de verschillende
behandelopties. Dit educatiemateriaal wordt regelmatig
aangepast aan nieuwe noden en inzichten en werd ook nu
naar aanleiding van de award geactualiseerd. Ondermeer
video’s, ontwikkeld in eigen huis en in samenwerking met
het hele predialyseteam, over hemodialyse en peritoneale
dialyse, brengen het verloop van de therapie op een
krachtige wijze in beeld. Nieuw is dat hierbij nu bewust
gekozen werd om enkele patiëntengetuigenisssen naar
de voorgrond te brengen om het zo voor de patiënt,
de partner en hun familie tastbaarder te maken. Het
educatiemateriaal en de video’s, die verder beschikbaar
worden gesteld via de website van het ziekenhuis, bieden
de patiënt een houvast na de initiële informatiesessie in
het ziekenhuis. De opstart van de behandeling wordt na
enkele maanden door het behandelende team opgevolgd
via een patiëntentevredenheidsenquête. Op deze manier
kan er getoetst worden in welke mate het predialysetraject
voldeed aan de verwachtingen van de patiënt. Op basis
hiervan kan het traject steeds bijgestuurd worden.
“Alle patiënten, jong en oud, ondersteuning kunnen bieden
bij het maken van een keuze voor een behandelmethode
die aansluit op hun levenswijze, is voor ons de grootste
motivatie. Hoe meer de patiënten zich betrokken voelen
bij hun behandelingsproces, hoe beter de beleving en
aanvaarding kunnen verlopen. Daarom wilden wij een
educatief middel ontwikkelen op maat van de patiënt. De
Predialyse Award helpt ons om het project in een 5de
versnelling te schakelen”, zeggen Roos Geurts en Ester
Bollen, verpleegkundigen in het Jessa Ziekenhuis.
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Winnend Franstalig project: ‘Une rencontre, et plus si
affinités’ - CHU Brugmann (Brussel)

een therapie die het best bij hem past, waardoor de angst,
die deze fase van zijn/haar leven omringt, zal afnemen.

In CHU Brugmann worden de verpleegteams binnen
nefrologie-dialyse niet enkel geconfronteerd met een
moeilijke aanvaarding van het ziektebeeld dat chronisch
nierfalen met zich meebrengt. Met een sociaal en cultureel
sterk gediversifieerd patiëntenbestand vormen de
bijhorende taalproblemen zo mogelijk een nog zwaardere
uitdaging. Het aantal patiënten in het CHU Brugmann dat
noch één van onze landstalen, noch het Engels beheerst,
is de voorbije zes jaren verdrievoudigd. Het doel van dit
project is patiënten die met dialyse moeten starten, een
betere therapeutische begeleiding aan te bieden door het
delen van hun individuele ervaring met een andere patiënt
reeds op dialyse, die dezelfde taal spreekt en dezelfde
culturele achtergrond heeft. Dankzij dit gepersonaliseerde
“peterschap”, zal de patiënt de beschikbare
behandelingsopties beter begrijpen en kunnen kiezen voor

“Ons team detecteerde een onmiddellijke nood aan een
meer persoonlijke benadering om de taalbarrière en
andere socio-culturele verschillen tussen onze patiënten
te kunnen overbruggen. Met meer dan 35 jaar ervaring in
dialyse kunnen we putten uit een schat aan informatie en
een beroep doen op een uitgebreid netwerk van
“patiënten-peters” op maat. De Predialyse Award heeft
ons aangezet tot nadenken over een systematiek waarvan
zowel de patiënten als de zorgverstrekkers de educatieve
vruchten plukken.”, zegt Nadine Rossez, verantwoordelijke
verpleegkundige voor peritoneale dialyse en haar ploeg van
CHU Brugmann.
Het enthousiasme van de deelnemende centra is zeer
duidelijk gebleken. Het onderwerp ‘predialyse’ kwam dan
ook aan bod op het ORPADT symposium in mei 2014.
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Predialyse in beweging
Roos Geurts
referentieverpleegkundige predialyse, Jessa Ziekenhuis, Hasselt

De opvang en begeleiding van dialysepatiënten en hun omgeving kan niet goed
genoeg georganiseerd worden. Het team van het Jessa ziekenhuis deed haar
uiterste best en ontving hier meerdere prijzen voor.

Gestructureerde begeleiding
Al vele jaren wordt er binnen onze organisatie aandacht
besteed aan het verlenen van educatie m.b.t. de
verschillende nierfunctievervangende behandelingen aan
patiënten en hun omgeving. Dit gebeuren kende een hele
evolutie doorheen de tijd, gaande van een sporadische
informatieverlening tot het systematisch uitwerken van
een vaste structuur. De huidige predialysewerking kent
een multidisciplinair karakter. Hier zijn zowel nefrologen,
verpleegkundigen, sociale dienst alsook diëtisten nauw bij
betrokken. De gedrevenheid binnen dit team zorgt ervoor dat
de huidige werking tot op heden nog steeds blijft evolueren,
om zo de kwaliteit van het aanbod te optimaliseren. Wij zijn
ervan overtuigd dat het aanbieden van ondersteuning aan
alle patiënten, “jong en oud”, bij het maken van een keuze
voor een behandelmethode die aansluit op hun levenswijze,
van cruciaal belang is. Hoe meer de patiënt en zijn omgeving
zich betrokken voelen bij hun behandelingsproces, hoe
beter de beleving en aanvaarding kunnen verlopen.

Predialysetraject
Binnen onze organisatie wordt elke donderdag een
predialysetraject aangeboden.
De doorverwijzing van de patiënt naar dit traject gebeurt
door de behandelende nefroloog en wordt ingepland in de
‘predialyse’-agenda. Figuur 1 geeft op een schematische
wijze de structuur van het predialysetraject weer. Hierbij
dient vermeld te worden dat er sinds een half jaar
ook de mogelijkheid bestaat de patiënt informatie te
verlenen m.b.t. niertransplantatie, meer specifiek over de
pretansplantatiebegeleiding.
De informatieverstrekking van de behandeloptie
‘peritoneale dialyse wordt verleend door een peritoneale
dialyseverpleegkundige; die van de ‘hemodialyse’ wordt
verleend door een hemodialyseverpleegkundige. Op
deze wijze kan elke verpleegkundige beroep doen op zijn
eigen professionele expertise om de informatie vanuit een
ruim denkkader aan de patiënt en zijn omgeving aan te
bieden. Uiteraard bestaat er binnen dit hele verhaal geen
‘standaardpakket’ dat kan worden aangeboden. Er wordt
echter ook rekening gehouden met het profiel van de
patiënt, zodat de educatie op maat kan aangereikt worden.
Door de jaren heen hebben we als team gemerkt dat

het soort educatiemateriaal, wat gebruikt wordt om de
informatie te visualiseren, flexibel van aard moet zijn. Dit laat
toe het materiaal op regelmatige basis aan te passen aan
noden en nieuwe inzichten. Dit resulteerde in het ontwerpen
van enkele PowerPoint presentaties. Onze deelname aan de
Baxter Predialyse Award heeft dit gestimuleerd. Binnenshuis
werden er ook video’s over het verloop van een hemodialyseen peritoneale dialysebehandeling ontwikkeld waarbij
er enkele patiënten getuigenissen werden toegevoegd.
Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd het geheel
voor de patiënt en zijn omgeving tastbaarder te maken.
De presentaties (algemene toelichting, peritoneale dialyse,
hemodialyse, pretransplantatiebegeleiding) en de video’s
worden verder ter beschikking gesteld via de website van
het ziekenhuis via een toegangscode. Dit heeft als doel de
patiënt en zijn ruimere omgeving een houvast aan te bieden
na de initiële, vaak overdonderende informatiesessie.

Feedback
Om het predialysetraject steeds te organiseren op maat en
op basis van de behoefte van de patiënt en zijn omgeving, is
het van groot belang feedback te vragen aan alle betrokken
partijen. Wat de patiënt en zijn omgeving betreft, gebeurt dit
a.d.h.v. een digitale patiëntentevredenheidsenquête. Hierdoor
wordt ook hun betrokkenheid gestimuleerd. Uit de resultaten
is al gebleken dat het merendeel van de patiënten de voorkeur
geeft om het predialysetraject individueel te ontvangen i.p.v. in
groep. De resultaten van deze patiëntentevredenheidsenquête
zullen vervolgens besproken worden op het eerstvolgende
multidisciplinair teamoverleg dat driemaandelijks wordt
georganiseerd. Op basis hiervan kan de organisatie van het
predialysetraject aangepast worden.

Visie
Onze visie als team is om, op een dynamische wijze, mee
te denken met en voor onze patiënten en hun omgeving.
Daarom kozen we voor onze deelname aan de Baxter
Predialyse Award, die we met heel veel fierheid in ontvangst
hebben genomen, als titel ‘predialyse in beweging’. Recent
hebben we ook het Flanders’Care Label in ontvangst mogen
nemen. Dit is een label dat staat voor ‘slimmer zorgen voor
morgen’. Dit label betekent dat het project erkend wordt als
inspirerend om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
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PREDIALYSEBEGELEIDING

1ste gesprek

Info over peritoneale
dialyse

Gevoerd
door een
peritoneale
dialyseverpleegkundige

2de gesprek

Gevoerd
door een
hemodialyse
verpleegkundige

09u00 – 10u15

Info over hemodialyse

10u30 – 11u45

Pauze met belegde broodjes (12u00 – 13u00)

3de gesprek

4de gesprek

Info over het
dialysedieet

Info over het
psychosociale aspect
Gevoerd
door de
diëtiste

13u00 – 14u00

FUNCTIES van de diëtiste:
- Uitleggen van het doel van het volgen van
het strikte dieet, toegepast op de soort
behandeling
- Uitleggen van de verschillen die bestaan in
het te volgen dieet voor beide
dialysebehandelingen
- Opvolgen van de voedingsgewoonten,…

Gevoerd
door de
sociaal
werker

14u00 – 15u00

Mogelijk aanbod van de sociale dienst:
- Administratieve en financiële ondersteuning
- Praktische informatie o.a het vervoer naar
de hemodialyse, eventuele vakanties,…
- Psychosociale begeleiding
- Eventuele thuiszorgregelingen,…
- Oplossen van problemen, bijvoorbeeld met
ziekteverzekering, werksituatie,…

Figuur 1: Het predialyse traject schematisch.
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Dit geheel geeft voor ons de bevestiging én de erkenning
dat we als team een meerwaarde kunnen aanbieden aan de
patiënt en zijn omgeving. Het is voor ons dan ook een grote
stimulans om ons te blijven engageren om net dat beetje
verschil te kunnen maken binnen de wereld van nefrologie.

Dit artikel is een samenvatting van de presentatie op het namiddagsymposium 2014, georganiseerd door ORPADT. Voor meer informatie: WWW.
ORPADT.BE onder documenten/namiddagsymposium mei 2014/Predialyse in beweging

Figuur 2: Aantal uitgevoerde predialysebegeleidingen.

Figuur 3: Het multidisciplinaire predialyseteam van het Jessa ziekenhuis, Hasselt.
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EDTNA/ERCA-nieuws*
Beste ORPADT-VL en EDTNA/ERCA vrienden,
Net voor een welverdiende vakantie, geeft ORPADT Vlaams me weer de mogelijkheid om, via hun tijdschrift FORUM, u wat extra informatie over
EDTNA/ERCA door te spelen. Zoals jullie waarschijnlijk al wel weten gaat de 43ste Internationale EDTNA/ERCA conferentie dit jaar door van
6 tot 9 september in Riga, de hoofdstad van het aan de Oostzee gelegen Letland. Letland is op 1 januari 2014 officieel de achttiende lidstaat
van de eurozone die de euro heeft ingevoerd. Net op tijd voor ons dus. Geen wisselproblemen dit jaar. Voor de verzamelaars: de munten van 1
en 2 euro beelden de ‘Letse maagd’ af, de andere het wapenschild van het land. In Riga (Letland) is het altijd één uur later dan in België. Ook in
Letland kennen ze zomertijd en wintertijd.

Cultuur
Riga ligt aan de Golf van Riga en aan weerszijden van de Westelijke Dvina. De stad is gesticht in 1201 en was één van de Hanzesteden. De
historische binnenstad van Riga (Vecriga) is UNESCO-Werelderfgoed vanwege de jugendstil/art nouveau en 19de eeuwse houten architectuur.
Samen met het Zweedse Umeå zal Riga in 2014 ook de titel “Culturele Hoofdstad van Europa” dragen. Letland, bekend om zijn koortradities,
organiseert daarom het ganse jaar door solo-optredens van Letse zangers en muzikanten. Ook het Nationaal Kunstmuseum doet mee en pakt
uit met een tentoonstelling over het begin van de Eerste Wereldoorlog, nu alweer 100 jaar geleden. Letland is ook bekend voor zijn amber. Diverse
musea stellen daarom in 2014 artefacten en kunstwerkjes in amber tentoon. Als u weet dat Baltisch amber gevonden werd in Toetanchamon’s
graf, dan beseft u dat deze kostbare grondstof een zeer waardevol ruilmiddel was dat de Baltische regio stevig op de kaart heeft gezet. U merkt
het, Riga zal zich in 2014 van zijn educatieve en creatieve kant laten zien.

Programma
De Conferentie wordt gehouden in “The Conference and Event Centre” van het Radisson Blu Hotel in Riga. Dit “Conference Centre” is het
grootste van de 3 Baltische landen. Het heeft 15 multifunctionele zalen met een totale capaciteit van 2500 bezoekers. En dit allemaal op goed
5 minuten wandelen van de oude stad.
Voor deze 43ste Internationale EDTNA/ERCA Conferentie werden er 202 abstracts ingezonden die ondertussen werden geëvalueerd. Ze zullen
worden geïntegreerd in het interessante en educatieve programma samen met de workshops, de lancering van nieuwe boeken, de opleidingssessies van de verschillende bedrijven en vele andere educatieve opportuniteiten.
De Jaarlijkse Algemene Vergadering (AGM) van onze vereniging zal dit jaar gehouden worden op zondag 7 september. Tot 4 juni kunnen dan
ook Moties, aanvragen voor een plaats in het Uitvoerend Comité of aanvragen voor een Lifetime lidmaatschap binnen gestuurd worden. Verdere
informatie vindt u op: http://www.edtnaerca-conference2014.com/

Belangrijke data
Early registration deadline
20 juni 2014
Regular registration deadline 8 augustus 2014
Deadline for pre-registrations 22 augustus 2014

Openbaar vervoer
Riga beschikt over 4 verschillende verplaatsingsmogelijkheden: tram, trolleybus, bus en trein. Riga beschikt in totaal over 39 buslijnen, 8 tramlijnen en 23 trolleybuslijnen. Het openbaar vervoer rijdt er van 5:30 tot 23:30 uur. De website www.rigassatiksme.lv. geeft info over prijzen en waar
de tickets kunnen gekocht worden. Tickets kunnen van de bestuurder worden gekocht (€ 1) doch het is goedkoper om e-tickets te kopen in de
kiosks en bepaalde winkels. Er zijn e-tickets voor 1 rit (€ 0.6), 5 ritten (€ 3), 10 ritten (€ 5.7) en 20 ritten (€ 10.8). Het is ook mogelijk een 24 uren
ticket te nemen (€ 2.50), een 3 dagen ticket (€7) of een 5 dagen ticket (€ 8).

Taal: Lets
www.letsetaal.nl/handige-woorden-zinnen
Ik hoop u allen in Riga te zien maar wens jullie eerst en vooral allen een welverdiend verlof toe.
Zoals steeds bereikbaar op: rodenmichel@gmail.com.

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

Michel Roden
EDTNA/ERCA Brand Ambassador voor België
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ORPADT

organiseert de reis naar het
EDTNA-congres te Riga, Letland
van 06 tot 09 september 2014

WWW.ORPADT.BE

Verblijf

Albert Hotel, Riga, op 900 m. van het congrescentrum

Vervoer

06/09 BRUSSEL-RIGA
09/09 RIGA-BRUSSEL

Prijs

éénpersoonskamer :
775 euro
tweepersoonskamer :
660 euro/persoon
(hotelverblijf voor 3 nachten, inclusief ontbijt, vlucht, taksen, tranfers,
diner met alle deelnemers op maandag 08/09/2014)

BT602
BT603

11.55-15.40
17.30-19.25

Inschrijven enkel via mail : stefaan.maddens@scarlet.be + betaling voorschot van €300/
persoon vóór 30/4/13 op BE90 0012 9740 7332, ORPADT, met vermelding :
EDTNA 2014 – naam deelnemer – kamerkeuze – naam centrum - evt.
kamergenoot.

Een e-mailadres en GSM per deelnemer zijn een absolute voorwaarde voor
inschrijving.
Saldo te betalen op bovenstaande rekening voor 1/7/14

31
Forum jaargang 14 • nr. 2 • juni 2014

43rd EDTNA/ERCA
International
Conference
September 6–9, 2014
The Conference and Event Centre
Radisson Blu Hotel Latvija, Riga, Latvia
Conference Theme:
Patient-centred Renal Care –
A Multidisciplinary Approach to Holistic Health
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