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Van de redactie

         ij sluipt binnen, richt zijn kalasjnikov en maait elke 
      omstaander in koelen bloede neer. 

Iedereen weet waarover we het hebben. Ook binnen ons 
lichaam trachten terroristen ons voortdurend onderuit te 
krijgen. Meestal haalt het immuunsysteem de bovenhand, 
soms zijn de indringers de baas en moeten we hulptroepen 
inroepen. Het plaatsen van een peritoneale dialysekatheter 
creëert kunstmatige schade aan onze huidbarrière. Het is 
belangrijk deze toegangspoort zorgvuldig te bewaken. Treedt 
er toch een infectie op dan wordt het beschikbare arsenaal 
aan geneesmiddelen ingezet. Gewoonlijk loopt het goed af 
maar een blijvend letsel van het buikvlies is waarschijnlijk. 
In Vlaanderen is de behandeling van een bestaande peritonitis 
degelijk onderbouwd, maar er ontbreken eenduidige 
nationale richtlijnen voor een preventiebeleid. Nefroloog Tom 
Dejagere onderzoekt voor ons de verschillende preventiestra-
tegieën. Net zoals bij terreurbestrijding, werken niet alle 
strategieën even efficiënt.
 
Het hele terreurverhaal maakt het niet eenvoudiger voor vluch-
telingen en andere migranten om hun plaats in onze maat-
schappij te vinden. De ZNA Nierkliniek uit Antwerpen toont 
ook in niet-crisistijden hoe we positief kunnen omgaan met 
andere culturen. 

Multidisciplinair samenwerken aan een heldere communicatie, 
een degelijke preventie en het vroeg herkennen van aandoe-
ningen en complicaties: laten we daar blijvend de schouders 
onder zetten zodat we voor de patiënt een veiligere omgeving 
scheppen. Deze Forum kan hier hopelijk zijn steentje toe 
bijdragen.
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ORPADT-info
In het vroege voorjaar en late najaar waren er de aanslagen in Parijs. Het leek alsof 
de wereld even stilstond. De oorlog in Syrië en Irak met de beelden van de grote 
stroom van vluchtelingen zijn confronterend terwijl niemand vandaag weet hoe dit 
verder moet.

Besparingen 
De zomer werd beheerst door een land dat op de rand van het failliet stond. Een Grieks drama was 
niet ver weg.
Toen ik in september op het EDTNA-congres in Dresden zat, hoorde ik de verhalen van collega’s uit 
Zuid-Europa over de afbraak van hun gezondheidssysteem. Het deed me stil worden.
Dichter bij ons worden de contouren van het nieuwe beleid in de gezondheidszorg stilaan zichtbaar. 
Tot op vandaag zien we vooral lineaire besparingen opduiken in onze sector. Deze zullen zeker voel-
baar worden op de werkvloer. Ik vrees dat de bestaffing van onze centra hier als eerste zal onder lijden 
terwijl men meer en meer verwacht van iedere medewerker. Dit bleek ook uit de ORPADT-meeting van 
leidinggevenden in mei dit jaar. Het lijkt dat bijna de ganse sector in Vlaanderen met accreditatie bezig is, 
naast de ‘gewone’ zorg voor onze dialysepatiënt. Dit laatste dienen we nochtans absoluut te bewaken.

Dag An en Annelore
Voor ORPADT betekende 2015 ook afscheid van 2 trouwe ORPADT-bestuursleden. Nadat An De Mol 
vorig jaar afscheid had genomen van UZ Leuven, stopte ze in september van dit jaar ook haar werk 
binnen het ORPADT-bestuur. Neerschrijven van wat An betekende voor deze bestuursploeg en in de 
ganse breedte voor de nefrologische verpleging in Vlaanderen de voorbije 25 jaar, is bijna onmogelijk. 
Hier zouden we een ganse Forum editie moeten aan besteden. Het ga je goed An en we hopen van 
harte dat, nu je met pensioen bent, kan genieten van andere horizonten.

Onverwacht was ook het afscheid van Annelore De Winter. De posthogeschool opleiding nefrologische 
verpleging was de laatste jaren veilig in haar handen. Binnen het ORPADT-bestuur was zij eerder bij 
de ‘stille’ krachten maar je kon altijd op haar rekenen en wat ze deed was altijd correct en af. Nieuwe 
professionele uitdagingen boden zich aan en wij hopen van harte dat het goed met haar zal gaan.

Maar ORPADT kijkt niet alleen terug naar 2015. De eerste voorbereidingen van het nieuwe werkjaar 
zijn al gestart en wij hopen dat het programma 2016 ook door jullie zal worden gesmaakt. Wij rekenen 
alvast op ieder van jullie!

Geniet van deze eindejaarsperiode. Vanwege het ganse OPRADT-bestuur een gelukkig en gezond 
2016 zowel op privé als professioneel vlak. 

Bert Van den Wijngaert
voorzitter ORPADT

O R PA D T    VZW
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1. Inleiding

Peritoneale dialyse (PD) is een vorm van chronische dialyse 
waarbij het buikvlies wordt gebruikt als semipermeabele 
membraan dat dient om afvalstoffen tussen bloed en 
zuiver dialysaat uit te wisselen. Eén van de belangrijkste 
complicaties van deze techniek is het optreden van een 
infectie net ter hoogte van dit buikvlies (peritonitis). Het 
zorgt niet alleen voor pijn, maar ook voor een tijdelijke 
functiedaling van het buikvlies als dialysemembraan. 
Hierdoor kunnen tijdelijk onvoldoende dialyse en/of 
onvoldoende ultrafiltratie optreden met respectievelijk 
uremische klachten en volume-overvulling tot gevolg. Maar 
minstens even belangrijk is de gekende associatie tussen 
herhaalde peritonitis episodes en vroegtijdige sclerose 
van het buikvlies waardoor bovenvermelde membraan 
dysfuncties permanent kunnen zijn. Hierdoor kan overstap 
naar een andere vorm van nierfunctievervangende therapie 
nodig zijn. Een veel dramatischer complicatie van PD is 
Encapsulating Peritoneal Sclerosis (EPS), een aandoening 
waarbij het buikvlies een inflammatoire verandering 
ondergaat met progressieve inkapseling van de darmen 
(n.v.d.r.: voor meer informatie over EPS zie ook Forum 
jaargang 12, nr. 2, 2012, pp 9-12). Deze aandoening kent 
een hoge mortaliteit en noopt altijd tot stoppen van PD. 
Ook deze EPS aandoening lijkt geassocieerd aan herhaalde 
infecties van het buikvlies. Eén op vijf van alle transfers van 
PD naar hemodialyse heeft rechtstreeks met peritonitis te 
maken. Reden genoeg dus om onze patiënten zo goed als 
mogelijk tegen deze complicatie te beschermen.

2. Over welke infecties gaat het?

De infectie van het buikvlies kan veroorzaakt worden door 
een bacterie of een gist of schimmel. De ziekteverwekker is 
binnengedrongen vanuit de buitenwereld (exogeen) via de 
huid rondom de exit site of via het connectiesysteem. Ofwel 
is de kiem op het buikvlies terechtgekomen na endogene 
verspreiding, via een abdominaal orgaan (meestal de 
darmen) of via het bloed (hematogene verspreiding). 
De meest frequent voorkomende ziektekiemen worden 
vermeld in tabel 1. In één op vijf van de gevallen worden 
meerdere kiemen gevonden, in één op tien wordt geen 
duidelijke kiem geïdentificeerd (1).
De enige aan de buitenkant zichtbare infectie die rechtstreeks 
met PD verband houdt, is de exit site infectie ter hoogte van 

de katheterpoort. Als de exit site infectie erg uitgebreid is, 
wordt soms ook een infectie van de tunnel gezien.
Het is goed gekend dat een exit site infectie aanleiding 
kan geven tot een peritonitis, dus het voorkomen van deze 
laatste infectie zal ook inhouden dat we de exit site infectie 
dienen te voorkomen (2). 

3. Hoe vaak komt het voor?

Het aantal patiënten dat een peritonitis krijgt tijdens PD 
behandeling is erg wisselend. De literatuur geeft aantallen 
die gaan van 0,06 tot 1,66 episodes per patiëntenjaar. 
Dit verschil is erg groot en treedt op tussen verschillende 
werelddelen en landen. Maar binnen eenzelfde land zijn 
de verschillen tussen de PD-centra ook groot (figuur 1). 
Dit verschil is niet enkel te verklaren door centrumgrootte, 
aantal verpleegkundigen of gemiddelde PD-trainingstijd. 
Daarom moeten verschillen in de zorg voor de katheter 
tussen de verschillende centra een rol spelen. Het is dan 

Hoe houden we infecties weg van het kostbare 
buikvlies bij peritonale dialyse

Peritoneale dialyse gerelateerde peritonitis of buikvliesontsteking veroorzaakt pijn, 
ongemak, membraandysfunctie en vervroegde slijtage van het buikvlies. Hoewel 
er veel gekend is over hoe deze infecties behandeld moeten worden, is er veel 
minder duidelijkheid over hoe ze te voorkomen. In dit overzichtsartikel wordt de 
beschikbare evidentie over preventiestrategieën besproken.

Tom Dejagere 
nefroloog, Jessa Ziekenhuis Hasselt

Organisme Frequentie van voor-
komen in procent

Gram-positieven
- coagulase negatieve    
  Staphylococcen
- Staphylococcus aureus
- Streptococcus species
- Enterococcus species
- Andere

   57%
- 30%

- 15%
-   7%
-   1%
-   4%

Gram-negatieven
- Pseudomonas species
- Escherichia coli
- Andere

   11%
-   2%
-   2%
-   7%

Fungi     1%
Mycobacteriën        0,1%
Andere     1%
Polymicrobieel   19%
Cultuur negatief   10%

Tabel 1: Meest frequente ziektekiemen bij  
               PD-gerelateerde peritonitis (1).
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ook waarschijnlijk dat we als zorgverleners een belangrijke 
rol spelen in de preventie van dergelijke infecties (3).

4. Wat kunnen we er aan doen?

Er zijn beïnvloedbare risicofactoren op verschillende 
niveaus: patiëntgebonden, gerelateerd aan de plaatsing 
en het gebruik van de PD-katheter, gerelateerd aan de 
gebruikte PD-vloeistoffen en gerelateerd aan de hoeveelheid 
ziektekiemen in de buurt van het buikvlies. 

4.1 Patiënt gerelateerde risicofactoren

Deze risicofactoren werden herhaaldelijk gevonden tijdens 
observationele studies. Ze zijn vaak niet goed beïnvloedbaar, 
dus veel meer dan een uitnodiging tot extra alertheid is 
het vaak niet. We hebben het over leeftijd, diabetes, frailty 
(kwetsbaarheid), lagere socio-economische klasse. Andere 
zijn in meerdere of mindere mate toch nog corrigeerbaar, 
zodat kennis van deze risicofactoren nuttig is. Het gaat o.a. 
over roken, obesitas, huisdieren in huis, enzovoort. Een 
uitgebreide opsomming is terug te vinden in tabel 2 (3).

4.2 Katheter gerelateerde risicofactoren

Er is geen op evidentie gebaseerde uitspraak te doen over 
verschillen in PD-gerelateerde peritonitis bij verschillende 
types van katheters (recht of gekruld) of verschillende 
manieren van plaatsing (blind of laparoscopisch). Wel 
wordt aangeraden om een naar onder gerichte tunnel te 
creëren (4). Er is wel evidentie voor het nut van het gebruik 
van antibiotica tijdens de katheterplaatsing. Daarbij is 
vancomycine best bestudeerd en wordt in de richtlijnen 
van de International Society for Peritoneal Dialysis (ISPD 
guidelines) aangeraden om antibiotica te geven met gram-
positieve dekking, gebaseerd op de microbiologie van patiënt 
en ziekenhuis (5). In België zal cefazoline meestal volstaan, 
maar is vancomycine te verkiezen bij MRSA-dragerschap of 
hoge prevalentie van MRSA in het ziekenhuis. De met zorg 
geplaatste katheter zal dagelijks gemanipuleerd worden 
en dit soms gedurende vele jaren. Hier zitten de meeste 
risico’s: connectie/deconnectie met de dialysevloeistoffen 
en de exit site verzorging. In de connectiemethode werd 
enkele decennia geleden enorme vooruitgang geboekt met 
de twin bag methode waarbij het principe flush before fill 

standaard is geworden (6). Er is veel onderzoek gebeurd 
naar de noodzaak tot strikte handhygiëne bij de patiënt 
vooraleer de PD-connecties worden gemaakt. Opvallend 
daarbij is dat de kans op translocatie van bacteriën door het 
aanraken van de connector groter is wanneer de handen 
gewassen zijn zonder drogen dan wanneer de handen 
helemaal niet zijn gewassen. Gewassen handen die goed 
gedroogd zijn scoren het beste. Alcohol bevattende handgel 
is een goed alternatief, maar de concentratie alcohol dient 
voldoende hoog te zijn (>60%). De handen dienen volledig 
te worden behandeld gedurende 15-30 seconden en 
voldoende droogtijd dient in acht genomen (7). Het gebruik 
van een mond-neus masker wordt algemeen geadviseerd 
tijdens de wisselingen. Goede studies die de efficiëntie van 
deze preventieve maatregel aantonen ontbreken echter (7).
Er is verbazend genoeg relatief weinig onderzoek gedaan 
naar de beste manier om de exit site te verzorgen. 
Algemene regels zijn gebaseerd op expert opinies: het 
gebruikte antisepticum mag niet cytotoxisch zijn, maar 
welke de voorkeur geniet is onduidelijk. Ook over de 
frequentie van exit site verzorging en de noodzaak van een 
verband op de exit site bestaat geen eensluidend advies. 
Om deze reden wordt verder in de tekst de noodzaak van 
een centrumgebonden beleid benadrukt.
Al deze handelingen dienen door de patiënt zelfstandig 
te worden uitgevoerd. De patiënt is meestal leek in 
verpleegkundige taken: goede educatie is dan ook cruciaal. 
Naast de evidente educatie bij de start, wordt in de ISPD 
guidelines aangeraden patiënten opnieuw te educeren na 
3-6 maanden, jaarlijks en na elke infectie (5). Het is gekend 
dat het niet volgen van een voorgeschreven protocol de 
kans op peritonitis met 60 % doet toenemen (8). 

Tabel 2: Patiënt gebonden risicofactoren voor PD-
gerelateerde peritonitis (3).

Figuur 1: llustratie van de verschillen in peritonitis
 frequentie in de verschillende centra in Australie en Nieuw-
Zeeland in 2011 (ANZDATA 2012 Annual Report) (3).
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Maar zelfs ondanks goede teaching worden vaak fouten 
gezien: volgens een Chinese studie wast 50% de handen 
slecht en 25% gebruikt geen mond-neus-masker bij de 
wisseling. Deze patiënten hebben 7 keer meer kans op 
peritonitis (9).
Maar ook de teacher dient onderricht te krijgen. Zo blijkt 
het mogelijk dat de patiënten meer peritonitis krijgen 
wanneer ze getraind zijn door PD-nurses die langer in het 
vak zitten. Vasthoudendheid aan protocols zoals junior 
nurses makkelijker doen, kan dus lonen (10). Anderzijds is 
de kans op peritonitis lager zo de patiënt teaching kreeg 
van PD-nurses met een langere niet-PD ervaring (11). Over 
types van training, duur van training en studiehulpmiddelen 
bestaan geen goede studies.

4.3 PD-vloeistoffen

In de BalANZ trial werden de potentiële voordelen van de 
zogenaamde biocompatibele PD-vloeistoffen bestudeerd. 
In deze studie lijkt het aantal episodes van peritonitis bij 
patiënten behandeld met de nieuwere vloeistoffen (neutrale 
pH, lage concentratie glucose degradatie producten) toch 
lager te zijn (12). In een systematische review kon een 
dergelijk protectief effect van deze meer biocompatibele 
vloeistoffen niet hard worden gemaakt. Daarom blijft het 
belang van PD-vloeistoffen in relatie tot PD-gerelateerde 
infecties onduidelijk.

4.4 Ziektekiemen in de buurt van het    
      buikvlies: rondom de exit site

Elke gezonde huid draagt een groot aantal bacteriën op 
haar oppervlakte. In vele gevallen zijn ze weinig pathogeen 
en veroorzaken aldus weinig problemen, zeker wanneer de 
huid intact blijft. De intredepoort van de PD-katheter is echter 

een kunstmatige schending van de gezonde huidbarrière. 
Staphylococcen kunnen op deze plaats toch een infectie 
veroorzaken en langsheen de kathetertunnel ook peritonitis 
veroorzaken. Vandaar dat Staphylococcus epidermidis 
en Staphylococcus aureus (S. aureus) hoog staan in de 
lijstjes van de ziekteverwekkers van PD-peritonitis. Vooral 
S. aureus heeft belangrijk pathogeen potentieel. Deze kiem 
geeft ook aanleiding tot ernstiger verlopende exit site en 
buikvlies infecties. Eén op de vijf van de gezonde mensen 
is drager van deze kiem in de neus, de keel en op de huid. 
Dragers hebben een hogere kans op een infectie met S. 
aureus. Daarom is al erg veel studiewerk verricht naar het 
belang van het bestrijden van dit dragerschap. Dit kan 
door periodieke applicatie van mupirocine in de neus of 
zelfs op de exit site zelf (Bactroban®). De resultaten waren 
aanvankelijk niet extreem hoopgevend (13), maar latere 
studies toonden wel duidelijk een reductie van het aantal 
infecties met S. aureus (14).
Er worden nog andere types antibiotica en ook combinatie 
preparaten gebruikt om de hoeveelheid bacteriën rondom 
de exit site te verminderen. Sommige geven erg goede 
resultaten met betrekking tot reductie van het aantal 
infecties, vb. gentamycine beter dan mupirocine (15), 
of polysporin Triple (een combinatiepreparaat van 3 
antibacteriële middelen: polymyxine B, bacitracine en 
gramicidine) beter dan mupirocine en met behalen van erg 
lage infectieratio’s (MP3-study) (16). Toch is voorzichtigheid 
geboden: elk langdurig gebruikt antibioticum kan aanleiding 
geven tot resistentie. Mupirocine resistentie wordt vaak 
gevreesd maar lijkt vooralsnog geen belangrijk klinisch 
probleem. Gentamycine resistentie is wel een klinisch 
probleem gebleken in studies: gebruik van dit antibioticum 
gaf aanleiding tot meer infecties met gram-negatieve kiemen. 
En zelfs de verandering van de huidflora door polysporin 
triple gaf in de MP3-study aanleiding tot meer fungale 
infecties, die uiterst gevaarlijk zijn. Dus polysporin triple wordt 
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ondanks goede studieresultaten niet profylactisch gebruikt.
De zoektocht naar meer natuurlijke preventiemiddelen 
leidde tot de HONEYPOT trial. Hierbij werd het effect van 
dagelijkse applicatie van medicinaal honing op de exit site 
vergeleken met standaard exit site verzorging (dragers 
van S.aureus werden wel met mupirocine in de neus 
gedekoloniseerd in de controle groep, niet in de honing 
groep) (17). Honing bleek geen beter protectief effect op 
PD-gerelateerde infecties op te leveren. Bij diabetici werd de 
kans op een PD-gerelateerde infectie zelfs significant hoger.
De ISPD guidelines bevelen steeds het gebruik van 
profylactische antibiotische therapie aan, ofwel in de 
neus, ofwel op de exit site, ofwel beide. De praktijk in 
Vlaanderen is veel terughoudender, maar in verspreide 
slagorde. Er is immers geen praktijkrichtlijn in Vlaanderen, 
in tegenstelling tot Nederland. De Nederlandse Federatie 
voor Nefrologie onderschrijft de ISPD guidelines in het 
eerder liberale gebruik van profylactische antibiotica, met 
de klemtoon op mupirocine (18). Iets terughoudender en 
logisch zou kunnen zijn: maandelijkse neusdekolonisatie 
met mupirocine bij dragers van S.aureus, mupirocine op 
de exit site van patiënten met voorafgaandelijke S.aureus 
infectie(s) en gentamycine op de exit site van patiënten met 
voorafgaandelijke Pseudomonas infectie(s).
 
4.5 Ziektekiemen in de buurt van het 
      buikvlies: in de abdominale organen

De infectie van het buikvlies kan ook ontstaan doordat 
bacteriën migreren van een abdominaal orgaan naar het 
buikvlies, of via het bloed zich in het buikvlies gaan vestigen. 
Er zijn enkele aanbevelingen te maken voor specifiek
voorkomende situaties waarin de kans op een dergelijke 
dislokatie van bacteriën duidelijk groter is. Bestrijden 
van obstipatie en hypokaliëmie zijn bekende en rationele 
aanbevelingen, maar zonder bewezen nut. Daarnaast wordt 
ook antibiotica geadviseerd rondom bepaalde procedures 
(tabel 3). Dergelijke preventie wordt sterk geadviseerd, 
maar is niet met studies onderbouwd (5).
Candida infecties treden bijna uitsluitend op na 
voorafgaandelijk antibiotica gebruik. In geval van langdurig 
antibiotica gebruik wordt preventie met een antifungaal 
middel sterk aanbevolen (tabel 3).

5. Wat is nog onduidelijk op dit moment

Op het vlak van preventie van infecties zijn er nog 
steeds meer vragen dan antwoorden. Er zijn veel routine 
handelingen, zoals de exit site verzorging bijvoorbeeld, die 
eigenlijk weinig of niet op studies zijn gebaseerd. Dergelijke 
studies zullen er vermoedelijk ook nooit komen, omdat er 
erg veel patiënten nodig zijn om een preventief effect aan 
te kunnen tonen. Het lijstje in tabel 4 zal dus met veel kans 
voor altijd zo lang blijven. Het is anderzijds wel goed zich 
bewust te zijn van wat er wel en niet op stevige evidentie is 
gebaseerd.

Situatie Preventieve strategie
Colonoscopie of 
hysteroscopie

Ingreep na drainage 
van PD-vloeistof; pre-
procedureel antibiotica 
zoals bij endocarditis 
profylaxe, zonder harde 
evidentie

Tandingrepen 
(S. viridans)

Er is rationale voor anti-
biotica zoals bij endocar-
ditis profylaxe maar er is 
geen harde evidentie

Langdurige antibiotica 
therapie

Nystatine oraal, hoge do-
sis: veilig maar minder 
goed bestudeerd (Wil-
liams, PDI 2000)
Fluconazol oraal, lage 
dosis: goed bestudeerd 
maar bij hoge Candida 
peritonitis achtergrond 
(Restrepo, PDI 2010)

Tabel 3: Preventieve systemische antibiotische therapie 
in specifieke situaties (5, 18).

Tabel 4: Interventies waarvan de impact op de kans op 
PD-infecties nog verder bestudeerd moet worden (3).
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6. Voor eigen deur vegen

In een dergelijke onzekere situatie dienen we juist niet 
nonchalant te zijn. De vaststelling dat het aantal PD-
gerelateerde infecties erg verschilt van land tot land en van 
centrum tot centrum, dwingt ons tot een hoge mate van 
waakzaamheid in ons eigen centrum. Het type en aantal 
van PD-gerelateerde infecties dient in elk centrum jaarlijks te 
worden gerapporteerd en in team besproken. Toename van 
infecties of afwijking van streefnormen zijn een aanleiding 
om alle procedures onder de loep te nemen en het opvolgen 
ervan te bewaken (tabel 5). Hoge infectie ratio’s moeten 
ook een aanleiding zijn om procedures te maken zo lokaal 
nog niet voorhanden. Ook dienen gekende preventieve 
strategieën te worden geimplementeerd wanneer die 
nog niet in gebruik zijn. Hiervoor kan men zich baseren 
op de vele guidelines die er bestaan. Het PD-team dient 
ook te waken over kwaliteitsvolle educatie en re-educatie 
van de patiënten, maar ook over hun eigen bijscholing en 

eenduidigheid in beleid. Het is ten allen prijze te vermijden 
dat er binnen één centrum verschillen in houding tegenover 
bepaalde aspecten van infectiepreventie bestaan.

7. Besluit 

PD-gerelateerde infecties zijn ernstige complicaties van PD. 
Ze veroorzaken naast pijn en ongemak ook een mogelijke 
oorzaak van techniekfalen. De infecties zijn afkomstig van 
de buitenwereld of van het inwendige milieu van de patiënt. 
Strikte exit site care en aseptische techniek bij de wisselingen 
zijn een minimum om het aantal infecties te beperken. Hierbij 
is goede patiënten educatie een hoeksteen. Daarnaast 
kan in specifieke gevallen gebruik worden gemaakt van 
antibiotica lokaal bij de exit site verzorging of dekolonisatie 
van de neus. Systemisch toegediende antibiotica zijn nuttig 
in specifieke situaties. Waakzaamheid voor de infectie-ratio 
in uw eigen centrum is steeds nodig zodat ingegrepen kan 
worden voor het te laat is.
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Tabel 5: Monitoring van PD-peritonitis en streefcijfers volgens verschillende guidelines.

Guideline Uitgedrukt als 1 episode in X aantal patiëntenmaanden Uitgedrukt als X episodes per jaar
ISPD (5) 1 per 50 – 200 maanden < 0,06 – 0,24 per jaar
NfN (18) 1 per >18 maanden < 0,67 per jaar
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De ZNA Nierkliniek bevindt zich in de stad Antwerpen. 
Hier leven meer dan 400.000 mensen en meer dan een 
kwart van de inwoners behoort tot een etnisch-culturele 
minderheid. De helft zijn buitenlanders die hier verblijven, de 
andere helft zijn ‘nieuwe Belgen’ (bron: Stadsplan Diversiteit 
2008-2012).
In de ZNA Nierkliniek wordt in twee high-care centra 
gedialyseerd, een op de campus Middelheim en een op 
de campus Stuivenberg. Daarnaast zijn er nog drie locaties 
voor Low-care dialyse. De campus Stuivenberg bevindt 
zich in de Seefhoek en net op de grens met Borgerhout, 
een zeer multiculturele omgeving.

Culturele mix

De culturele mix van de omgeving vinden we ook terug in 
onze dialyse-eenheden. Op dit moment vertegenwoordigen 
onze patiënten 27 nationaliteiten, met een klein verschil 
tussen de sites (13 nationaliteiten in het Middelheim, 22 
in het Stuivenberg). De meerderheid is Belg (64%), een 
grote groep wordt gevormd door mensen uit Marokko en 
Turkije (12% en 3%). Er is ook een behoorlijke Armeense 
afvaardiging (3%). De mix wordt vervolledigd door mensen 
uit bijna alle werelddelen (Azië, Afrika, Zuid-Amerika en 
Oost-Europa).

Visie

De missie van onze eenheid is: ‘Kwaliteitsvolle  nefro-
logische zorg voor iedereen’. Dit wordt meer uitgebreid 
vertaald in een visie, die u kunt terugvinden in het tekstkader. 
In ons dagelijks handelen, streven we ernaar om deze 
missie en visie steeds te respecteren.

Specifieke problemen

Het bestaan van een multi-etnische en –culturele mix 
brengt natuurlijk specifieke problemen met zich mee in de 
dagelijkse praktijk van de dialyse. Ik zal dit, aan de hand van 
enkele verhalen, wat toelichten.
M.N. is een 28-jarige Armeense vrouw, die sinds 2012 in 
België verblijft. De oorzaak van haar nierinsufficiëntie is niet 
helemaal duidelijk, maar ze is in hemodialyse sinds maart 

2010. Ze was dus al in dialyse toen ze in België toekwam 
en probeert nu een verblijfsvergunning te verkrijgen via een 
medische regularisatie (artikel 9ter). Dit kan je aanvragen 
als je ernstig ziek bent, en als de behandeling die je nodig 
hebt, niet beschikbaar of toegankelijk is in je herkomstland. 
En daar wringt natuurlijk het schoentje.

In 1988 werd Armenië opgeschrikt door een zeer zware 
aardbeving. Artsen en verpleegkundigen van verschillende 
Vlaamse ziekenhuizen, vlogen naar het rampgebied om 
er slachtoffers met nierbeschadiging te behandelen. Wat 
begon als acute hulp groeide gaandeweg uit tot een 
blijvend ondersteuningsproject dat zich ook tot andere 
nierpatiënten richtte. De vzw Nephrology Armenia Flanders 
(NAF) werd opgericht, een initiatief waaraan zes Vlaamse 
ziekenhuizen deelnemen. De hulp vanuit België zette een 
positieve evolutie in gang. Met bijkomende sponsors uit 
onder meer Zwitserland verrees in Jerevan een modern 
ziekenhuis, Arabkir Medical Centre, dat vandaag 500 
bedden telt. In Armenië kwam gaandeweg een moderne 
nefrologische zorg tot stand met mogelijkheid tot nierfunctie 
vervangende technieken. Ook de niertransplantatie werd 
ter plekke ontwikkeld met hulp van de Vlaamse centra. Het 
gaat voorlopig nog vooral om levende donatie, maar sinds 
kort is het wettelijk kader geschapen om ook nieren van 
overleden personen te transplanteren. 

De laatste jaren blijkt België bij Armeense nierpatiënten 
echter enorm in trek, er is sprake van een heuse piek in 
het aantal Armeniërs die zich in Vlaamse dialysecentra 
laten behandelen. Vaak dienen ze bij hun komst ook een 
aanvraag tot asiel in, op basis van medische gronden. Om 
het fenomeen in te dijken hebben de bevoegde instanties 
inmiddels werk gemaakt van ontradende maatregelen. Zo 
worden sinds oktober 2010 bijvoorbeeld alle Armeense 
dossiers versneld behandeld. Aangezien de nodige 
medische zorgen aanwezig zijn in het thuisland, is de kans 
zeer klein geworden dat de Armeense dialysepatiënten nog 
een verblijfsvergunning voor lange duur zullen krijgen. Om 
die reden wordt het dus voor hen onmogelijk om in België 
getransplanteerd te worden. 
M.N. heeft al in 2012 een negatieve beslissing voor haar 
initiële asielaanvraag gekregen en een vraag tot medische 

De wereld op een kluitje - of hoe de 
multiculturele samenleving een feit is op de 
dialyse in het ZNA

ZNA Nierkliniek doet zijn uiterste best om de waaier aan verschillende nationaliteiten 
binnen hun patiëntenpopulatie te integreren en begeleiden. Aandacht voor 
de culturele verschillen en een goede communicatie vormen de belangrijkste 
uitdaging. Teamwork blijkt onontbeerlijk.

Eric Gheuens
nefroloog, ZNA Nierkliniek Antwerpen
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regularisatie werd afgewezen, ook in beroep. Haar advocaat 
blijft haar echter ondersteunen om opnieuw in beroep te 
gaan en zijzelf wil absoluut niet terug naar Armenië. Zolang zij 
echter in België verblijft zonder geldige verblijfsvergunning, 
ondersteund door de Armeense diaspora, is zij gedoemd 
om aan de dialyse te blijven, zonder uitzicht op een 
niertransplantatie. 

Naast haar ligt een 51-jarige landgenoot, M.S., die vorig jaar 
terug in dialyse kwam na een eerste niertransplantatie. Hij is 
immers al in 2007 naar België gekomen, toen er nog geen 
sprake was van een groep Armeense dialysepatiënten, 
die naar België verhuisde. Hij heeft dus wel geldige 
verblijfspapieren voor lange termijn en zal dus opnieuw 
opgelijst kunnen worden voor een tweede niertransplantatie. 
In een volgend zaaltje liggen twee oudere Turkse dames. 
Zij behoren tot de eerste generatie immigranten die in de 
jaren 60 en 70 het nijpende gebrek aan arbeidskrachten in 
ons land heeft ingevuld. Deze immigranten zijn mannen en 
vrouwen, meestal van Marokkaanse of Turkse afkomst, die 
nu in de derde leeftijd zijn terecht gekomen. Vaak waren 
het de mannen die tewerkgesteld waren in Wallonië of 
Vlaanderen. Zij praten dus meestal wel een mondje Frans 
of Nederlands, maar hun echtgenotes leefden vaak in een 
besloten gemeenschap, waar ze perfect terecht konden in 
de taal van hun moederland. Ook nu nog kan je bijvoorbeeld 
in de Handelstraat, net achter het Stuivenbergziekenhuis, 
zeer gemakkelijk gaan winkelen als je enkel Arabisch kent.

Communicatie

Wanneer deze dames op oudere leeftijd ziek worden en 
bijvoorbeeld in de dialyse terecht komen, ontstaat natuurlijk 
een probleem. Vaak worden zij op de raadpleging nog wel 
begeleid door familieleden, die helpen met tolken. Ook 
bij de start van een dialysebehandeling zijn ze vaak nog 
aanwezig, maar naarmate de mensen langer in dialyse zijn, 
neemt dit meestal gradueel af. En dan wordt het moeilijk om 
te communiceren.

Intercultureel bemiddelaar

We proberen op de dialyse en in onze Nierfalenkliniek om hier 
op allerlei manieren een mouw aan te passen. We kunnen 
in het ZNA beroep doen op een team van interculturele 
bemiddelaars, die kunnen tolken en die bekend zijn met 
de culturele aspecten die een communicatie kunnen 
bemoeilijken. Mensen die uit een andere cultuur komen 
uiten hun problemen immers niet noodzakelijk op dezelfde 
manier als mensen uit een Westerse cultuur. Voor kleinere 
probleempjes of in echt dringende omstandigheden 
kunnen we ook wel eens beroep doen op onze eigen 
verpleegkundigen. Zij vormen ook een interculturele mix en 
kunnen dus wel helpen om eens iets te vertalen. 

Heen-en-weer boekje

Meer structureel hebben we een “Groene kaft” 
geïntroduceerd. In dit kaftje hebben we alle relevante 
informatie betreffende de dialysebehandeling en informatie 

die bij een noodsituatie van belang kan zijn, gebundeld op 
een gestandaardiseerde manier. We vragen de patiënten 
dit altijd mee te brengen bij elk contact met iemand van 
de gezondheidszorg, bijvoorbeeld een huisarts van wacht, 
een spoedafdeling, enz.… We proberen hiermee duidelijk 
te communiceren tussen het dialysecentrum en de patiënt, 
zijn omgeving, evt. rusthuis, thuisverpleegkundige…. 
Het fungeert ook als een “heen-en-weer-boekje” waarin 
familieleden ons vragen kunnen stellen of iets melden 
dat er in de thuissituatie gebeurd is. Wij kunnen hierop 
dan antwoorden of instructies geven i.v.m. een bepaalde 
behandeling.

Overige initiatieven

Stilaan proberen we ook enkele projecten van de grond 
te krijgen, die de communicatie kunnen verbeteren. Onze 
ergotherapeute start met een project om Nederlandse les 
te geven tijdens de dialyse, een verpleegkundige heeft een 
project om beter te communiceren met beeldmateriaal, 
enz.…

Enkele succesverhalen

Om te eindigen zou ik nog graag enkele succesverhalen 
willen vertellen over mensen die naar ons land emigreerden 
en uiteindelijk ook getransplanteerd konden worden.
A.A. is een jonge Koerd die naar België vluchtte, nadat 
hij in Turkije in de gevangenis had gezeten en daar 
gemarteld werd. De fysieke bewijzen hiervan zijn op zijn 
lichaam duidelijk herkenbaar en hij verkreeg vrij snel een 
verblijfsvergunning. Hij was al dialysepatiënt, toen hij bij 
ons terechtkwam. We kenden wel wat turbulente jaren 
aan de dialyse, misschien wel begrijpelijk gezien zijn 
gezondheidstoestand en wat hij al had meegemaakt. Maar 
desondanks slaagde hij er vrij snel in om zich te integreren 
en Nederlands te leren, zodat hij 2011 getransplanteerd 
kon worden. Het posttransplantatieverloop verliep vrij 
probleemloos en geregeld kwam hij met goed nieuws. 
Hij ging trouwen, werd vader en sinds 2014 heeft hij werk 
gevonden in een van de hipste restaurants in Antwerpen: 
The Jane van Sergio Herman.

N.Y. is een jonge Angolese vrouw die hier terechtkwam in 
eindstadium nierfalen. Zij moest quasi onmiddellijk in dialyse 
komen. Haar man was overleden in Angola en zij is met haar 
drie kleine kinderen op de vlucht geslagen op zoek naar de 
enige kans om te overleven en eventueel getransplanteerd 
te worden. Driemaal per week naar de dialyse komen en 
tegelijk drie kleine kinderen opvoeden, maakte het voor haar 
erg moeilijk om snel Nederlands te leren. Ook het Frans of 
Engels was zij niet machtig, de taal in Angola is Portugees. Zij 
kreeg gelukkig vrij snel een verblijfsvergunning op basis van 
medische gronden. Gezien haar thuissituatie was iedereen 
het er over eens dat zij snel getransplanteerd moest worden, 
ondanks het communicatieprobleem. Het heeft heel wat 
inspanningen gekost van vooral onze sociale assistentie en 
van het transplantatieteam van het UZA in Antwerpen, maar 
uiteindelijk was er een plan en kon zij opgelijst worden. Het 
grootste probleem was het organiseren van acute opvang 



Forum jaargang 15 • nr. 2 • december 2015

13

voor de kinderen op het moment dat zij zou opgeroepen 
worden. Dit gebeurde vlak voor kerst in 2011. De drie 
kinderen werden door een van onze artsen opgehaald in het 
UZA, waar zij was toegekomen met een vriendin die hielp bij 
het tolken. Het hele plan werd in actie gezet en na een halve 
dag spelen in huis en in de sneeuw, werden de kinderen 
opgehaald door het pleeggezin dat zich had opgegeven om 
voor de kinderen te zorgen. Ze kwamen in een warme thuis 
terecht in Turnhout en kwamen geregeld op bezoek in het 
ziekenhuis. Gelukkig verliep ook deze transplantatie erg vlot 
en konden de kinderen na enkele weken terug naar hun 
moeder. Sindsdien komt zij regelmatig op de raadpleging, 
verbetert haar Nederlands een beetje en is ze op zoek 
naar werk, terwijl de kinderen ondertussen succesvol hun 
schoolcarrière doorlopen.

Het laatste verhaal is dat van M.D. een ondertussen bijna 
60-jarige Marokkaanse man die initieel illegaal in ons 
land verbleef. Hij is analfabeet en heeft waarschijnlijk niet 
de mogelijkheid om het Nederlands machtig te worden. 
Niettemin kon hij relatief snel nadat de hemodialyse gestart 
werd, naar de low care dialyse gaan. Daar bouwde hij 
zelf zijn toestel op en noteerde hij zijn parameters op het 
dialyseblad. Hij schreef de letters en cijfers over, zonder 
dat hij ze begreep. Ook hij kreeg een verblijfsvergunning en 
werd getransplanteerd in 2013. Aangezien hij analfabeet is 
en enkel Arabisch spreekt, was dat niet evident. In overleg 
met het transplantatieteam van het UZA werd hij opgelijst 
nadat er drie “buddy’s” geïdentificeerd werden. Dit zijn 
mensen uit zijn omgeving die bereid waren om 24/24u 
beschikbaar te staan, zowel tijdens de transplantatie als 
daarna, om hem te begeleiden en op te treden als tolk. 
Dat heeft bij hem vrij goed gewerkt. Het gebeurt natuurlijk 
wel eens dat hij alleen opdaagt op de raadpleging of een 
andere afspraak en dan is het wat behelpen. Zo mislukte 

bijvoorbeeld zijn protocolbiopsie. Hij behoudt echter een 
goede transplantnierfunctie, is uitermate therapietrouw en 
wanneer er naar zijn medicatie gepolst wordt blijkt hij die 
perfect te kennen, hoewel hij nog steeds niet kan lezen. Als 
hij voorschriften nodig heeft, brengt hij een stukje van de 
verpakking mee waarop de naam van het geneesmiddel 
staat. 

Enkele maanden geleden voelde hij zich niet goed en 
kwam hij op de raadpleging. Hij was 16 kg vermagerd op 
een maand tijd! Zeer snel kon de diagnose van diabetes 
mellitus (NODAT) gesteld worden. Zijn HbA1c was 16,8%. 
Hij kreeg educatie, leerde zichzelf insuline toedienen en nu, 
net 4 maand later, voelt hij zich weer prima. Hij heeft zijn 
gewicht snel teruggewonnen en het HbA1c is nog 6.4%! 
Ondanks zijn analfabetisme slaagt hij er dus perfect in om 
een behandeling te leren begrijpen en perfect uit te voeren. 
Hij heeft enkele goede vrienden die hem blijven helpen en 
zoveel mogelijk mee naar de raadpleging komen en dus 
hun job als buddy blijven ter harte nemen en waarschijnlijk 
is dat de bepalende succesfactor.

Iedereen tevreden

Werken in een gemengde culturele en etnische populatie kent 
zijn specifieke uitdagingen, waarvoor het hele team van de 
ZNA Nierkliniek oplossingen zoekt. Maar het is tegelijkertijd 
een zeer verrijkende ervaring en de succesverhalen die we 
dagdagelijks meemaken zijn een blijvende motivatie om het 
steeds beter te proberen doen. We bewijzen dagelijks dat 
multicultureel samenleven mogelijk is, zonder de etnische 
of religieuze conflicten, waarover we dagelijks in het nieuws 
horen.

Visie ZNA

Wij zijn een nefrologische afdeling die verantwoordelijkheid aflegt t.o.v. onze patiënten, onze verwijzende artsen, het 
ziekenhuis en de maatschappij aan wie we onze diensten aanbieden. We wensen de hoogste, wetenschappelijk 
gefundeerde, kwaliteit te bieden over het totale terrein die een afdeling nefrologie hoort te bieden. Alle patiënten hebben 
recht op dezelfde hoogstaande nefrologische zorg.

We streven naar een hoge tevredenheid van patiënten en verwijzers.

De afdeling moet financieel gezond en transparant zijn. We moeten een correcte financiële planning maken, waarbij op 
een medisch, ethisch, en maatschappelijk verantwoorde basis beslissingen genomen worden.

We zijn verantwoordelijk voor onze medewerkers (medici en paramedici). Waarbij iedereen als een individu behandeld 
wordt met gelijke kansen. Ieders verdiensten en vaardigheden moeten erkend worden. Iedereen moet de mogelijkheid 
hebben zijn of haar ambities waar te maken. Medewerkers moeten zonder schroom kritiek of voorstellen kunnen 
formuleren. Iedereen die deel uitmaakt van het team heeft recht op een aangepast loon.

Onze medewerkers moeten zich ook zo goed mogelijk voor hun gezin kunnen inzetten.

We garanderen een werkomgeving die ordelijk, veilig, hyghiënisch en aangenaam is. Voor patiënten en medewerkers.

We moeten blijven investeren in vernieuwing. Dit zowel in apparatuur, infrastructuur als onderwijs en opleiding.

Er moet plaats zijn voor onderzoek en vernieuwende ideeën.
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1. Inleiding

Bij “Calcific uremic arteriolopathy” (CUA) ontstaan er 
mediale arteriolaire verkalkingen en sub-intimale fibrose, die 
zeer snel kunnen evolueren tot pijnlijke zwarte necrotische 
wonden. CUA vaak ook kortweg calciphylaxis genoemd, is 
een vorm van “weke delen verkalkingen”, een vaak geziene 
complicatie bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie 
(Chronic Kidney Disease: CKD). Het is een zeldzame 
aandoening  maar met een hoge morbiditeit.

Dialyseverpleegkundigen hebben als eerstelijnsverzorger 
een belangrijke signaalfunctie bij CUA. Vanwege het 
zeldzame maar agressieve karakter is een snelle herkenning 
en een gerichte aanpak bij de behandeling van groot belang 
voor een positieve afloop. Aan de hand van een korte 
literatuurstudie en een casus die handelt over een chronische 
hemodialysepatiënt met CUA, tracht ik een duidelijker beeld 
te schetsen van calciphylaxis. CUA komt niet alleen voor 
bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie, maar ook 
bij patiënten die geen verminderde nierfunctie hebben en 
er zijn ook verschillende uitlokkende factoren. In dit artikel 
wordt niet dieper ingegaan op het belang van de vitamine 
K-afhankelijke medicatie en de niet uremische calciphylaxis. 

2. Definitie, kenmerken en symptomen

Calciphylaxis is een zeer ernstige aandoening en komt 
het meest voor in het eindstadium van chronische 
nierinsufficiëntie (End Stage Renal Disease: ESRD). Daarom 
wordt nu de term “calcific uremic arteriolopathy” gebruikt, 
voor calciphylaxis bij patiënten met ESRD. CUA behoort 
tot de aandoeningen van “weke delen verkalkingen” en 
kan ook samen voorkomen met de eerder langzaam 
ontwikkelende calcificerende ziekten zoals arteriosclerose 
of atherosclerose. Bij calciphylaxis ontstaan er mediale 
arteriolaire (kleine slagadertjes) verkalkingen en sub-intimale 
fibrose, die leiden tot een vernauwing van het bloedvat, 
verminderde doorbloeding, hypoxie en trombotische 
afsluiting. Deze verkalkingen vertonen zich als metastatische 
calcium-fosfaat kristallen, die in eerste instantie tot uiting 
komen als een paars vasculair netwerk (livedo reticularis) en 
pijnlijke verharde plaque-achtige onderhuidse knobbeltjes. 

Deze kunnen vervolgens zeer snel evolueren tot heel 
pijnlijke ischemische necrotische ulcera met korstvorming, 
die uiteindelijk leiden tot ischemie en pijnlijke subcutane 
necrose. CUA komt vooral voor ter hoogte van gebieden 
met abnormale vetophoping: benen (60%), buik (23%) en 
billen (9%) en vaak ook bilateraal. [1,2,3]

3. Prevalentie en risicofactoren

De geschatte prevalentie van CUA bij hemodialysepatiënten 
is 1 tot 4%. Er zijn echter meer uitgebreide studies nodig 
en er bestaan nog veel onduidelijkheden over het belang 
van de vele predisponerende- en risicofactoren die vaak 
beschreven worden bij CUA. [1,3]

Calcific uremic arteriolopathy bij chronische 
nierinsufficiëntie 

Calciphylaxis is een zeldzame aandoening waarbij grillige en zeer pijnlijke ulcera 
ontstaan door calciumdeposities in kleine en middelgrote arteriën. De prognose 
is slecht en de sterfte is hoog omdat er niet alleen huidinfarcten ontstaan maar 
ook infarcten elders in het lichaam. Het wordt vooral gezien bij dialyse patiënten.

Marleen Daglinckx
dialyseverpleegkundige, ZNA Nierkliniek Middelheim

Overzicht van CUA en niet uremisch gerelateerde risico’s

Predisponerende factoren 
 • obesitas (BMI > 30), vrouwelijk geslacht, blank

Risicofactoren en aanverwante ziekten 
 • chronische nierinsufficiëntie, ESRD, 
    recente transplantatie
 • hyperparathyroïdie (primair en secundair)
 • chronische hemodialyse (risico in verhouding tot 
    de tijd in dialyse)
 • auto-immuun aandoening, bindweefselziekte
 • alcoholische leverziekte, hypercoagulerende fase
 • diabetes, ontstekingsfactoren, malnutritie
 • verhoogde ijzerafzetting
 
Verhoogd risico in verhouding tot en bij 
volgende laboafwijkingen 
 • hyperfosfatemie (P), hypercalcemie (Ca)
 • verhoogd calcium-fosfor product (Ca X P)
 • verhoogd parathyroïd hormoon (PTH), 
    hypoalbuminemie

Verhoogd risico bij inname van bepaalde medicijnen 
 • vitamine K-antagonisten of coumarinederivaten 
    (bv. warfarine  = Marevan®)
 • calciumfosfaatbinders (calciumcarbonaat en 
    calciumacetaat = Phoslo®)
  • vitamine D-analogen (bv. calcitriol = Rocaltrol®)
 • ijzerpreparaten (bv. ijzer(III)saccharose = Venofer®)
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4. Diagnose

In eerste instantie zal men CUA vermoeden op basis van 
het typische karakter van calciphylaxis en de aanwezigheid 
van gerelateerde risicofactoren. Aanvullende laboresultaten 
zoals verhoogde niveaus van PTH, P, Ca en Ca x P, ferritine 
en ijzerverzadiging, kunnen in de richting van CUA wijzen. 
Deze zijn echter niet altijd aanwezig en het is hierbij van 
belang rekening te houden met de trend van de waarden. 
Een huidbiopsie wordt aangeraden om de diagnose te 
bevestigen, maar deze kunnen ook vals negatieve resultaten 
weergeven. Tegenargumenten voor het afnemen van een 
huidbiopsie zijn actieve infectie, ulceraties in de regio van de 
incisie, slechte genezing van de wonden en de pijnlijke aard 
van de ziekte. Beeldvormende onderzoeken zoals CT-scan, 
botscan, röntgen en mammografische technieken kunnen 
de diagnose ondersteunen. Deze onderzoeken kunnen 
nuttig zijn voor het in beeld brengen van de mate en het 
patroon van het weefsel calcificaties bij CUA. [1, 3, 4, 5, 6].
(zie figuur 1 en 2) 

5. Pathogenese

Nierpatiënten hebben een sterk verhoogd risico op hart- 
en vaatziekten en dit vormt bovendien ook een belangrijke 
doodsoorzaak bij patiënten met chronische nierschade. 
Het risico op hart- en vaatziekten en vasculaire calcificaties 
bij nierpatiënten hangt af van de algemene risicofactoren 
(hoge bloeddruk, diabetes, verstoorde vethuishouding, 
overgewicht en roken) en van een verstoorde calcium-
fosfaathuishouding.
De pathofysiologie van CUA is vermoedelijk hetzelfde 
proces dat leidt tot de vasculaire calcificaties bij chronische 
nierschade, meer bepaald Chronic Kidney Disease–Mineral 
Bone Disease (CKD-MBD). Hierbij speelt de interactie 
tussen de anti verouderingsfactor klotho, FGF23 (fibroblast 
growth factor), vitamine D, fosfaat, calcium, PTH, Ca x P 
een belangrijke rol. Klotho en FGF23 zijn eiwitten en hebben 
beiden een belangrijke functie in de regulering van de 
calcium-fosfaathuishouding. Klotho komt voornamelijk voor 
op cellen in de nieren, de bijschildklieren en de hersenen. 
FGF23 wordt uitgescheiden door osteoclasten en 
osteoblasten. Bij een progressief nierfunctieverlies zal het 
homeostatisch mechanisme steeds meer tekort schieten, 
waardoor de spiegels van FGF23, PTH, P en Ca x P steeds 
meer de hoogte inschieten en die van actief vitamine D 
dalen. Dit zal resulteren in het ontstaan van MBD, vasculaire 
calcificaties en cardiovasculaire ziekten. [1, 7, 8] 
(zie figuur 3 en 4)

Figuur 1: Microscopisch beeld van subcutaan 
vetweefsel [5] met uitgebreide kalkneerslagen in de 
arteriolaire tunica media en intima hyperplasie 
(80x vergroot). 

Figuur 3: Verhouding: FGF23 – 1.25 (OH)2D3 – PTH – P [9].

Figuur 2: Beeldvormende onderzoeken: diffuse 
subcutane calcificatie [4].
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In eerste instantie ging men ervan uit dat hyperparathyroïdie, 
hoge dosissen actief vitamine D-toediening, hyperfosfatemie 
en verhoogd Ca x P product betrokken zijn bij het ontstaan 
van CUA. Het gunstig effect bij het verlagen van de PTH, 
leidt tot een tijdelijke opname van calcium en fosfaat in het 
bot en een lager Ca x P product. Ook zag men een gunstig 
effect bij parathyroïdectomie en bij hoge dosissen vitamine 
D-toediening een toename van de zachtweefselcalcificatie. 
Actieve vitamine D verhoogt het serumfosfaat en heeft een 
rechtstreeks effect op de vasculatuur. Maar ook de rol van 
hyperparathyroïdie en hoge dosissen actieve vitamine D bij 
CUA zijn nog steeds onduidelijk. [1, 3, 9, 10] 
(zie figuur 3 en 4)

Bijkomende studies suggereren ook een mogelijke rol van 
een tekort aan remmers van vasculaire calcificatie bij CUA, 
zoals fetuïne-A en matrix Gla proteïne (MGP). 
Fetuïne-A is een glycoproteïne, dat de circulatie zuivert bij 
hoge waarden van Ca x P. Hemodialyse patiënten hebben 
lagere fetuïne-A spiegels, die bovendien een verlaagde 
capaciteit hebben, om Ca x P-afzetting te inhiberen. Bij 
chronische ontstekingen is er bovendien een verminderde 
fetuïne-A spiegel en een verminderde werking.
MGP is een calciumbindend eiwit, dat geproduceerd wordt 
door vasculaire gladde spiercellen en chondrocieten en remt 
de verkalking van de bloedvaten en kraakbeen. De activiteit 
van MPG is afhankelijk van vitamine K. Coumarine-derivaten 
zoals warfarine remmen de K- afhankelijke activatie van 

MGP. Bij hemodialysepatiënten alsook bij calciphylaxis is er 
een verminderde hoeveelheid MGP aanwezig. [1, 3, 11, 12, 
13, 14]

6. Behandeling

Een optimale behandeling voor CUA is niet bekend. 
De therapie is gericht op verscheidene vlakken en 
multidisciplinair. Een intensieve wondbehandeling en 
adequate pijnbestrijding zijn van groot belang voor de 
behandeling van de necrotische ulcera. Chirurgisch 
debridement en lokale weefseltraumata in dit gebied 
verhogen de kans op infectie van de wonde en kans op sepsis 

en worden beter vermeden. Hyperbare zuurstoftherapie 
zou de wondgenezing bevorderen, maar is een kostbare 
behandeling met mogelijke neveneffecten en vereist vaak 
het transport van de patiënt. Standaard zuurstoftherapie is 
een potentieel alternatief voor hyperbare zuurstoftherapie. 
Het wordt aanbevolen de dialysebehandeling op te drijven 
met gebruik van een laag calcium dialysaat, ook bij patiënten 
met een adequate clearance. 

Toediening van intraveneus natriumthiosulfaat wordt 
aangeraden gedurende het laatste uur van de dialyse, tot 
volledig genezen van de wonden. In een retrospectieve studie 
voor IV-natriumthiosulfaat van 53 hemodialysepatiënten bij 
CUA gaf dit een aanzienlijke verbetering bij 73 procent van 

Figuur 4: Werkingsmechanisme exogeen actief vitamine D.
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de patiënten, 6 procent van de patiënten hadden geen 
verbetering en bij 21 procent was het resultaat onbekend. 
Het werkingsmechanisme van natriumthiosulfaat is niet 
bekend, maar wijst in de richting van complexvorming 
met calciumionen, de ontbinding van calciumzouten en 
herstel van endotheliale functie en vaatverwijding door 
antioxiderende eigenschappen. Patiënten vertonen na 
behandeling een verhoogde acidose. Het gebruik van een 
hoog-bicarbonaat dialysaat kan deze metabole acidose 
helpen oplossen. [1, 3, 15] 
Corrigeren en of verlagen van de onderliggende afwijkingen 
van het plasma calcium, de fosforconcentraties, het Ca 
x P en de PTH-niveaus zou een gunstig effect hebben 
bij patiënten met CUA. Parathyroïdectomie wordt enkel 
aangeraden voor patiënten met hyperparathyroïdie en 
oncontroleerbare serumcalcium en -fosfaatwaarden. 
Alle medicatie die een risico vormen voor het ontstaan en het 
onderhouden van CUA, moeten, indien mogelijk, worden 
gestopt of vervangen. Ook bij patiënten die behandeld 
worden met warfarine en ijzer moeten de voordelen en 
de nadelen worden afgewogen, voor het stoppen van 
deze medicatie. De rol van ijzer wordt vaak vermeld bij de 
risicofactoren van CUA, maar dit is echter niet bewezen. 
De waarden van de hemoglobine worden bij voorkeur 
gehouden tussen de 9.5 en 10.5 g/dl en door toediening 
van transfusie in plaats van erythropoëtine analogen. Er 
zijn ook nog nieuwe experimentele therapieën bij CUA 
met positieve effecten zoals: bisfosfonaten, prednisone en 
weefsel plasminogeen activator. [1, 3, 14, 16]

7. Prognose en registraties

CUA is een ziekte met hoge morbiditeit en een slechte 
prognose. De incidentie van deze aandoening is zeldzaam 
en daarom moeilijk te bestuderen, maar lijkt te stijgen. Er blijft 
een hoge sterfte, ondanks de huidige behandelingsvormen. 
De prognose wordt negatief beïnvloed door de 
aanwezigheid van meerdere vergevorderde ziektes en 
proximale ischemische letsels. Infectie is hierbij de primaire 
doodsoorzaak (tot 58% in één rapport) en de één-jaar-
overlevingskans van CUA werd geschat op 45,8%. In een 
studie die gepubliceerd werd in juli 2014 werd de mortaliteit 
van dialysepatiënten met CUA vergeleken met de mortaliteit 
van hemodialysepatiënten zonder calciphylaxis en deze 
was 2.5 tot 3 maal hoger. Er werden reeds enkele registers 
geopend voor ESRD met CUA in een poging om meer 
informatie te bekomen over deze aandoening. In Duitsland 
bestaat er een register sinds 2007 via www.calciphylaxis.
net en in het Verenigd Koninkrijk sinds maart 2012 via www.
calciphylaxis.org.uk. [1, 3, 17, 18, 19, 20]

8. Casus

Een 79 jarige man, ontwikkelde in januari 2004 een acute, 
bovenop een chronische nierinsufficiëntie, postoperatief na 
een coronaire bypassoperatie (CABG). Eveneens in januari 
2004 werd er een hemithyroïdectomie uitgevoerd voor het 
behandelen van een goiter. Begin april van 2008 moest 
men overgaan tot een biologische aortaklepvervanging en 
op het einde van diezelfde maand werd er vervolgens een 
hypernefroom gelokaliseerd, waarvoor een uni-nefrectomie 

werd uitgevoerd. Hierna was men genoodzaakt te starten 
met hemodialyse. 
Bij het ontstaan van de wonden verkeerde deze man in 
stadium 5 van chronische nierinsufficiëntie. Er was een 
goede metabole controle en een goede voedingstoestand. 
Wat de ontstekingsparameters betreft, was er wel een 
continu verhoogde CRP, met wisselend verloop. Men besloot 
bijkomende diagnostische onderzoeken uit te voeren na 
het evalueren van de typische kenmerken, symptomen 
en risicofactoren van de wonde en de medische situatie 
van de patiënt. Er werden bepalingen van cryoglobulines, 
antifosfolipiden en een oogfundusonderzoek aangevraagd. 
Deze waren allen negatief. De huidbiopsie vertoonde ter 
hoogte van de kleine arteriolen, een abnormale calcificatie 
in de media. Deze vaten hadden een abnormale verdikte 
wand. De duplex onderste ledematen en coronarografie 
vertoonden een goede arteriële circulatie en een goede 
toegankelijkheid van de iliacale vaten zonder stenose. 

Figuur 5: Wonde rechter been.

Figuur 6: Wonde linker been.
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Op de CT–scan zag men geen significante stenose van de 
iliacale of femorale vaten.
De behandeling was gericht op meerdere vlakken zoals: 
wondzorg, natriumthiosulfaat, metabole controle, infectie- 
en pijnbestrijding. Bij toename van de inflammatoire 
parameters, kliniek en uitzicht wonden werd er beslist 
om tijdelijk intraveneus antibiotica op te starten. Er werd 
een chirurgisch debridement uitgevoerd van de necrose 
tot op het vitaal weefsel. Er werd gestart met dagelijkse 
dialysebehandeling en toediening van natriumthiosulfaat het 
laatste uur van de dialyse gedurende 4 maanden en hierbij 
werd het bicarbonaat in het dialysaat verhoogd van 35 naar 
38 meq/L om de acidose tegen te gaan. Na controle van 
de metabole toestand werd er gestart met niet calcium 
houdende fosfaatbinders en er werd overgeschakeld op 
een laag calcium dialysaat (Ca 1.25). De ijzersaccharose 
werd verlaagd, maar de erythropoëtine werd niet gestopt. 
Wanneer er terug hemodynamische instabiliteit optreedt 
op basis van een kritische aortaklepstenose wordt er 
een percutane kunst-aortaklepvervanging uitgevoerd en 
clopidogrel opgestart. Gezien de noodzaak aan een goede 
voedingstoestand voor het helen van de wonden, het dalend 
lichaamsgewicht en na evaluatie van de laboparameters, 
werd er na verloop van tijd beslist om te starten met 
parenterale voeding gedurende 4 weken. Na intensieve 
behandeling en een kunst aortaklepvervanging ontstond 
er ongeveer een half jaar later, een volledige genezing en 
epithelialisatie van deze wonden.
In het geval van deze casus met multi-pathologieën van 
ernstig nierfalen, slechte vasculaire en cardiale toestand 
waren er voldoende argumenten voor een slechte prognose. 
De diagnose en behandeling verliepen multidisciplinair met 
dialyse- en thuis-verpleegkundigen, wondzorgcoördinator, 
nefrologen, plastische chirurg en diëtiste. Door het 
verzekeren van een goede voedingstoestand en het 
verbeteren van de hemodynamische toestand werden 
bijkomende voorwaarden bekomen voor het helen van 
deze wonden.

9. Besluit

CUA is een complexe zeldzame aandoening die snel 
evolueert en met een slechte prognose. Door het kennen 
van de typische kenmerken en vele risicofactoren, zal 
men de aandoening van CUA sneller kunnen opsporen. 
Bijkomende laboresultaten, een huidbiopsie en radiologische 
onderzoeken kunnen een duidelijker beeld geven van de 
lokalisatie en de aard van de aandoening. Het proces dat 
leidt tot calciphylaxis is vermoedelijk hetzelfde als het proces 
dat leidt tot vasculaire calcificaties of CKD-MBD. Een tekort 
aan remmers van vasculaire calcificatie zoals fetuïne-A en 
MGP, worden vaak gezien bij hemodialysepatiënten, ESRD, 
alsook bij CUA. De behandeling is gericht op meerdere 
vlakken en multidisciplinair. Volgens bepaalde  studies zou 
toediening van  intraveneus natriumthiosulfaat de kans op 
een goede prognose aanzienlijke verbeteren. Zoals hiervoor 
reeds beschreven, zijn er uitgebreidere studies nodig en 
zijn er nog veel onduidelijkheden in de pathogenese van 
CUA. Vandaar ook het belang van het oprichten van de 
registraties van CUA om zodoende ook de prognose van 
deze patiënten te kunnen verbeteren.

Dit artikel is een samenvatting van het eindwerk ‘Calcific uremic 
arteriolopathy bij chronische nierinsufficiëntie in een positieve setting’ van 
Marleen Daglinckx voor de opleiding Nefrologische Verpleging, 2015.
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Bij hemodiafiltratie (HDF) wordt de werking van de menselijke 
nier zo goed mogelijk nagebootst. Er wordt gebruik gemaakt 
van zowel diffusie (hemodialyse) als convectie (hemofiltratie) 
in één techniek.
Door middel van convectie wordt het te ultrafiltreren vocht 
door het membraan van de kunstnier geperst waardoor 
grotere deeltjes meegesleurd worden door de poriën, die 
er met behulp van diffusie niet of veel minder doorheen 
zouden gaan. 
Bij hemodialyse (HD) is de convectie miniem omdat het 
te ultrafiltreren volume klein is: de berekende hoeveelheid 
te verwijderen vocht om het streefgewicht te bereiken. Bij 
hemodiafiltratie echter werkt men met grotere volumes 
vocht. Er worden extra liters vocht uit de bloedbaan 
onttrokken en tegelijkertijd teruggegeven in de vorm van 
ultrapuur dialysaat. Als dit na de nier wordt teruggeven 
spreken we van hemodiafiltratie met postdilutie. In deze 
tekst gaat het telkens over deze vorm van hemodiafiltratie 
als er over HDF gesproken wordt.
Door middel van hemodiafiltratie kan convectie dus op een 
veel efficiëntere manier gebeuren en is er in theorie een 
beter klaring van middelgrote moleculen ten opzichte van 
hemodialyse.
Er zijn enkele middelgrote moleculen die rechtstreeks 
zorgen voor een verhoogde morbiditeit en hierdoor ook 
onrechtstreeks tot een vervroegde dood. De voornaamste 
zijn p-cresylsulfaat, indoxylsulfaat, beta-2-microglobuline 
en fosfor. Een opstapeling van elk van deze stoffen zorgt 
voor cardiovasculaire en andere problemen.

Laten we nu elk van deze stoffen kort bekijken en vergelijken 
hoe efficiënt ze worden verwijderd bij HDF ten opzichte van 
hemodialyse. Daarna gaan we aan de hand van 3 grote 
studies kijken welke invloed dit heeft op de overleving van 
de dialysepatiënt.

P-cresylsulfaat en indoxylsulfaat

Er zijn heel veel onderzoeken gedaan naar de toxiciteit van 
P-cresylsulfaat (PCS) en indoxylsulfaat (IS). Het zijn beide 
uremische toxines die afkomstig zijn van bacteriën in de 
dikke darm.
 
Verschillende onderzoeken wijzen op een verband 
tussen deze toxines en het ontwikkelen van hart- en 
vaataandoeningen.

De bloedspiegels van PCS en IS zijn bij dialysepatiënten 
respectievelijk 54 en 17 keer hoger dan bij een gezond 
persoon. (1)

Spijtig genoeg blijkt uit onderzoek (2) dat er voor PCS en IS 
geen significant verschil in klaring is tussen de behandeling 
met HD en HDF. We kunnen hieruit besluiten dat de 
verwijdering van PCS en IS vooral berust op diffusie.

Beta-2-microglobuline

Een ander belangrijke toxine is de middelgrote molecule beta-
2-micro globuline (β2M). Wordt dit onvoldoende weggefilterd, 
dan wordt het omgezet in amyloïd en kan dit leiden tot beta-
2-microglobuline-amyloïdose. Dit uit zich bij 12-15% van de 
dialysepatiënten in carpaletunnelsyndroom. (3)

Patiënten met een AV-fistel zijn extra kwetsbaar omdat het 
carpaletunnelsyndroom bij hen vaker voorkomt en ernstiger 
is aan de kant waar de fistel zich bevindt. (4)

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er ook een verband 
is tussen hoge levels β2M en het risico om te sterven. Ook 
blijkt dat de klaring van β2M significant hoger is als men 
HDF toepast in plaats van HD. (5,6)

Op basis van de resultaten van voorgaande onderzoeken 
zou het een logisch gevolg zijn dat patiënten die een HDF-
behandeling krijgen een betere overleving hebben dan zij 
die HD ondergaan. HDF-patiënten hebben immers lagere 
β2M-levels en er lijkt een rechtstreeks verband te zijn tussen 
B2M-niveaus en overleving.

Fosfor

Als er zich teveel fosfor in het lichaam bevindt, wordt 
er gesproken over hyperfosfatemie. Dit kan leiden tot 
allerlei problemen, zoals jeuk (door de vorming van 
kristallen in de huid), het ontwikkelen van een secundaire 
hyperparathyroïdie met botverzwakking tot gevolg en het 
vergroten van het risico op cardiovasculaire dood (door 
calcificaties van de vaatwand).

Hemodiafiltratie, mooi in theorie... maar ook in 
de praktijk?

Hemodiafiltratie is een alternatieve vorm van dialyse waarbij convectie op een veel 
efficiëntere manier toegepast wordt dan bij hemodialyse. Hierdoor worden een 
aantal toxische, middelgrote moleculen beter geklaard. De auteur houdt enkele 
onderzoeken die hemodialyse met hemodiafiltratie vergeleken tegen het licht.

Esther Grauls
dialyseverpleegkundige, Jessa Ziekenhuis Hasselt
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Bijgevoegde grafiek toont het verband aan tussen de hoe-
veelheid fosfor in het bloed en het risico op sterfte.

Hoe kunnen we hyperfosfatemie nu het efficiëntst 
voorkomen of behandelen? 

De 3 grote pijlers zijn een fosforarm dieet, gebruik van 
fosfaatbinders en dialyse, maar hierbij steken al direct 
allerlei problemen de kop op.

Het grote probleem bij een fosforarm dieet is het risico 
op ondervoeding. Dialysepatiënten moeten proberen 
om voldoende eiwitten binnen te krijgen. Spijtig genoeg 
bevatten de meeste eiwitrijke producten ook veel fosfor. 
Het is heel moeilijk om hierin een goede balans te vinden.
Fosfaatbinders reduceren de opname van fosfor via de 
voeding aanzienlijk, maar ze worden vaak niet op een 
correcte manier ingenomen. 1 op 3 patiënten zou zijn 
fosfaatbinders niet als voorgeschreven innemen. (7) Ook is 
de dosis vaak niet aangepast aan het fosforgehalte van de 
maaltijd. 

Een derde grote pijler is uiteraard de dialyse.

De verwijdering van fosfor wordt bemoeilijkt omdat het 
voornamelijk opgeslagen zit in de cellen. Het is dus een hele 
uitdaging om fosfor door middel van dialyse te verwijderen, 
aangezien we alleen toegang hebben tot de fosfor in het 
bloed. Een ander groot probleem is de grootte van het 
fosformolecule. Omdat het helemaal omgeven wordt 
door H2O-moleculen is het te groot om door middel van 
diffusie gemakkelijk het kunstniermembraan te passeren. 
We moeten dus beroep doen op convectie voor een beter 
resultaat en hier biedt HDF een voordeel ten opzichte van HD.

Naast de keuze van dialysetechniek hebben nog andere 
factoren een invloed op de hoeveelheid fosfor die 
verwijderd wordt. De voornaamste zijn dialyseduur, bloed- 
en dialysaatflow, grootte van de kunstnier en UF-volume. (8)

De dialyseduur is echter de meest doorslaggevende factor. 
Eén specifieke vorm van langdurige dialyse, namelijk de 
nachtdialyse is daarom het efficiëntst voor de klaring van 
fosfor. (9)

Als de dialyse dus beperkt wordt tot vier uur zal met behulp 
van HDF meer verwijderd worden dan met HD, maar een 
langere dialyse is nog efficiënter.

Ook hier weer zou een logische conclusie zijn dat patiënten 
die HDF krijgen een betere overleving hebben dan patiënten 
die met HD behandeld worden want hoge fosforwaarden 
worden geassocieerd met cardiovasculair lijden en sterfte.

Vermindering van chronische inflammatie

CRP of C-reactief proteïne is een acute fase-eiwit. Als het 
CRP gestegen is in het bloed (>5 mg/l), is er ergens in het 
lichaam een ontsteking aanwezig. Er is een sterk verband 
tussen gestegen CRP’s en het voorkomen en de ernst van 
atherosclerotische processen. (10-12)

Er zijn drie grote onderzoeken gebeurd naar het verschil in 
CRP-waarden tussen patiënten behandeld met HD of met 
HDF. Uit twee van de drie bleek er een verschil tussen de 
twee groepen in het voordeel van HDF, in het derde was er 
geen significant verschil. (13-15)

Verhoging van de kans op overleving

Dit is uiteindelijk de belangrijkste vraag van allemaal. 

Al het voorgaande heeft rechtstreeks of onrechtstreeks 
een invloed op de overleving van de patiënt. Maar is dit 
ook bewezen met harde feiten? Om dit te weten te komen 
zijn er de afgelopen jaren drie grote studies uitgevoerd, in 
Nederland, Turkije en Spanje.

Nederland, de CONTRAST-studie 
(CONvective TRAnsport Study)

Dit was een grote gerandomiseerde, gecontroleerde studie 
die de algemene en de cardiovasculaire overleving vergeleek 
tussen patiënten behandeld met lowflux hemodialyse en 
met hemodiafiltratie, uiteraard met high flux. Het ging om 
714 patiënten in 29 centra. De studie liep van 2004 tot 
2010.

De twee groepen patiënten waren vergelijkbaar op allerlei 
gebieden zoals leeftijd, ras, comorbiditeit, geslacht, aantal 
jaren in dialyse, BMI, hemoglobine, fosfaat- en beta-2-
microglobulinegehalte in het bloed.

Er was geen belangrijk verschil in overleving (al dan niet 
cardiovasculair) tussen beide groepen. Als de proefpersonen 
opgedeeld werden in 3 groepen, naargelang het aantal 
liters substitutievolume, bleek dat er in de groep met het 
grootste aantal liters wél een significante stijging was van 
de cardiovasculaire overleving.

Hierbij kan de vraag gesteld worden of het wel eerlijk is om 
low-flux te vergelijken met HDF omdat bij HDF sowieso 
een high-flux nier gebruikt wordt en dit misschien ook een 
invloed heeft op de overleving.

In 2012 werden alle studies die er tot dan toe gepubliceerd 
waren geanalyseerd en men trok hieruit de voorzichtige 
conclusie dat high flux membranen lijken te zorgen voor 
een daling in cardiovasculaire sterfte van 15% maar dat 
er nog een grote gerandomiseerde gecontroleerde studie 

Grafiek: Het mortaliteitsrisico stijgt als het 
fosforgehalte in het bloed stijgt bij dialysepatiënten.
Bron: Mineral metabolism, mortality and morbidity in maintenance 
hemodialysis. J Am Soc Nephrol 2004; 15: 2208-2218.



Forum jaargang 15 • nr. 2 • december 2015

21

nodig was om deze bevindingen te bewijzen. Niet echt 
overtuigend dus. (16)

Een eerdere grote gerandomiseerde, gecontroleerde 
studie, namelijk de Membrane Permeability Outcome 
(MPO) studie in 2008, waarbij 647 patiënten geïncludeerd 
waren, toont ook geen verschil aan in cardiovasculaire 
sterfte tussen de 2 soorten membranen. Er is echter wél 
een significant verschil als we kijken naar patiënten met een 
serumalbumine van minder dan 40g/l. Dan daalt de kans 
op sterfte plots met 37%. Ook voor diabeten verbetert de 
overleving met dialyse met high flux nieren licht.

Turkije, Turkish HDF study 

Dit was ook een grote, gerandomiseerde, gecontroleerde 
studie, maar hier werd, in tegenstelling tot de voorgaande 
studie, wel highflux hemodialyse vergeleken met HDF. Het 
ging hierbij om 782 patiënten uit 10 centra. De studie liep 
van 2007 tot 2008.

Er werd geen belangrijk verschil gevonden in algemene 
en cardiovasculaire overleving, aantal hospitalisaties, en 
bloeddrukvallen. Als de patiënten echter weer werden 
opgesplitst, deze keer in patiënten die tijdens hun 
behandeling met HDF gemiddeld meer of minder dan 17.4 
liter substitutievolume kregen toegediend, was er wel een 
significant verschil in zowel algemene als cardiovasculaire 
overleving. Hier werd het Cox regressiemodel op toegepast. 
Dit is een statistische formule, waarmee onder andere een 
voorspelling van overleving kan gedaan worden, rekening 
houdend met verschillende variabelen. Op die manier was 
er een daling zichtbaar in algemene sterfte van 46% en een 
daling in cardiovasculaire sterfte van maar liefst 71% in de 
groep met het hoge substitutievolume.

Spanje, de ESHOL-studie (Estudio de
Supervivencia de Hemodiafiltración On-Line)

Deze keer een gerandomiseerde, gecontroleerde studie 
in Spanje, 906 HD patiënten werden geïncludeerd. 450 
patiënten werden overgeschakeld op HDF, 456 kregen 
gewoon verder HD (high-flux).

De studie richtte zich vooral op het verschil in algemene 
overleving (en daarnaast specifiek in cardiovasculaire 
dood), aantal ziekenhuisopnames, het verdragen van de 
behandeling en labo-uitslagen. Er was een reductie van 
30% in mortaliteit bij HDF in vergelijking met HD (27,1% 
tegenover 18,6%) na 3 jaar follow-up. De voornaamste 
redenen voor deze reductie zou een daling van infarcten en 
infecties zijn. Hierin zouden een daling van de chronische 
inflammatie en een verbeterde immuunrespons een rol 
kunnen spelen. De studie stelde ook een verbetering van 
de comorbiditeit vast, omdat er in de HDF-groep 22% 
minder ziekenhuisopnames waren ten opzichte van HD. 
Opmerkelijk in deze studie is wel dat er geen verschil is 
gemeten in fosforspiegels tussen de 2 technieken, terwijl 
dit uit vele andere studies wel naar voren kwam.

De ESHOL is dus de eerste studie waaruit zou blijken dat 
de mortaliteit sowieso daalt bij HDF ten opzichte van HD, 

want in de twee vorige studies was er alleen een verbetering 
te zien als er hoge substitutievolumes gehanteerd werden. 
In de ESHOL bleek dit laatste echter ook een groot verschil 
uit te maken. Als de patiënten opgesplitst werden in 3 
groepen, naargelang het aantal liters substitutievolume, 
was er een daling in mortaliteit van 40% in de middelste 
groep (23-25l) en een daling van 45% in de groep met een 
substitutievolume van meer dan 25l.

De gemiddelde bloedflow was 387ml/min en de gemiddelde 
dialyseduur 236 minuten. Zowel in de CONTRAST-studie als 
in de Turkse studie waren zowel bloedflow als dialyseduur 
gemiddeld lager. Dus de patiënten van de ESHOL-studie 
hadden gemiddeld hogere substitutievolumes, wat de 
goede uitkomst van de studie kan verklaren.

Een andere verklaring die geopperd wordt, is het verschil 
tussen de twee patiëntengroepen in de ESHOL-studie. 
Grotere substitutievolumes kunnen enkel bereikt worden 
door een langere dialyseduur, een goede vasculaire access 
die een hogere bloedflow toelaat en keuze van de gebruikte 
kunstnier. En het zouden de gezondere patiënten zijn die over 
het algemeen op deze manier grotere substitutievolumes 
zouden toegediend krijgen. In de ESHOL-studie heeft in 
de HD-groep 13% een katheter tegenover 7% in de HDF-
groep. De HD-patiënten zouden ook ouder zijn en meer 
diabetes hebben.

Bedenkingen

Uit voorgaande studies blijkt dat het belangrijk is om een 
zo hoog mogelijk substitutievolume te gebruiken om een 
gunstig effect te hebben. 

Als we een substitutievolume van 24 liter per sessie willen 
bereiken, met een filtratie ratio van 25% (relatie tussen 
ultrafiltratie en bloedflow), dan is er een ultrafiltratie nodig 
van 100ml/min, en dus een bloedflow van 400ml/min. Bij 
veel patiënten worden deze snelheden nooit bereikt. Denk 
aan slecht werkende katheters, fistelproblemen, patiënten 
die zo hoge snelheden niet kunnen verdragen omwille 
van desequilibrium,… De filtratie ratio verhogen zou een 
oplossing kunnen zijn ware het niet dat het risico op 
hemoconcentratie en dus ook stollingen te groot is. 
Een andere oplossing is uiteraard langer dialyseren, maar 
dat is vaak praktisch niet haalbaar. 

Echte nadelen zijn er niet bij HDF. Het is een veilige 
en goedkope techniek. Er zijn wel patiënten die niet in 
aanmerking komen voor HDF, bijvoorbeeld patiënten die 
behandeld worden met citraat. Bij patiënten die maar met 
één naald gedialyseerd worden is er een verhoogd risico op 
stollingen waardoor HDF vaak niet de voorkeur geniet.
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Besluit

Uit onderzoek blijkt dat sommige moleculen, zoals beta-
2-microglobuline en fosfor wel degelijk minder aanwezig 
zijn in het lichaam van de patiënt bij wie hemodiafiltratie 
wordt toegepast, andere dan weer niet. Ook het CRP lijkt 
te verminderen. 
Deze factoren leiden rechtstreeks tot een verminderde 
morbiditeit en onrechtstreeks tot een verminderde 
mortaliteit. Dit blijkt ook uit studies naar de overleving van 
de patiënt. Die wordt bij hemodiafiltratie verlengd en de 
winst stijgt naarmate grotere substitutievolumes worden 
gebruikt. 
In theorie is HDF dus de beste behandeling en in de praktijk 
lijkt het erop dat er zeker voordelen zijn (vooral bij hoge 
substitutievolumes). Als het praktisch mogelijk is zou HDF 
met postdilutie dus de voorkeursbehandeling moeten zijn 
voor elke patiënt.

Dit artikel is een samenvatting van het eindwerk ‘Hemodiafiltratie, mooi 
in theorie... maar ook in de praktijk?’ van Esther Grauls voor de opleiding 
Nefrologische Verpleging, 2015.
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En toen was het zover: het jaarlijkse EDTNA-congres vond 
dit jaar plaats van zaterdag 26/09 tot en met dinsdag 
29/09 met als bestemming de Duitse stad Dresden.  Met 
een groep van ongeveer 35 ORPADT-leden vertrokken we 
vanuit Zaventem. Na aankomst werden we onmiddellijk 
verwacht in het congrescentrum van Dresden voor enkele 
sessies en de openingsceremonie gepresenteerd door de 
Griekse voorzitter Marianna Eleftheroudi. 

Patiëntveiligheid

Snel werd duidelijk dat de rode draad doorheen het hele 
congres “de algemene veiligheid van de patiënt” zou zijn. 
Wat ons daarbij opviel, was dat we door de JCI-introductie 
(Joint Commission International) bij ons in het Onze-
Lieve-Vrouwziekenhuis (Aalst) en in Vlaanderen algemeen 
al vrij sterk gegroeid zijn en de patiëntveiligheid reeds 
centraal stellen in elke manier van werken. Zo houden we 
al rekening met vb. valrisico’s, pijnscores, het gebruik van 
checklists, identificatie-controles, meldingssysteem enz. 
Een aangenaam aspect aan het congres is dat je steeds 
uit een breed spectrum van onderwerpen en sprekers kan 
kiezen. Wij gingen naar enkele landgenoten luisteren. 
Zo hebben we de sessie van Sarah Crols (UZ Brussel) 
gevolgd over de invloed van hypertensie, diabetes, 

rookgedrag en overgewicht op het ontwikkelen van 
chronische nierinsufficiëntie. Ze deed dit door deze 
risicofactoren te meten bij tal van toevallige passanten op 
de World Kidney Day in 2010 en maakte een vergelijking 
door hetzelfde te doen in 2015. Daarnaast hebben we 
de sessie van Francoise Verhulst (AZ-Sint-Jan Brugge) 
bijgewoond. Zij maakte ons duidelijk dat patiëntenzorg 
en de aandacht voor de veiligheid gerelateerd zijn aan 
verschillende aspecten van het gezondheidszorgsysteem. 

We moeten dus rekening houden met tal van factoren om 
de veiligheid van een patiënt te kunnen waarborgen. 
Tussen de sessies door kon je ook steeds een bezoekje 
brengen aan de verschillende standen van de medische 
firma’s die dan meer uitleg gaven over hun producten en 
waar het tevens fijn was om nieuwe contacten te leggen. De 
combinatie van nieuwe dingen leren en het ontmoeten van 
nieuwe collega’s, zowel streekgenoten als verpleegkundigen 
uit niet-Europese landen, maakte het voor ons een geslaagd 
congres. Graag zouden we er volgend jaar in het zonnige 
Valencia opnieuw bij zijn. Het thema “Quality versus Cost 
Sustainable Renal Care”, is een quote waar we alvast eens 
kunnen bij stilstaan.

Tot dan?
Katia, Femke en Karlien

Congresreis naar Dresden

Dit jaar ging het 44ste internationaal 
EDTNA/ ERCA- congres door in Dresden, 
Duitsland.

Katia Ghijsels, Femke Stevens, Karlien Verhelst
dialyseverpleegkundigen, OLV zkh-Aalst/Ninove
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Nefro-weetjes

Doorkijkbril

Het aanprikken van een bloedvat vraagt soms 
meerdere pogingen. De firma Evena Medical 
uit Silicon Valley, Californie brengt eind 2015 
een verbeterde versie op de Amerikaanse 
markt van haar ‘Eyes-On™ Glasses’. Het be-
treft hier een hoogtechnologische bril die over 
de eigen bril kan worden geplaatst en die de 
verpleegkundigen en de artsen toelaat om het 
bloedvat door de huid te zien liggen. Volgens 
de firma zien gebruikers dus de huid van de 
patiënt door het glas van de bril, samen met 
een driedimensionaal beeld van de bloedvaten, 
dat gegenereerd wordt door twee ingebouwde 
camera’s. Digitale opslag van foto’s en video 
is eveneens mogelijk. Waarschijnlijk is dit niet 
bruikbaar bij een fistel maar in de predialyse 
periode zou het eventueel nuttig kunnen zijn 
om venen te sparen. De firma probeert in Eu-
ropa door te breken met deze technologie, die 
voor het eerst in 2013 in de VS geïntroduceerd 
werd.

Bron: tik in google ‘eyes on glasses’

Betere fistel dank zij ruimtevaarttechnologie

Software uit de ruimtevaartindustrie maakt het mogelijk om een arterio veneuze fistel (AVF) te ontwerpen met betere,
minder onnatuurlijke bloedflow

De onderzoekers bekeken eerst hoe de vorm 
van een arterie de bloedstroom en het zuur-
stoftransport in een arterio veneuze fistel be-
invloeden. Bloedstromen in een AVF zijn in 
ieder geval ‘onnatuurlijk’ en deze onnatuurlijke 
stroompatronen zouden leiden tot het uiteinde-
lijke falen van een fistel (intimale hyperplasie).

Dank zij de ruimtevaart software, slaagde het 
team erin om de stroompatronen in verschil-
lend gevormde arterio veneuze fistels te simu-
leren en voorspellen. Hierdoor hoopt men om 
arterio veneuze fistels te kunnen ontwerpen die 
een veel natuurlijker stroompatroon vertonen 
en langer blijven functioneren. Zij ontdekten dat 
een AVF die gemaakt is via een verbinding van 
de vene met de buitenzijde van een arteriële 
bocht, de bloedstroom stabiliseert.

Het team bestond uit een aantal onderzoekers 
uit Engeland, ruimtevaartspecialisten, bio-inge-
nieurs, computeringenieurs, medische beeld-
vorming specialisten en artsen uit de klinische 
praktijk.
De bloedstromen in een ideale arterio veneuze 
fistel worden hier getoond. De kleuren van de 
lijnen komen overeen met de snelheid van het 
bloed waarbij rood de hoogste en blauw de 
laagste snelheid voorstelt.

Bron:http://scitation.aip.org/content/aip/journal/
pof2/27/3/10.1063/1.4913754 
Published online 17 maart 2015

Foto: Peter Vincent/Imperial College London
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Glyfosaat toch giftig voor mens

96 toponderzoekers voeren de strijd op tegen glyfosaat, een onkruidverdel-
ger die mogelijk kanker veroorzaakt en ook in België in de rekken ligt.

Tuinliefhebbers, boeren, de groendiensten van gemeenten: iedereen die 
onkruid moet verdelgen, grijpt al snel naar Roundup, een bekend product 
op basis van glyfosaat. 

Hoewel het middel snel afbreekt (een voordeel) zou het, in aanraking met 
zware metalen in water, nierfalen veroorzaken. In België en in de meeste an-
dere Europese landen is het middel nog altijd toegelaten. De wetenschap-
pers die vandaag naar buiten treden en van wie sommigen voor de Wereld-
gezondheidsorganisatie werken, richten vooral hun pijlen op het rapport 
van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). De EFSA con-
cludeerde enkele weken geleden dat het ‘onwaarschijnlijk’ is dat glyfosaat 
negatieve effecten heeft. 
‘Misleidend’ en ‘gebrekkig’, zo branden ze dat onderzoek nu af. De onder-
zoeken waarop de EFSA zich beroept zijn wetenschappelijk niet voldoende 
onderbouwd. Ook de Belgische toxicoloog Jan Tytgat pleitte er eerder voor 
om grootschalig gebruik van glyfosaat te verbieden. 

Je vindt de open brief van de internationale experten op http://docs.nrdc.org/health/files/hea_15112801a.pdf

Bron: De Standaard, 30 november 2015, p 12

Hypothermie bij de donor verbetert werking transplantnier

Getransplanteerde nieren blijken beter te werken wanneer het lichaam van de overleden donor licht gekoeld werd vanaf het 
overlijden tot het ogenblik van transplantatie

Wetenschappers vergeleken de nierfunctie van 285 orgaan donors waar-
van de lichaamstemperatuur gekoeld werden tussen 34° en 35°C (hypo-
thermie) met de nierfunctie van 287 donors waarvan het lichaam warm 
werd gehouden tussen 36.5°C en 37.5°C (normothermie). De lichamen van 
de donors werden op deze temperatuur gebracht vanaf het ogenblik van 
overlijden en zo gehouden tot op het ogenblik dat de donororganen inten-
sieve zorgen verlieten voor transplantatie. Ongeveer 39 % van de patiënten 
die een nier ontvingen van de ‘warme donors’, ondervonden een vertraagd 
op gang komen van de getransplanteerde nieren. Deze patiënten hadden 
de week na de ingreep nood aan dialyse. Maar slechts 28.2 % van de 
patiënten die een nier ontvingen van een licht gekoelde donor hadden de 
eerste week dialyse nodig rapporteerden onderzoekers in juli 2015 in de 
New England Journal of Medicine. Deze studie werd vroegtijdig afgebroken 
omdat het positieve effect van hypothermie al vlug duidelijk werd.
Deze resultaten zouden meer succesvolle niertransplantaties bij het gebruik 
van overleden donoren mogelijk maken waardoor minder lange wachtlijsten.

Bron: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1501969 N Engl J Med 2015; 373:405-414July 30, 2015DOI: 10.1056/NEJMoa1501969

NSAID’s beter niet bij hypertensie 

Onderzoekers uit Taiwan gingen de gegevens na van meer dan 30.000 mensen met hypertensie. Zij stelden vast dat diegenen die min-
stens drie maanden niet steroidale anti- inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) hadden gebruikt 32% meer kans liepen op chronische 
nierinsufficiëntie dan patiënten die geen NSAID’s kregen. 
Het mechanisme dat tot nierschade zou leiden is niet gekend. Een mogelijke verklaring is dat deze pijnstillers de nieren vocht en zout laten 
vasthouden wat een stijging van de bloeddruk oplevert en zo antihypertensiva ineffectief maakt.
Eerder onderzoek suggereerde dat nierbeschadiging ten gevolge van het gebruik van NSAID’s weer kan verdwijnen als deze medicatie 
gestopt wordt. 
Deze nieuwe studie wijst echter op de mogelijkheid dat deze pijnstillers tot een blijvend verminderde nierfunctie kunnen leiden. Zorgvuldig 
opvolgen van de nierfunctie bij patiënten met hypertensie is noodzakelijk als gebruik van NSAID’s niet kan vermeden worden.

Bron: Mediquality Hypertension 2015, 24/08/2015, Lisa Rapaport

Samenstelling Nefro-weetjes: Clement Dequidt, Sandra Vervynckt & Johan De Mulder
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EDTNA/ERCA-nieuws*

Beste Forum lezers,

Met de eindejaarsfeesten voor de deur, geeft de ORPADT- Forum redactie me nog even de mogelijkheid jullie wat EDTNA/ERCA nieuwtjes door 
te spelen.
Reeds enkele maanden na de conferentie van de grootste nefrologische verpleegkundige organisatie in Europa hou ik er toch aan de kleine 50 
op de conferentie aanwezige Belgen te danken voor hun deelname. We hadden op dit congres 7 goedgekeurde abstracts, enkele voordrachten, 
posters… Dus niet slecht voor een klein landje als het onze.

Awards 2015

Vooreerst wou ik jullie toch nog even de National Awards van Dresden Conferentie in herinnering brengen. 
Inderdaad, jullie Brand Ambassador was, moeilijke economische tijd of niet, toch weer in staat om in samenwerking met de Belgische 
Nefrologische Industrie twee National Awards uit te reiken voor de op de EDTNA/ERCA conferentie goedgekeurde abstracts. Deze Awards 
behelzen beiden een kosteloze deelname aan de EDTNA/ERCA Internationale Conferentie in Valencia, Spanje, volgend jaar.
 
De prijs omvat de inschrijving voor de conferentie voor een EDTNA/ERCA-lid ingeschreven voor juli 2016 en de reis georganiseerd door 
ORPADT. Het volledige pakket dus. Dit jaar vond ik de firma’s Bellco– Belgium en MC Medicole bereid deze actie te ondersteunen. 

MC Medicole Award: Implementation of a multidisciplinary consultation for chronic kidney disease stage 4 and 5. 
Dierickx K. Nephrology UZ Gasthuisberg, Leuven.

Bellco-Belgium Award: Hemofiltration and Reinfusion (HFR): an educational movie to train our nursing staff. Van 
Paesschen N. Hemodialysis UZ Brussel, Brussel.
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Michel Roden
EDTNA/ERCA Brand Ambassador voor België

Hartelijk dank aan de mensen van de industrie natuurlijk en hartelijk proficiat aan beide auteurs en hun teams. Ze kregen hun Award uit de 
handen van de aanwezige vertegenwoordigers van de desbetreffende firma’s tijdens de conferentie in Dresden. Winnaars: vergeet jullie 
prijzen niet op tijd te claimen voor de volgende conferentie die zal gehouden worden van zaterdag 17 tot en met dinsdag 20 september 
2016.

APP

EDTNA/ERCA werkt voor het ogenblik aan APP’s om het de leden mogelijk te maken de “Journal of Renal Care” (JoRC) en de “Newsletter” 
digitaal te lezen via smartphone. Hou de volgende “Newsletter” in de gaten (digitaal of via de geprinte versie) voor meer informatie hierover. 

Abstracts 2016

De lijnen voor het opladen van de abstracts voor de conferentie in Valencia zijn reeds open dus het is nu aan jullie om jullie abstracts bin-
nen te sturen op www.edtnaerca.org en klik dan rechtsboven op het purperen publiciteitsvakje van de 45ste Internationale EDTNA/ERCA 
Conferentie. U vindt daar alle informatie. Misschien zijn jullie wel de volgende award-winnaars.

Link naar patiënten info

Op de volgende link kan u reeds een aantal patiënten educatie documenten bekijken in een aantal talen, gesponsord door de firma Braun 
(spijtig genoeg was het Nederlands niet bij de eerste gevraagde 13 vertalingen). Persoonlijk was ik verantwoordelijk voor de vertalingen 
naar het Frans. Maar maak er voor uw anderstalige patiënten gerust gebruik van. Zodra ik weet of er nog meer talen ter sprake komen zal 
ik navragen of het Nederlands er ook nog bij kan.

http://www.edtnaercaprojects.org/multilingual_patient_education_documents.page

Verder kan u zelf een aantal foto’s van de conferentie bekijken op de volgende link: http://www.edtnaerca-conference2015.com/photogallery/

Nog prettige eindejaarsfeesten en een gezond en probleemloos 2016.

Steeds bereikbaar op: rodenmichel@gmail.com of op 0476/22.49.85

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