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meer nierfunctieVerVangende therapie 
in Vlaanderen dan in nederland

Er zijn verschillende verklaringen te geven voor 
een verschil tussen landen bij het starten van een 
nierfunctievervangende behandeling. Een eerste 
mogelijke verklaring is een verschil in de criteria die worden 
gehanteerd bij het verwijzen van oudere patiënten. In 
geval van nierfunctievervangende behandeling is wel 
gesuggereerd dat artsen in Nederland een restrictiever 
beleid voeren dan in Vlaanderen bij het verwijzen van 
oudere patiënten naar de nefroloog (Lameire et al., 
2008; Visser et al., 2007). Dit zou vooral het geval zijn 
als er sprake is van co-morbiditeit. Culturele en sociale 
verschillen tussen artsen in beide landen zouden dit 
verschil in attitude om patiënten te verwijzen kunnen 
verklaren. Een andere mogelijke verklaring is een verschil 
tussen landen in het vóórkomen van ziektes die het risico 
op het ontwikkelen van chronische nierschade in de 
algemene bevolking vergroten, zoals hoge bloeddruk en 
diabetes (Caskey et al., 2006; Wimmer et al., 2003). Als 
de risicofactoren voor het ontwikkelen van chronische 
nierschade in Vlaanderen meer voorkomen, zou dat 
een verklaring kunnen zijn voor het hogere aantal 
patiënten met nierfunctievervangende behandeling. 
Tot slot kunnen financiële en organisatorische factoren 
binnen het gezondheidszorgsysteem van invloed zijn 
op een verschil in het aantal patiënten dat start met 
nierfunctievervangende therapie. In landen waar de 
huisarts als poortwachter fungeert, is de kans om 
voor nierfunctievervangende therapie in aanmerking 
te komen over het algemeen kleiner (Boulware et al., 
2006). Een tekort aan kennis en inadequate diagnostiek 
bij huisartsen kan hieraan ten grondslag liggen. In 
Nederland fungeert de huisarts als poortwachter, 

terwijl patiënten in Vlaanderen rechtstreeks contact 
kunnen opnemen met de medisch specialist, waardoor 
specialistische zorg beter toegankelijk is. Gezien het 
verschil in het aantal patiënten dat jaarlijks start met 
een nierfunctievervangende behandeling in Vlaanderen 
en Nederland is in de afgelopen jaren een studie 
verricht naar deze verschillen en gezocht naar mogelijke 
verklaringen hiervoor.

Patiënten met nierfunctievervangende 
behandeling

De data van de European Renal Association-European 
Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) 
Registry die gevestigd is in Amsterdam lieten een 
aanzienlijk verschil zien in het aantal patiënten dat 
in 2006 in Vlaanderen en Nederland is gestart met 
nierfunctievervangende behandeling (Figuur 1). Dit 
verschil is zichtbaar vanaf 45 jaar en is groter bij oudere 
leeftijdsgroepen. In de leeftijdgroep van 65 jaar en 
ouder ligt het aantal nieuwe patiënten in Vlaanderen 
zelfs 150 tot 200% hoger dan in Nederland. Bekend 
is dat de leeftijdsopbouw en het percentage inwoners 
met een andere etniciteit in landen het aantal 
patiënten met nierfunctievervangende behandeling kan 
beïnvloeden (Klag et al., 1997). Informatie over beide 
landen laat zien dat dit geen verklaring biedt voor het 
verschil tussen Vlaanderen en Nederland. Opmerkelijk 
is dat patiënten in Vlaanderen ouder zijn, en dat 
vaker diabetes mellitus, renale vaataandoeningen en 
hypertensie (patiënten > 65 jaar) als primaire oorzaak
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Tussen Europese landen bestaan aanzienlijke verschillen in het aantal patiënten 
van 65 jaar en ouder dat jaarlijks start met een nierfunctievervangende 
behandeling (Stengel et al., 2003; Stel et al., 2009). Ook tussen de buurlanden 
Vlaanderen en Nederland blijken grote verschillen te bestaan, waarbij het 
aantal oudere patiënten dat start met de behandeling in Vlaanderen fors 
hoger ligt dan in Nederland.
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Figuur 1: Aantal patiënten dat in 2006 in Vlaanderen en Nederland is 
gestart met nierfunctievervangende therapie (per miljoen mensen)

van nierfalen worden aangegeven. Het verschil in 
nierfunctievervangende behandeling als gevolg van 
een polycysteuze nierziekte, de belangrijkste genetische 
aandoening van de nieren was gering. Dit suggereert 
dat risicofactoren voor de ontwikkeling van chronische 
nierschade, een belangrijkere verklaring vormen voor 
de verschillen in het voorkomen van nierfunctie-
vervangende behandeling dan genetische predispositie.

In tegenstelling tot wat op grond van bovenstaande 
verwacht zou worden, namelijk dat patiënten in 
Vlaanderen mogelijk in slechtere omstandigheden 
(hogere leeftijd en meer comorbiditeit) in behandeling 
worden genomen en daardoor een slechtere 
overlevingskans zouden hebben, blijkt de overlevingskans 
van patiënten in Vlaanderen gelijk of zelfs beter dan die 
van patiënten in Nederland (ERA-EDTA Registry). 

Risicofactoren bij de algemene bevolking 

Eén van de factoren die het verschil in nierfunctie-
vervangende therapie kan verklaren is een verschil in 
het vóórkomen van risicofactoren voor het ontwikkelen 
van chronische nierschade in de algemene bevolking. 
De factoren die het risico op chronische nierschade 
vergroten lijken meer in België voor te komen (WHO 
Health for all data (WHO-HFA) en de Organisation 
for Economic Cooperation and Development (OECD)). 
Hierbij kan worden gedacht aan het vóórkomen 
van diabetes, hart- en vaatziekten en overgewicht. 
Bovendien lijken mensen in België vetter te eten 
en ligt de gemiddelde calorie-inname hoger dan in 
Nederland. Alleen het percentage zware rokers ligt 
hoger in Nederland. De verschillen tussen beide landen 
bestaan vanaf jonge leeftijd, wat kan betekenen dat de 
nierfunctie over een langere periode negatief beïnvloed 

is. De slechtere gezondheidstoestand van de mensen in 
België blijkt ook uit het feit dat er in Vlaanderen meer 
diabetes gerelateerde ziekenhuisopnames en meer 
hartcatheterisaties per hoofd van de bevolking zijn 
dan in Nederland. Bovendien is er in Vlaanderen een 
iets lagere levensverwachting voor mannen (Eurostat). 
Bij deze gegevens moet de kanttekening worden 
geplaatst dat ze gebaseerd zijn op heel België en niet 
alleen op Vlaanderen. Het aantal patiënten dat start 
met nierfunctievervangende behandeling in Vlaanderen 
is echter, gecorrigeerd voor bevolkingsopbouw, 
vergelijkbaar met het aantal in Wallonië (ERA-EDTA 
Registry).

Gezondheidszorgsysteem

Niet alleen medische factoren, maar ook financiële en 
organisatorische factoren kunnen een verklaring vormen 
voor het verschil in nierfunctievervangende behandeling. 
Zo zijn er in Vlaanderen twee keer zoveel huisartsen per 
1000 inwoners als in Nederland (WHO Regional Office 
for Europe (2008)). In Vlaanderen worden huisartsen per 
verrichting betaald, terwijl de huisartsen in Nederland 
een vergoeding krijgen voor elke patiënt die bij de 
praktijk is aangesloten en daarnaast een vergoeding 
per consult. Deze factoren kunnen ervoor zorgen dat 
huisartsen in Vlaanderen minder snel geneigd zijn een 
patiënt door te sturen dan huisartsen in Nederland, 
omdat ze in geval van verwijzing patiënten en daarmee 
inkomsten verliezen. De behandeling van patiënten door 
huisartsen in Nederland heeft minder consequenties 
voor het inkomen en zal het verwijsgedrag daarom 
minder beïnvloeden (Forrest et al., 2006, Van Biesen, 
2007).

Ook wat de ziekenhuiszorg betreft zijn er verschillen  
tussen landen. Het aantal nefrologen en verpleeg-
kundigen per 1000 inwoners ligt in België hoger 
dan in Nederland en dat geldt ook voor het aantal 
ziekenhuisbedden (WHO Regional Office for 
Europe, 2008; EVEREST-study). De kosten voor de 
gezondheidszorg per inwoner liggen in België hoger dan 
in Nederland. Daarnaast bestaat er in België een hoge 
vergoeding voor technische activiteiten (zoals dialyse) 
en een lage vergoeding voor preventieve activiteiten 
(preventie, counseling). Dit vergoedingssysteem 
zou potentieel de interesse van nefrologen om de 
achteruitgang van de nierfunctie te beperken kunnen 
verminderen (Van Biesen, 2007).

Verwijsbeleid van huisartsen en specialisten 
in Vlaanderen en Nederland 
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Het verwijsbeleid in beide landen is vergeleken aan de 
hand van vignetten (fictieve patiëntenbeschrijvingen) 
die werden gevarieerd in leeftijd en in type en ernst 
van de comorbiditeit. De vignettenstudie die in 2006 
onder huisartsen en niet-nefrologische specialisten in 
Noord-Nederland is uitgevoerd is in 2008 in Vlaanderen 
herhaald (Visser et al., 2007). De groepen artsen kregen 
zes vignetten voorgelegd waarin een 65- en een 
80-jarige patiënt werden gepresenteerd met terminale 
nierinsufficiëntie en co-morbiditeit (zie bijlage 1). De co-
morbiditeit omvatte kortademigheidsklachten, kanker, 
diabetes, psychiatrische aandoeningen en cognitieve of 
sociale beperkingen, en varieerde in ernst.

In Vlaanderen hebben 329 huisartsen (respons 33%) en 
96 specialisten (respons 20%) en in Nederland hebben 
209 huisartsen (respons 43%) en 162 specialisten 
(respons 43%) aan de vignettenstudie deelgenomen. 
De vignetten bieden interessante inzichten. Het 
meest opvallende is dat, in tegenstelling tot onze 
verwachtingen (Lameire et al., 2008; Visser et al., 2007), 

huisartsen in Nederland soepelere criteria hanteren bij 
het verwijzen van oudere patiënten met chronische 
nierschade en milde comorbiditeit naar de nefroloog 
dan in Vlaanderen. De criteria die in beide landen 
worden gehanteerd voor het verwijzen van patiënten 
met ernstige co-morbiditeit komen overeen. Als, zoals 
eerder gesuggereerd, huisartsen in Vlaanderen minder 
snel verwijzen door de grotere concurrentie tussen 
huisartsen (er zijn meer huisartsen) en het verlies van 
inkomsten dan ligt het voor de hand dat dit juist de 
patiënten met een lichte vorm van comorbiditeit treft.

Tussen de niet-nefrologische specialisten in beide landen 
wordt geen verschil gevonden.

Op basis van de vignetten vinden we dan ook geen 
enkel bewijs voor de bewering dat in Nederland een 
restrictiever verwijsbeleid voor de start van dialyse 
wordt gehanteerd dan in Vlaanderen. Het vermeend 
restrictiever verwijsbeleid in Nederland blijkt dus geen 
verklaring te bieden voor het lagere aantal patiënten in 
Nederland.Bijlage 1: Voorbeeld van een vignet (fictieve patiëntenbeschrijving) 

 

Vignet I-a  
Mevrouw de Bruin heeft een serum creatinine van 400 µmol/l (= 4,5 mg/dl), is 65 jaar oud, weegt 60 kg 
en is 1.70 m lang en heeft twee hartinfarcten doorgemaakt. De cardioloog heeft vastgesteld dat mw. niet 
in aanmerking komt voor een bypass, maar mw. is goed ingesteld op medicijnen. Mw. woont samen met 
haar man.  
 
Zou u bij elk van de onderstaande uiteenzettingen de kans willen aangeven dat u deze patiënt verwijst 
naar de internist/nefroloog 
 
Kans dat u de patiënt verwijst       zeker  niet   waarschijnlijk onzeker    waarschijnlijk  zeker   
                            niet 
a. Mw. heeft kortademigheidsklachten  

bij zware inspanning, zoals  
intensief sporten           1      2       3     4        5 
         

b. Mw. heeft kortademigheidsklachten  
  tijdens rust of lichte inspanning    1      2       3     4        5 
 
 
 
Vignet I-b 
Zou u onderstaand de kans willen aangeven dat u mevrouw de Bruin in deze omstandigheden zou verwijzen 
als mw. 80 jaar oud was?   
 
Kans dat u de patiënt verwijst       zeker  niet   waarschijnlijk onzeker    waarschijnlijk  zeker   
                            niet 
c. Mw. heeft kortademigheidsklachten  

bij zware inspanning, zoals  
intensief sporten           1      2       3     4        5 
         

d. Mw. heeft kortademigheidsklachten  
  tijdens rust of lichte inspanning    1      2       3     4        5 
 
 
 
 
 
 
Voor de drukker: 

1. onder de foto van de auteur (alleen hoofd): over de ganse breedte van het 
blad, dus onder de inleiding die rechts naast de foto staat maar vertrek 
onder foto zelf: de 5 auteurs en hieronder de centra. (Dus auteurs en 
centra zoals in het artikel weergegeven is waarbij alleen Annemieke Visser in 
vetjes.) 
Gebruik de nieuw toegestuurde foto (alleen hoofd uit te knippen van de linkse 
vrouw zonder kindje op schoot): Annemiek Visser_meer nierfunctie...Vld_ 
Ndl_groot.JPG (de eerder toegestuurde foto is van mindere kwaliteit) 
 

2. het cursieve tekstgedeelte in het begin over de breedte van het blad als een 
soort inleiding op het artikel zelf 

3. de referenties in kleinere druk dan het artikel zelf 
 

opmerking bij punt 1: heb er geen zicht op wat qua lay-out goed oogt. Puntje 1 
is maar denkpiste. Graag inspiratie van de graficus maar zeker niet zoals in 
vorige Forum op p 23.  
 

 Bijlage 1: Voorbeeld van een vignet (fictieve patiëntenbeschrijving)
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Conclusie

Het aantal patiënten dat gebruik maakt van 
nierfunctievervangende therapie ligt in Vlaanderen 
opvallend veel hoger dan Nederland. Het verschil tussen 
landen ontstaat bij patiënten van 45 jaar en ouder 
en neemt toe met het toenemen van de leeftijd. Dit 
resulteert niet in een betere overleving van patiënten in 
Nederland, wat wel het geval zou zijn als er sprake zou 
zijn van een selectie van patiënten. Deze uitkomsten in 
combinatie met de resultaten van de vignetten bieden 
dan ook geen onderbouwing voor het idee van een 
restrictiever verwijsbeleid in Nederland. Wel vinden 
we aanwijzingen dat risicofactoren zoals diabetes, 
hypertensie en overgewicht in Vlaanderen meer 
voorkomen dan in Nederland, wat kan samenhangen 
met een verschil in gezondheid en leefstijl.

Meer epidemiologisch onderzoek naar het voorkomen 
van risicofactoren voor chronische nierschade is 
nodig om vast te stellen of dit daadwerkelijk een 
verklaring vormt voor het hogere aantal patiënten 
dat start met nierfunctievervangende behandeling in 
Vlaanderen. Daarnaast kan uitgebreider onderzoek 
naar de financiële en organisatorische factoren van het 
gezondheidszorgsysteem in landen meer inzicht bieden 
in de manier waarop deze factoren een eventueel 
verschil in het starten van een nierfunctievervangende 
behandeling kunnen verklaren.
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