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Van de redactie
 

Beste Forum lezers

Enkele weken geleden heb ik het akkoord gekregen 
van het ORPADT bestuur om de taak als hoofdredacteur 
van Forum over te nemen van Johan De Mulder. Er was 
binnen de bestaande redactieraad niet direct iemand die 
deze taak op zich wou nemen. Het besef dat dit een grote 
verantwoordelijkheid met zich meebrengt, joeg toch wel 
enige adrenaline door mijn lichaam. 

Als ik alle neuzen tel dan kom ik op dit moment aan bijna 
600 ORPADT leden en dus ook evenveel Forumlezers. 
Aanvankelijk was er het idee om na Johan te stoppen met 
ons magazine. De energie en tijd die Johan aan Forum heeft 
gespendeerd is bewonderenswaardig. Elke keer weer was 
het uitkijken naar een nieuwe editie met boeiende artikels en 
interessante weetjes. 

Maar hoe ben ik hier dan beland? Ik vond het persoonlijk niet 
kunnen dat we op deze manier afscheid zouden nemen van 
Forum. De lezers hebben recht op hun magazine en voor 
onze ORPADT organisatie is dit nog steeds een belangrijk 
medium om iedereen binnen onze doelgroep te bereiken. 
Het objectief is om nog zeker twee edities van Forum uit te 
brengen (deze editie en eentje eind dit jaar). Daarna zien we 
dan wel weer.

En zo komt het dat ik hier nu voor mijn scherm zit te tokkelen 
aan mijn eerste “editorial” zoals dat in het vakjargon gezegd 
wordt. Ik ga het geweer niet van schouder veranderen. Ook 
deze editie is, zoals altijd, doorspekt met boeiende artikels 
uit het werkveld, weetjes en nieuwtjes, congressen en 
bijscholingen, kortom revelante informatie die we kunnen 
gebruiken in onze dagdagelijkse professionele activiteit. 

Ik zou Johan De Mulder, het ORPADT bestuur en de 
redactieraad willen bedanken voor de input die ze hierbij 
gegeven hebben. Deze editie is ook iets later bij jullie 
terecht gekomen. Dit heeft natuurlijk alles te maken met een 
hoofdredacteur die nog groen is achter zijn oren maar alles 
in het werk zal stellen om jullie magazine levendig te houden

Veel leesplezier,
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ORPADT activiteiten najaar 2018
• 18/10/2018:  eerste lesdag permanente vorming 
 “Nefrologische Verpleging”
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ORPADT-info
The Times They Are a-Changin’ (Bob Dylan)…

De lentestormen zijn met veel bombarie voorbij getrokken. Lokale wateroverlast en 
modderstromen hebben voor veel schade gezorgd. Maar we hebben niet veel tijd 
gehad om de schade te herstellen en het oude te vervangen door het nieuwe. Het is 
ondertussen volop zomer en de hitte houdt ons land in zijn greep. 

De voorbije lente hebben jullie massaal deelgenomen aan de 12de editie van de Vlaamse Nefrologie-
dag en het avondsymposium. Jullie belangstelling en aanwezigheid zijn voor ons, het ORPADT-
bestuur, het bewijs dat continue educatie belangrijk en noodzakelijk is. 
Na een welverdiende vakantie start in oktober een nieuwe editie van de permanente vorming 
“Nefrologische Verpleging”. Er werd opnieuw een uitdagend programma samengesteld door Mieke 
Dermaux. In december is er onder leiding van Katia Ghysels en Sandra Vervynckt de jaarlijkse cursus 
voor starters in de hemodialyse-wereld. Binnen het ORPADT-bestuur wordt er overwogen om vanaf 
volgend jaar een vorming te organiseren rond peritoneale dialyse. 
We houden jullie hiervan op de hoogte. 
Ondertussen zijn we met de werkgroep “Enquête” een digitale versie aan het uitwerken. Via deze 
3-jaarlijkse bevraging willen we een beeld krijgen van de dagdagelijkse praktijk en organisatie in de 
Vlaamse dialysecentra. Tegen het einde van dit jaar zullen alle centra de elektronische vragenlijsten 
ontvangen. 

Op bestuurlijk vlak zijn er heel wat veranderingen:
• Clement Dequidt en Erik Onsia leggen hun mandaat neer binnen “de Algemene Vergadering”. 

Onze dank en appreciatie voor hun inzet en engagement de voorbije 20 jaar. 
• De Mulder Johan, gedurende 25 jaar o.a. ORPADT lid, redactieraad en hoofdredacteur van dit 

tijdschrift, heeft besloten om de fakkel door te geven. Door zijn gedrevenheid en kritische blik is dit 
blad uitgegroeid tot een gewaardeerd en kwaliteitsvol medium binnen ons werkterrein. 

• Na 42 jaar is Paul Van Malderen, boegbeeld van OLV Aalst, ORPADT en EDTNA/ERCA, met 
pensioen gegaan. We zullen in de toekomst zijn kritische maar constructieve geest missen. 

Dus binnen het bestuur en de “Algemene Vergadering (AV)” zijn er enkele plaatsen vacant. Verder 
is er een consensus om de “AV” met enkele leden uit te breiden om het ORPADT van de toekomst 
vorm te geven. Onze “missie en visie” blijven onveranderd. Maar de komende jaren moeten we enkele 
wijzigingen in onze werking doorvoeren om te blijven beantwoorden aan de evoluties van de tijd. 
Jonge enthousiaste mensen zijn in een ambitieuze bestuursploeg steeds welkom. Laat gerust iets 
weten als je hieraan mee wil werken.

Nog een aangename en welverdiende vakantie,

Stefaan Claus
voorzitter ORPADT

O R PA D T    VZW
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Hoewel de associatie tussen chronisch nierfalen en uremische 
jeuk reeds meer dan een eeuw erkend is, blijft de pathogenese 
van pruritus bij chronisch nierlijden onhelder, grotendeels 
vanwege zijn subjectieve en onvoorspelbare aard en vanwege 
de invloed van psychologische factoren (5, 12). Verschillende 
mechanismen kunnen aan de basis liggen van het ontstaan 
van uremische pruritus, maar geen van hen zijn duidelijk 
bewezen (2, 5, 13, 14). Er zijn echter steeds meer aanwijzingen 
dat de dysfunctie van het immuunsysteem en een verhoogd 
inflammatoir patroon betrokken zijn bij CKD-geassocieerde 
jeuk (2,7). Hoewel er een tekort aan vergelijkbare studies is, 
lijkt het voorkomen van uremische pruritus bij peritoneale 
dialysepatiënten en hemodialysepatiënten gelijklopend te zijn 
(10, 11, 13). Alhoewel de pathofysiologie multifactorieel en 
weinig begrepen is, lijkt een combinatie van onderstaande 
omschreven factoren een belangrijke rol te spelen in de etiologie 
van UP. 
Bij meerdere systeemziekten zoals uremie, chronische 
hepatische obstructie en hematologische aandoeningen is 
jeuk een symptoom van een dermatologische aandoening. Het 
gevoel van jeuk wordt overgebracht door C-zenuwvezels naar 
het centrale zenuwstelsel. Pijn wordt waargenomen door andere 
zenuwvezels, maar net als pijn wordt de jeuk ter hoogte van 
de huid gestimuleerd door de waarneming van zenuwvezels, al 
dan niet onder invloed van pruritogenen (10). Verder lijkt het dan 
ook logisch dat deze jeuk veroorzaakt wordt door meer dan één 
specifiek pruritogeen, waardoor elke poging tot het vinden van 
één enkele oorzaak voor de UP niet gelukt is (10). 
Droge huid of xerosis komt het meest voor als dermatologische 
afwijking bij dialysepatiënten. Deze xerosis manifesteert zich 
door de atrofie van zweet- en vetklieren met als gevolg de 
dysfunctie van de externe secretie. Er wordt vastgesteld dat 
een droge huid vaker voorkomt bij patiënten aan dialyse met 
pruritus. Anderzijds werd in andere studies vastgesteld dat er 
geen correlatie is tussen de ernst van xerose en pruritus. Er 
werd bovendien reeds bewezen dat transdermaal vochtverlies 
normaal is bij dialysepatiënten, wat er op wijst dat uremische 
pruritus los staat van afwijkingen op de permeabiliteit van de 
huid (5, 10, 13). 
Theoretisch stelt men verder dat een opstapeling van 
pruritogenen die niet te verwijderen valt door dialyse een effect 
heeft op zogenaamde jeukreceptoren.  Meerdere stoffen 

Uremische Pruritus of jeuk als complicatie  
bij chronisch nierlijden

De term uremische pruritus (UP) gebruikt men om elke vorm van jeuk voorkomend bij 
uremische patiënten te omschrijven. Pruritus wordt gedefinieerd als een onhoudbaar 
en onaangenaam gevoel dat het verlangen om te krabben uitlokt (13). Het is reeds 
vele jaren een gekende complicatie bij patiënten met chronisch nierfalen.

Stefanie Vancaillie
Nefrologisch verpleegkundige Dialyse, AZ Sint-Jan Brugge

1. Theoretisch kader

Uremische pruritus of jeuk blijft een hardnekkige en moeilijk 
behandelbare complicatie bij patiënten met chronisch nierlijden 
(1, 2, 5, 8, 10, 14). Recente cijfers uit de DOPPS (the Dialysis 
Outcomes and Practice Patterns Study; 2016) beschrijven dat 
42% van patiënten aan dialyse hierdoor getroffen zijn. Ook 
tonen meerdere studies aan dat wel 24,6% ernstige klachten 
heeft, wat bijdraagt tot een ernstige afname op de kwaliteit 
van leven (HRQL), slaapproblematiek en depressie. Bovendien 
wordt gezien dat er een correlatie is tussen verhoogde mortaliteit 
en UP (1, 2, 5, 6, 10, 13, 14). Ondanks vele onderzoeken 
en ondernomen pogingen om een verlichting te vinden voor 
deze hinderlijke problematiek bij betreffende patiënten, zijn 
oplossingen met slechts beperkt succes gevonden (12, 13, 14). 

1.1. Klinische manifestasies

Uremische pruritus kan ofwel over heel het lichaam voorkomen, 
ofwel plaatselijk gelokaliseerd zijn, voornamelijk ter hoogte van 
de rug, de bil, het hoofd en de armen. Karakteristiek aan UP is dat 
de jeuk in aanvallen optreedt met een symmetrische verdeling 
waarvan de intensiteit ’s nachts erger wordt met slapeloosheid 
tot gevolg. De UP blijft vaak langdurig aanwezig (bij een derde 
van de patiënten reeds langer dan een jaar) en ongeveer de 
helft van de patiënten geeft aan hierdoor spanning en depressie 
te ondervinden (5, 10, 12, 13, 14). Gezien de complexe en 
multifactoriële aard van de aandoening, is de uremische pruritus 
dus ook veeleer symptomatisch, met frequente opstoten van 
de jeuk (12).
De huid kan er ofwel normaal uitzien, met al dan niet histologische 
micro-angiopathie, ofwel kan de huid letsels vertonen. Deze 
letsels uiten zich als afgebakende plaques (lichen simplex), bruine 
nodules met korsten en schaafwonden (prurigo nodularis) of als 
rode of violetkleurige wondes (keratotische papula’s) (2, 5, 10, 
13). Typische plaatsen voor jeuk zijn het voorhoofd, bovenaan 
de rug en de bovenkant van de voorarm (2,5, 10, 13). Over 
het algemeen wordt gesteld dat de jeuk ook als ernstiger wordt 
ervaren in de zomer (3). 

1.2. Pathogenese
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zijn aangetoond als pruritogeen, onder meer vitamine A, 
parathyroïd hormoon, histamine en divalente ionen. Er is echter 
geen evidentie dat een van deze stoffen de hoofdoorzaak van 
uremische pruritus zou zijn (5, 10, 13). Aucella (2010) stelt vast 
dat de jeuk bij patiënten met chronisch nierfalen erger wordt 
vlak voor men met dialyse start en na de start met dialyse terug 
vermindert. Hier tegenover stelt Aucella (2010) ook vast dat bij 
andere patiënten deze jeuk juist intenser wordt na dialyse, wat 
mogelijks te verklaren valt door de hypersensitiviteit aan het 
materiaal nodig voor de dialyse, met name het extracorporeel 
circuit, dialysecatheters, naalden, acetaatoplossingen en 
desinfectans. Kfoury (2011) concludeert dat inefficiënte 
dialyse ook leidt tot verhoogde ernst van de pruritus. Manenti 
(2010) stelt hier tegenover dat er geen correlatie aangetoond 
kan worden tussen de efficiëntie van de dialyse (Kt/V) en het 
voorkomen van UP. Een verdere verklaring die beiden geven 
over de vaststelling is echter dat de pruritogene basis ligt bij niet-
dialyseerbare moleculen (middle molecular weight molecules) 
en dat de opstapeling van deze moleculen in het lichaam de 
jeuk veroorzaakt.   
Hypoparathyreoïdie stimuleert mastcellen om histamine 
te verwijderen en bevordert de microscopische neerslag 
van calcium- en magnesiumzouten in de huid. Na een 
parathyroïdectomie is vastgesteld dat patiënten geen last meer 
hebben van jeuk. Hier staat tegenover dat niet alle patiënten 
met een hypoparathyreoïdie last hebben van jeuk. Verder is 
er geen correlatie tussen verhoogde waarden van PTH in het 
plasma en dermale celproliferatie. Bovendien hebben patiënten 
met verhoogde PTH waarden soms wel en soms geen last van 
pruritus (10,13). Bij uremische patiënten kunnen verhoogde 
concentraties van divalente ionen, calcium, magnesium en 
fosfaat in de huid aangetoond worden. In meerdere studies 
(5, 10, 13) is reeds vastgesteld dat er een beduidend verschil 
is in verhoogde fosfor, calcium, magnesium en calcium-
fosforsamenstellingen in het serum tussen patiënten met 
uremische pruritus en patiënten zonder UP. Vanuit de DOPPS 
II (2004) en door Carmichael e.a. werd reeds een significante 
correlatie aangetoond tussen UP en verhoogde fosfaat- en 
magnesiumconcentraties. Bij gebruik van magnesiumvrij 
dialysaat hadden patiënten echter nog steeds last van pruritus. 
Gatmiri (2012) constateert dat pruritus geassocieerd wordt met 
verhoogde niveaus van fosfaat in het plasma maar niet met een 
verhoogde waarde van PTH. 
Bij allergische huidziekten is histamine een gekende oorzaak 
voor jeuk. Bij uremische patiënten wordt dikwijls ook een 
verhoogde histaminewaarde gezien in het bloed. Het verband 
tussen verhoogde waarden van histamine en de ernst van 
jeuk blijft echter onduidelijk. Omdat de reactie op verhoogde 
histaminewaarden bij de uremische patiënten nog minder is 
dan bij andere patiënten en gezien histamine-antagonisten 
vaak de jeuk niet stoppen, wordt gedacht dat histamine geen 
pathogene rol speelt bij UP (5, 13). 
Een andere hypothese, waarbij verondersteld wordt dat uremie 
een inflammatoire reactie veroorzaakt op het lichaam, stelt dat 
de uremische pruritus te wijten is aan de chronische inflammatie 
van de huid. Een verhoogde hoeveelheid van T-helpercellen, CRP 
en IL-6, alsook een verlaagde hoeveelheid van serumalbumine 
en transferrine bij patiënten met UP geven de aanwijzing van een 
inflammatoire reactie. Daarenboven zijn er meerdere factoren 
die de inflammatie bij hemodialyse patiënten vermeerderen, 
zoals oxidatieve stress, geen biocompatibiliteit van de dialyse, 

vasculaire toegangsinfecties en steriliteitsproblematieken. De 
correlatie van een slechte overlevingskans met UP bevestigt 
deze hypothese (10). 
Stahle-Backdahl M. bedacht de hypothese dat UP veroorzaakt 
wordt door een abnormale groei van sensorische zenuwvezels 
waarbij verondersteld wordt dat uremische neuropathie een 
rol speelt bij UP. Zo ook stelt men vast dat er een correlatie is 
tussen paresthesie, de intensiteit van UP en het voorkomen van 
restless leg syndrome (10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettang T., Kremer A. (2014) – Uremic Pruritus 

 De centrale werking achter de jeuk is slecht begrepen. Krabben 
stimuleert de grote, gemyeliniseerde, snelle afferente zenuwen, 
die zowel presynaptisch als postsynaptisch de signalen van 
jeuk (en pijn) doorheen de dorsale hoorncellen regelen (13). 
Zowel centraal als perifeer spelen opioïde peptiden een rol in het 
gevoel van jeuk. Samengevat stelt men dat door de uremische 
neuropathie het perifere zenuwstelsel aangetast is, waardoor 
centraal het gevoel van jeuk chronisch onderhouden wordt 
door de uremische toxines (10). Deze hypothese is gelijklopend 
met de verklaring voor neuropathische pijn, waarbij schade aan 
zenuwvezels leidt tot wind up en spontane ectopische activiteit 
van deze zenuwvezels (10). Typisch voor hemodialyse patiënten 
is dat zij niet alleen chronisch een gevoel van pijn maar ook van 
jeuk hebben en het is mogelijk dat twee verschillende types 
zenuwvezels het gevoel van jeuk centraal omzetten maar niet 
op perifeer niveau (5, 10). 
Verhoogde waarden van endogene opioïden worden gezien in 
het ontstaan van pruritus ten gevolge van cholestase. Gezien 
µ-opioïde-receptor-antagonisten zoals morfine, jeuk kunnen 
veroorzaken, wordt gedacht dat een opioïde-antagonist zoals 
naltrexone, uremische pruritus zou verminderen (5, 13). 

2. Behandelingen

Gezien de pathogenese van UP moeilijk begrepen is, zijn de 
behandelingsmodaliteiten steeds grotendeels op ervaring 
gebaseerd. Geen enkele behandeling wordt reeds beschouwd 
als voldoende efficiënt en veilig, en behandelingsopties zijn 
bijgevolg dus beperkt. Vrijwel alle medicatie die gebruikt wordt 
met als indicatie uremische pruritus, is hiervoor niet gevalideerd 
(12). Vandana (2010) schrijft dat ook in de V.S. geen enkele 
therapie is goedgekeurd voor de behandeling van UP. Een 
therapeutische beslissing maken is verder bemoeilijkt gezien 
voorafgaande studies (meestal ongecontroleerde studies of 
geïsoleerde case-studies) later niet gevalideerd kunnen worden 
(10,13). De enige definitieve behandeling waardoor uremische 
pruritus opgelost kan worden is een niertransplantatie (5).
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De beslissing tot therapiekeuze is uiteraard in handen van de 
nefroloog of doorverwezen dermatoloog, die een moeilijke 
evaluatie dient te stellen om de oorzaak van de jeuk te 
achterhalen en een doelgerichte benadering vereist (5, 10). 
Klinisch gezien heerst er bij de patiënt een chronische agitatie 
die een significante impact heeft op de kwaliteit van leven (10). 
Desalniettemin is er een massa aan behandelingsmogelijkheden 
afhankelijk van het voorkomen van de ernst van de uremische 
pruritus, gaande van een uremische, topische, fysische en 
systemische behandeling (10). De ernst van de uremische 
pruritus wordt vaak ingeschat door middel van de VAS-score 
(visueel analoge schaal). Algemene richtlijnen bij jeuk zijn reeds 
langdurig gekend maar worden in de wetenschappelijke 
artikels minder snel opgenomen, al lijkt het toch van belang te 
vermelden gezien het om basisprincipes gaat die ook reeds 
voor een verlichting kunnen zorgen van het onaangenaam 
jeukgevoel. Zo heeft het integraal kankercentrum van Nederland 
(2017) enkele algemene maatregelen voor jeuk uitgewerkt. Zo 
schrijven zij dat wassen, baden en douchen best niet te veel en 
niet te lang mag gedaan worden. Hierbij kan best lauw water 
gebruikt worden en liefst geen zeep, ook zaken met parfum 
zijn te vermijden. Na het wassen dient men de huid droog te 
deppen en niet droog te wrijven met een handdoek. Kort hierna 
moet de huid opnieuw met zalf of crème gehydrateerd worden, 
dit liefst meerdere keren per dag.
 Irritaties of huidbeschadigingen moeten vermeden worden. 
Bijgevolg is het logisch dat de nagels best kort gehouden 
worden, dit liefst door ze te vijlen in plaats van te knippen. 
’s Nachts kan men eventueel katoenen handschoenen dragen 
om krabletsels tijdens te slaap te beperken. Een huid die 
vettig is en goed ingesmeerd is moeilijker te beschadigen bij 
eventueel krabben. Kledij kan best van katoen zijn en moet na 
het wassen met een neutraal wasproduct goed uitgespoeld 
worden. Uitdroging van de huid dient vermeden te worden, zo 
is het erg belangrijk om in een omgeving te zijn waar het niet 
te warm is of om desnoods te zorgen voor bevochtiging van 
de ruimte. De patiënten transpireren best zo weinig mogelijk, 
door te zorgen voor een goede ventilatie. Bij wondverband 
of incontinentiemateriaal gebruikt men best absorberende 
verbanden zodat maceratie voorkomen kan worden. Gekruid 
eten wordt liever vermeden. Een goede nachtrust is van erg 
groot belang met een goed georganiseerd dag- en nachtritme. 
Verder blijft het erg belangrijk om te zorgen voor een goed 
psychologisch welzijn, voldoende ontspanning, afleiding en 
routine, extra aandacht is nodig voor angst, spanning en 
depressiviteit (IKNL, 2017).

2.1. Uremische behandeling

Gezien gedacht wordt dat de uremische pruritus zich vooral 
manifesteert in een complex metabool systeem waarbij de 
homeostase van het lichaam uit evenwicht is en de patiënt een 
uremie doormaakt, kan de nefroloog proberen om door middel 
van dialyse-efficiëntie en een zo goed mogelijk gereguleerde 
minerale huishouding de klachten te beperken (10). Ook Narita 
(2008) benadrukt het belang van het verhogen van de dialyse-
efficiëntie en een goede voedingsstatus om de prevalentie en 
ernst van pruritus bij hemodialysepatiënten te verminderen. 
Een significante correlatie tussen Kt/V en UP kan tot op heden 
nog steeds niet vastgesteld worden, maar gezien Kt/V geen 

parameter is voor het bepalen van verwijderde middle molecular 
weight molecules (niet-dialyseerbare moleculen waaronder ook 
zogenaamde pruritogenen vallen), lijkt dit bewijs voor dialyse-
efficiëntie niet van toepassing op UP (10).  Ondanks het bewijs 
aan evidentie, blijft het verhogen van de dialyse-efficiëntie een 
van de basisbehandelingsopties bij UP. 
Verder blijft het van belang om een goede regulatie te behouden 
van de minerale huishouding bij dialysepatiënten, niet alleen om 
calcificaties te voorkomen, maar ook omwille van de potentiële 
vermindering van UP. De nefroloog streeft er dus voor om het 
calciumgehalte bij de patiënt zo laag mogelijk te houden door 
dialysaat te gebruiken met een laag calciumgehalte en vitamine 
D en calciumsupplementen zo weinig mogelijk te geven met het 
oog op minder vasculaire calcificaties (10). 

2.2. Topische behandeling

Morton e.a. (1996) toont aan dat een verminderde hydratatie 
van de huid gecorreleerd is aan patiënten met pruritus, zowel 
in hemodialyse als in peritoneale dialyse, en dat deze droge 
huid door hydraterende zalven of crèmes reeds verholpen 
kan worden. In ongecontroleerde onderzoeken is reeds 
gebleken dat door het gebruik van hydraterende huidcrèmes 
de prevalentie van uremische pruritus significant kan 
verminderen, dit minstens twee maal per dag aan te brengen 
(10). In gecontroleerde studies wordt ook het gebruik van een 
zalf met 2,2% gamma-linoleenzuur besproken, wat ook voor 
een significante vermindering in jeuk zorgt (10). Verder zijn 
ook studies gebeurd met capsaïcine 0,025% crème, die ook 
efficiënt gebleken is voor uremische pruritus. Capsaïcine zou 
zorgen voor een desensitisatie van de zenuwvezels perifeer 
doordat het pruritogeen effect van fosfor geblokkeerd wordt 
ter hoogte van de eindknopjes aan deze zenuwvezels. Verder 
heeft deze crème een analgetisch effect op de nociceptische 
prikkels, waardoor zij hoogstwaarschijnlijk indirect een inhibitie 
van de jeuk veroorzaakt. De capsaïcine crème kan echter een 
pijnlijk brandend gevoel geven bij applicatie, waardoor men 
vaak vroegtijdig stopt met deze behandeling (10). Lin (2011) 
geeft aan dat hydraterende babylotion voor een verlichting 
van de klachten kan zorgen op een simpele, veilige kosteloze 
wijze. Patiënten met last van jeuk zorgen er best voor warmte 
te vermijden, zich koel te kleden, niet te vertoeven in een droge 
omgeving en alcohol te mijden. Een algemene raad voor deze 
patiënten is ook om de nagels kort te houden, zich te wassen 
met een milde zeep, een goede handhygiëne te hanteren en in 
geval van jeuk, zachtjes over de huid te wrijven in plaats van te 
krabben (10).

2.3. Fysische behandeling

Therapie met UVB is erg doeltreffend om de ernst van pruritus 
bij dialysepatiënten te verminderen (10, 13). Na 6 sessies met 
UVB-therapie lijkt de patiënt gedurende 6 maanden hiervan 
een voordelig effect op de jeuk te genieten. Remissie na deze 
therapie is echter niet onvermijdelijk en verdere protocollen 
omtrent deze therapie moeten nog onderzocht worden, gezien 
de potentiële carcinogene gevolgen van deze behandelingen. 
Hypothetisch gezien zorgt de UVB-straling er voor dat de 
pruritogene stoffen in het lichaam geïnactiveerd worden, 
alsook zorgt het voor een verminderde vrijzetting van histamine 
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in het lichaam, de celdood van mastcellen en een verzwakte 
differentiatie van de T-helpercellen (10). 
In verschillende studies bespreekt men ook het gunstig effect 
van acupunctuur op UP, dit zou te maken hebben met het 
feit dat de acupunctuur impulsen creëert die opgevangen 
worden door de kleinere gemyeliniseerde snelle zenuwvezels 
die hierna een signaal sturen naar het centrale zenuwstelsel via 
de ruggengraat. Daar zouden dan opioïde stoffen vrijgelaten 
worden die de tragere zenuwvezels blokkeren en bijgevolg dus 
de jeuk inhiberen (10). 

2.4. Systemische behandeling

In oudere studies wordt antihistamine (voornamelijk H1) als een 
nuttige behandeling bewezen. In recentere studies is echter 
gebleken dat een behandeling met antihistamine vaak slechts 
een beperkt succes heeft, voornamelijk in gecontroleerde 
studies met een placebo. In de praktijk worden antihistamines 
echter nog steeds vaak als eerste richtlijn voor therapie gegeven, 
met vaak frustrerende resultaten voor zowel de nefroloog als de 
patiënt (10, 13). 
Gezien er steeds meer evidentie is dat de pathogenese van UP, 
net als andere vormen van chronische jeuk, zich manifesteert 
in de setting van een neurologische aandoening, vanwege 
een onevenwicht in het zenuwstelsel, zijn er verschillende 
gecontroleerde studies gedaan naar het gebruik van middelen 
bij opioïdafhankelijkheid, dewelke een positief resultaat hebben. 
Het routinematig gebruik van deze medicatie (met name 
naltrexone®) wordt echter vaak weerhouden omwille van 
de gastro-intestinale neveneffecten van de behandeling en 
wordt aangeraden slechts voorgeschreven te worden bij 
de hardnekkigste vormen van uremische pruritus (10). Bij 
dieren werd het gebruik van nalfurafine (een kappa-opioïde 
receptorantagonist) al langdurig getest en vastgesteld een 
antipruritisch effect te hebben (10). Iniu S. (2015) bevestigt deze 
bevindingen en het gebruik van nalfurafine hydrochloride zou in 
Japan goedgekeurd zijn als een efficiënte en veilige behandeling 
voor uremische pruritus. EMA (European Medicines Agency, 
2013) heeft in 2013 deze medicatie ook goedgekeurd voor 
klinisch gebruik en de medicatie (Winfuran®) kan intraveneus 
toegediend worden, dit 3x per week na de dialysesessie met 
een dosis van 5 tot 10 µg per dag. Door het CBG (college 
ter beoordeling van de geneesmiddelen, 2013) is het gebruik 
van deze medicatie in Nederland afgekeurd voor gebruik 
omwille van het feit dat de benefit/risk balans negatief is en de 
werkzaamheid van de medicatie nog onvoldoende aangetoond 
kan worden. 
Gabapentin, een anti-epilepticum, wordt ook soms gegeven bij 
chronische jeuk, voornamelijk bij UP die onbehandelbaar blijft 
met andere therapieën. Er wordt gedacht dat deze medicatie 
inwerkt op verschillende receptoren waardoor de vrijstelling van 
dopamine, serotonine en noradrenaline veranderd wordt. Het 
probleem bij deze behandeling is echter de nauwe toxisch-
therapeutische marge, die steeds strikt opgevolgd dient te 
worden omwille van het risico op neurotoxiciteit (10). 

2. Praktijk

Bij patiënten ontstaat vaak een frustratie omwille van de 

problematiek die te weinig besproken wordt, of omwille van 
een oplossing die niet gevonden kan worden. In de huidige 
maatschappij wordt vaak gedacht dat voor elk probleem een 
pilletje is dat een verlichting kan geven of de last kan doen 
verdwijnen. In het geval van uremische pruritus, is dit dus 
echter niet steeds het geval. Dit zorgt er voor dat er vaak 
een gevoel van teleurstelling is bij alle betrokken partijen. De 
verpleegkundige kan onvoldoende ondersteuning bieden 
aan de patiënt, de nefroloog moet vaak meerdere therapieën 
uittesten om telkens weer op te botsen tegen de hardnekkige 
problematiek die uremische pruritus kan vormen. De patiënt 
begrijpt hierbij mogelijks de complexiteit van de aandoening niet 
en kan foutieve opvattingen hebben t.o.v. het medisch team, 
met onbegrip van zijn eigen situatie, wat tot weerstand kan 
leiden tegenover de hulpverlener. 
Verpleegkundigen zullen eerder geneigd zijn om enkel bij een 
rechtstreekse vraag van de patiënt over de klacht van jeuk, 
beroep te doen op de nefroloog. De oudere patiënt zal minder 
snel om hulp vragen vanuit de vroegere ethiek om anderen niet 
tot last te zijn. Als verpleegkundige blijft het dus een moeilijke 
taak om uremische pruritus of andere afwijkingen op te merken 
bij de dialysepatiënt.  De nefrologische verpleegkundige staat 
echter in een centrale rol om chronisch in contact te zijn met 
zijn/haar patiënten en deze patiënten dan ook naast de 
dagdagelijkse taken soms wel twaalf uur per week, maar op 
z’n minst zeer regelmatig te observeren. Dit heeft dan ook als 
voordeel dat er vaak reeds een vertrouwensband opgebouwd 
is met de patiënt, waardoor de vraag naar hulp vergemakkelijkt 
kan zijn. 
De verpleegkundige kan dus al een belangrijke rol spelen in 
het opmerken van uremische pruritus bij de patiënt, door een 
luisterend oor te zijn voor de patiënt of door middel van observatie 
(het opmerken van krabben en eventuele letsels t.h.v. de huid). 
De nefroloog kan hierna verschillende behandelingsopties 
kiezen om de ernst van de uremische pruritus te verlichten. 
De verpleegkundige kan hierbij de zorg optimaliseren door 
de patiënt in te lichten over de therapie en de verschillende 
aandachtspunten hierbij aan te kaarten. Om verdere frustraties 
te voorkomen kan de verpleegkundige bovendien de patiënt 
inlichten over de complexe pathogenese van UP, in voor de 
patiënt verstaanbare taal. 

3. Conclusie

Uremische pruritus blijft een hardnekkig probleem bij patiënten in 
het eindstadium van nierfalen, waarbij de behandeling langdurig 
empirisch en inefficiënt was. Ondanks de vooruitgang in 
technologie en behandelingsmodaliteiten blijft nog steeds 42% 
van patiënten met chronisch nierfalen hierdoor gekweld, al dan 
niet gepaard gaande met een belangrijke daling in de kwaliteit 
van leven, met slaapproblematiek, invloed op het humeur en 
uiteindelijk op het zelfbeeld van de patiënt, gecorreleerd met 
verhoogde mortaliteit. Ondanks de multifactoriële en complexe 
pathogenese van uremische pruritus, kan de nefroloog 
verschillende behandelingen proberen om de hinderlijke jeuk bij 
de patiënt te verlichten. 
De nefrologische verpleegkundige kan hierbij vanuit zijn/haar 
competenties bijdragen tot een optimalisatie van de zorg door 
aan patiënteneducatie te doen, therapietrouw te stimuleren en de 
patiënt met uremische pruritus te begeleiden en ondersteunen.
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Behandeling van uremische pruritus 

Beoordeling van de ernst Mild tot 
ernstig 

Niet ernstig 

Hydraterende crèmes 
en zalven  

Kwaliteit van de dialyse 
(Kt/V) 

Kt/V  <    1,4 Efficiëntie dialyse verhogen 
(Duur / frequentie) 

iPTH bepalen 

Kt/V  >  1,4 Aanhoudende pruritus 

Medische / chirurgische 
behandeling Hyperparathyroïdie 

Aanhoudende pruritus Geen hyperparathyroïdie 

Keuzes voor 
behandeling 

Lokaal: 
 Hydraterende zalf 
 Capsacine crème 

0,025% 
 Gamma-linolic acid 

dinges 
 Tacrolimus 

Systemisch: 
 Geactiveerde kool 
 Butorphanol 
 Gabapentin 
 Gamma-linolic acid 
 Nalfurafine 
 Naltrexone 
 Pentoxyfilline 
 Thalidomide 

Fysisch 
 Electro-acupunctuur 
 UVB-fototherapie 
 Transplantatie 
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Hemodialysis Fistula Maturation Study

In de Verenigde Staten is een groot onderzoekproject gestart 
om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van arterioveneuze 
fistels: de Hemodialysis Fistula Maturation Study. Tussen 2010 
en 2013 werden in 7 academische centra ruim 600 patiënten 
onderzocht die een arterioveneuze fistel kregen. De gemiddelde 
leeftijd van de patiënten was 56 jaar, 30% was vrouw en 59% 
had diabetes, en 64% van de patiënten werd al gedialyseerd 
voor de operatie. Van de arterioveneuze fistels werd 24% in de 
pols en 76% in de bovenarm aangelegd. De behandeling van 
patiënten veranderde niet door deelname aan het onderzoek, 
maar ze kregen wel een flink aantal extra onderzoeken 
rondom de operatie. Met deze extra onderzoeken is informatie 
verzameld om de maturatie van de arterioveneuze fistels verder 
te bestuderen.

Ontwikkeling van de arterioveneuze fistels

In de eerste 6 weken na de operatie namen de diameter van de 
vene en de hoeveelheid bloed die door de arterioveneuze fistel 
stroomt toe (Figuur 2)(2). 

Hemodialysis Fistula Maturation Study

Maarten Snoeijs
vaatchirurg Maastricht UMC+

Maturatie van av-fistels

Arterioveneuze fistels geven de beste resultaten voor 
vaattoegang bij dialysepatiënten. Ze hebben minder 
complicaties, zoals trombose en infecties, dan kunststof shunts 
en centraal veneuze katheters. Er kleeft echter één groot nadeel 
aan de arterioveneuze fistels: het is vaak moeilijk om ze aan de 
praat te krijgen. Ongeveer 30% van de fistels die de vaatchirurg 
maakt, is uiteindelijk niet geschikt voor dialyse. De betreffende 
patiënten krijgen veel te verduren: extra onderzoeken en 
behandelingen, teleurstelling en frustratie over de mislukte 
operatie, en een langere dialyseperiode met een centraal 
veneuze katheter. Het is dus van groot belang de ontwikkeling 
of maturatie van arterioveneuze fistels te bevorderen.

Wat is maturatie?

Maturatie van arterioveneuze fistels is een biologisch proces dat 
wordt veroorzaakt door de grote hoeveelheid bloed die door de 
directe verbinding tussen de arterie en de vene stroomt. Door de 
grote stroomsnelheid van het bloed zullen de arterie en de vene 
verwijden (outward remodeling) waardoor steeds meer bloed 
door de fistel kan stromen. Hierdoor ontstaat een grote vene 
die goed aanprikbaar is en waar voldoende bloed doorheen 
stroomt om effectieve dialyse mogelijk te maken. De directe 
verbinding tussen de arterie en de vene zorgt echter ook voor 
een afwijkende stroomrichting van het bloed. Dit leidt tot irritatie 
en littekenvorming in de binnenste laag van de bloedvatwand 
waardoor de fistel nauwer wordt (intima hyperplasie). De balans 
tussen verwijding en vernauwing bepaalt de diameter van het 
bloedvat, de hoeveelheid bloed die door de arterioveneuze fistel 
stroomt, en of de fistel uiteindelijk geschikt is als vaattoegang 
voor dialyse (figuur 1)(1).

Op basis van deze metingen zou slechts 55% van de 
bovenarmfistels en 16% van de polsfistels na 6 weken geschikt 
zijn als vaattoegang voor dialyse. Bij de overige patiënten lukte 
het vaak om met dotterbehandelingen de fistel toch te laten 
ontwikkelen. Desondanks bleek 28% van de arterioveneuze 
fistels uiteindelijk niet gebruikt te kunnen worden als vaattoegang 
voor dialyse. Een kwart van de fistels zonder maturatie was in 
de eerste weken na de operatie getromboseerd(3). Interessant 
is dat bij de meerderheid van deze mislukte operaties tijdens 
de ingreep al twijfels bestonden over de kwaliteit van de 
arterioveneuze fistel.
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Vaatfunctieonderzoeken

In de huidige praktijk wordt bij het bepalen van de locatie 
van een arterioveneuze fistel met name gekeken naar de 
diameter van de bloedvaten. Het is echter aannemelijk dat 
niet alleen de diameter maar ook de functie van de bloedvaten 
een belangrijke rol speelt bij de maturatie van arterioveneuze 
fistels. In het onderzoeksproject werden daarom voorafgaand 
aan de operatie metingen gedaan van de stijfheid en de 
mogelijkheid tot verwijding van de arterie en van de veneuze 
opslagcapaciteit van de arm(4). Patiënten met arteriën die 
gemakkelijk gestimuleerd konden worden om te verwijden, 
hadden een betere ontwikkeling van hun arterioveneuze fistels 
(Figuur 3). 

De stijfheid van de arterie en de veneuze opslagcapaciteit 
van de arm hadden geen effect op de maturatie. Er is in het 
onderzoeksproject helaas niet getest hoe gemakkelijk de 
vene kon verwijden, terwijl dit ook een belangrijke invloed kan 
hebben op de maturatie van arterioveneuze fistels.

Microscopische analyse van de vene

Bij de patiënten die meededen aan het onderzoeksproject 
werd tijdens de operatie een stukje vene afgenomen voor 
microscopische analyse (5). Opvallend was dat bij de 
meerderheid van de patiënten de vaatwand al verlittekend was 
voordat de arterioveneuze fistel was aangelegd (Figuur 4). 

Deze verlittekening (intima hyperplasie) is waarschijnlijk ontstaan 
als gevolg van vaatlijden bij ernstige nierinsufficiëntie. De 
vernauwing van het bloedvat als gevolg van de verlittekening 
verschilde sterk tussen patiënten. De onderzoekers vonden 
echter geen relatie tussen de ernst van de vernauwing in het 
afgenomen stukje vene en latere stenose in de fistel; er was 
evenmin een relatie tussen verlittekening van de vene en 
maturatie van de arterioveneuze fistels (6). Stenoses in het 
fisteltraject leidden echter wel tot problemen met de maturatie 
van de arterioveneuze fistels. 

Conclusie

De eerste onderzoeksresultaten van de Hemodialysis Fistula 
Maturation Study leveren geen pasklare oplossingen die de 
zorg voor patiënten kunnen verbeteren. Wel geven ze meer 
inzicht in het maturatieproces van arterioveneuze fistels. 
Hierdoor kunnen we beter begrijpen waarom de ene patiënt 
na 6 weken een prachtige vaattoegang heeft terwijl de andere 
patiënt lange tijd worstelt om een functionele fistel te krijgen. 
De kracht van het onderzoeksproject ligt in het grote aantal 
dialysepatiënten dat deelnam vanuit verschillende academische 
ziekenhuizen, waarbij een uitgebreid onderzoeksprotocol 
nauwgezet werd doorlopen. Het project bouwt daarbij voort 
op eerdere onderzoeken waarin een beperkt aantal metingen 
bij kleine groepen dialysepatiënten werden verricht. Er zullen 
ongetwijfeld nog vele publicaties van dit onderzoeksproject 
verschijnen; het afgenomen stukje vene zal bijvoorbeeld ook 
gebruikt gaan worden voor genetische analyses. Op basis van 
de huidige publicaties lijkt het name interessant om te kijken 
of verbetering van de arteriële vaatfunctie de maturatie van 
arterioveneuze fistels kan verbeteren. De Hemodialysis Fistula 
Maturation Study kan zo een belangrijke bijdrage leveren aan 
nieuwe strategieën om meer functionele av-fistels te creëren 
voor onze patiënten.
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5. Alpers CE, Imrey PB, Hudkins KL, Wietecha TA, Radeva M, Allon M, et al. Histopathology of Veins Obtained at Hemodialysis Arteriovenous Fistula Creation Surgery. J Am Soc Nephrol. 

2017;28(10):3076-88.
6. Cheung AK, Imrey PB, Alpers CE, Robbin ML, Radeva M, Larive B, et al. Intimal Hyperplasia, Stenosis, and Arteriovenous Fistula Maturation Failure in the Hemodialysis Fistula Maturation 

Study. J Am Soc Nephrol. 2017;28(10):3005-13
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Nefro-weetjes
Permanente vorming  : Nefrologische verpleging

De permanente vorming “nefrologische verpleging” wordt, 
2 jaarlijks, ingericht door Odisee Advanced education in 
samenwerking met ORPADT-Vlaams.
Ben je als verpleegkundige actief  in een dialyse-en 
transplantatiecentrum  of nefrologische eenheid in 
Vlaanderen dan is deze vorming de uitgelezen manier om 
je kennis uit te breiden en volop te gaan voor betrouwbare 
zorg en zelfontwikkeling. 
De voorbereidingen van academiejaar 2018-2019 zijn volop 
aan de gang. 
Het programma omvat een theoretisch en praktisch luik.
Het theoretisch gedeelte bestaat uit 12 lesdagen. Tijdens 
deze lesdagen worden verschillende onderdelen uit de 
nefrologie uitgewerkt (biomedisch, sociaal, verpleegkundig, 
menswetenschappelijk).

Het praktische gedeelte bevat klinische bezoeken in enkele 
universitaire en niet-universitaire centra in Vlaanderen. 
Daarnaast ook een paperopdracht met verpleegkundige 
relevantie.
De theorie lessen gaan door op donderdag:
• 18 en 25 oktober 2018
• 8, 15, 22, 29 november 2018
• 6, 13, 20 december 2018
• 10, 17, 24 januari 2019

Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9320 Aalst

De evaluatie die bestaat uit een theoretisch examen(schrifteling 
en mondeling) en wordt gepland op 7 en 8 juni 2019.
De paperopdracht wordt hiervoor ingediend (normaal  ten 
laatste op  1 mei 2019).

Interesse? Ga ervoor!

Meer info is te vinden in de folders en affiches die verspreid 
werden  in de verschillende  dialyse-en transplantatiecentra 
en nefrologische eenheden in Vlaanderen. Kijk ook op onze 
website.
Je kan met je vragen ook steeds terecht bij Mieke Dermaux, 
voorzitter permanente vorming ORPADT-Vlaams.
email: dumon.dermaux@skynet.be
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Lieve Vandekerckhove wint Ipad Nephroflow

Op de Vlaamse nefrologiedag 2018 heeft de firma 
Nephroflow een wedstrijd georganiseerd waarbij de 
deelnemers een Ipad konden winnen. 
De fortuinlijke winnaar was Lieve Vandekerckhove. Lieve 
is docent verpleegkunde in het SAL HBO5 te Lier en 
begeleidt o.a. stages op de dialyseafdeling van het Heilig 
Hart Ziekenhuis Lier.
Gefeliciteerd en dank aan onze nieuwe sponsor Nephroflow.

Johan De Mulder was jarenlang de drijvende kracht en 
bezieler van Forum. Hij zorgde ervoor dat we telkens weer 
opnieuw in de zomer en de winter konden uitkijken naar 
een nieuwe editie. Maar na 7 jaar als hoofdredacteur van 
ons magazine geeft Johan de fakkel door aan Nico Van 
Paesschen. Voor Johan is het tijd voor nieuwe uitdagingen. 
Hij blijft wel actief lid binnen ORPADT en stelt zijn expertise 
als hoofdredacteur ter beschikking. 
Het ORPADT bestuur bedankt Johan voor zijn jarenlange 
inzet voor Forum. Wij wensen hem alvast veel succes toe 
in al wat hij nog zal ondernemen in zijn verdere loopbaan. 

Lieve Vandekerckhove,winnares Ipad wedstrijd Nephroflow

Nieuwe hoofdredacteur Forum magazine

vlnr. Johan De Mulder en Nico Van Paesschen 
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Vlaamse Nefrologiedag 2018 groot succes!
ORPADT in samenwerking met NBVN is steeds weer 
opnieuw een geslaagde formule. 
De Vlaamse nefrologiedag op 20 maart 2018 was 
een bijzondere editie omdat deze dag samenviel met 
Internationale Vrouwendag. Er werd extra aandacht 
geschonken aan de gezondheid van de vrouwen, die helaas 
niet overal in de wereld dezelfde toegang hebben tot de 
gezondheidszorg. Het namiddag programma stond in het 
teken van diabetes. Het was een gevarieerd programma 
met boeiende uiteenzettingen van verschillende eminente 
sprekers uit het Vlaamse nefrologielandschap. Op onze 
ORPADT website kan je de verschillende presentaties 
terugvinden en downloaden. ORPADT bedankt alle 
deelnemers, sprekers en sponsors voor hun aanwezigheid 
en steun en hopen dat jullie er volgende jaar terug opnieuw 
zullen bij zijn. 

Vlaamse nefrologiedag 2018

vlnr. Prof. dr.  Claes, dr. Lemahieu en dr. Moernaut

vlnr. Dr. De Meyer, dr. De Meester en dr. Van Ierssel

Voor meer info
voor alle recente updates

Meld je aan op onze besloten Facebook pagina "ORPADT vzw" 

      Bezoek nu onze website www.ORPADT.be
          Databank artikels, presentaties, Forum, nieuws
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Nieuws van het fistula – front

In de USA voorspelt men dat tegen het jaar 2030 85% van de bevolking obesitas zal hebben. Als deze trend zich doorzet zal 
tegen 2048 iedereen obees zijn. Dit bericht is onheilspellend voor de verpleegkundigen (ook in Europa) die de patiënten zullen 
moeten aanprikken. Bloed, zweet en soms tranen zien we bij patiënten met AV-fistels die dieper liggen dan de geadviseerde 
6 mm. Echogeleid prikken met 35-38 mm naalden kan een oplossing zijn om multiple mispuncties te vermijden. Maar deze 
“deus ex machina” kan niet voorkomen dat er toch nog vaak hematomen en infecties ontstaan in deze situatie. 
In de 2 volgende publicaties komt er hulp uit de vaatchirurgie: 

1. Accessible autogenous vascular access for 
hemodialysis in obese individuals using lipectomy”, 
auteur Kayla Barnard(USA) et al., the American Journal of 
surgery(2010), 798-802
In dit artikel beschrijft de chirurg hoe het wegnemen van 
subcutaan (vet)weefsel een oplossing kan zijn. Door deze 
ingreep komt de fistel binnen een aanvaardbare diepte van 
3 à 4 mm te liggen en is dus te palperen. 

2. “The Venous Window Needle Guide, 
a hemodialysis cannulation device for salvage of uncannulatable arteriovenous fistul as”,  
auteur William Jennings et al, Journal of Vascular surgery(volume 60, number 4) 

In deze publicatie beschrijft de chirurg de ontwikkeling en gebruik van een hulpstuk dat op de fistel genaaid wordt(zie foto).
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Een elektrostatische ontlading of lekstroom kan leiden tot 
levensbedreigende situaties voor patiënten en personeel. In 
de 70’er jaren werden er minstens 1000 microschok gevallen 
per jaar gerapporteerd in ziekenhuizen in de VS. Nu zijn de 
apparaten en de lokalen veel veiliger.

Die ontladingen of lekstromen ontstaan door 
spanningsverschillen tussen aanraakbare geleidende 
delen van een elektro medisch toestel en de patiënt of de 
verpleegkundige als die medische apparatuur of de lokalen 
onvoldoende beveiligd zijn.

Zulke lekstromen vormen zeker een risico bij een dialyse 
toestel, omdat die apparaten geen galvanische scheiding 
tussen netvoeding en verwarming hebben. Door de 
geleidende dialyse vloeistof kan een lekstroom van of 
naar het toestel vloeien als er een spanningsverschil (= 
potentiaalverschil) aanwezig is. Deze lekstromen kunnen 
belangrijke medische problemen zoals tintelingen, 
spierpijnen, ademhalingsmoeilijkheden tot zelfs ventrikel 
fibrillatie veroorzaken.

Dus is het belangrijk om dat onzichtbare, onhoorbare en 
meestal niet waarneembaar stroompje onder controle te houden. Daarom dienen de dialyse lokalen volgens de elektrische 
klasse G2 (IEC 60364-7-710) uitgerust te worden. Daarnaast dient men bij alle medisch apparatuur, gebruikt in die lokalen, 
periodiek de lekstromen te meten en te controleren of die binnen de veilige normwaarde blijven. Om spanningsverschillen 
tussen apparatuur en patiënt/personeel te voorkomen dienen ook die mysterieuze geel/groene equipotentiaal kabels 
achteraan verbonden te worden met de daartoe voorziene equipotentiaal aansluitingen nabij de stopkontakten. Die kabel 
zorgt er immers voor dat, bij een onderbroken aarding in de netvoedingskabel, er toch een alarm optreedt bij detectie van 
een lekstroom. De isolatie meldpanelen, aanwezig in de medische ruimtes, dienen ook regelmatig te worden getest om hun 
goede werking te blijven garanderen.

Om elk lekstroom risico te voorkomen is het de 
verantwoordelijkheid van de arts en de plicht van de 
verpleegkundige om te controleren dat die geelgroene 
kabels zijn aangesloten, dat het dialysetoestel elektrisch is 
getest (en onderhouden) en dat de medische ruimte correct 
is uitgerust.

Preventieve controles van dialyse apparatuur en een correcte 
installatie van de lokalen garanderen een elektrisch veilige 
behandeling van de dialysepatiënt.

Luc Vonckx, dialysetechnicus UZ Brussel

Het geel groene mysterie?

Samenstelling Nefro-weetjes: Stefaan Claus, Mieke Dermaux en Sandra Vervynckt
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Beste ORPADT-VL en EDTNA/ERCA collega’s,

Zo net voor onze welverdiende vakantie geeft ORPADT-VL me nog even de mogelijkheid u wat extra informatie te geven over European Dialysis 
and Transplant Nurses Association/ European Renal Care Association of kortweg EDTNA/ERCA.

De voorbereidingen van de EDTNA/ERCA Genua Confe-
rentie van 15 tot 18 september eerstkomende naderen hun 
voltooiing. Ook het wetenschappelijke In totaal werden er dit 
jaar maar liefst 277 abstracts ingestuurd, 275 hiervan werden 
weerhouden. De Belgische EDTNA/ERCA-leden stuurden 5 
abstracts in die allemaal werden aanvaard. 106 van de 275 
auteurs hebben een “Oral” Presentatie (4 Belgische), 37 au-
teurs hebben een “Short Oral” Presentatie (1 Belgische) en 
de rest heeft een “E-Poster” Presentatie (posters hoeven dus 
niet meer gedrukt en niet meer in een buis meegenomen te 
worden).

Proficiat aan alle auteurs en medewerkers!
Mis de mogelijkheid niet om een gedrukte versie van 
onze Journal of Renal Care (JoRC) aan te vragen.
Volgens onze milieustrategie proberen we minder papier 
te verspreiden op de traditionele manier en communiceren 
we in plaats daarvan zoveel mogelijk online. Als lid heeft u 
echter het recht om een gedrukt exemplaar van de Journal 
of Renal Care te ontvangen. U kan uw aanvraag per e-mail 
richten aan: secretariat@edtnaerca.org. Bovendien krijgt u 
direct toegang tot de JoRC-journaal inhoud op uw iPhone en 
iPad als u de applicatie download op uw IPAD of IPOD. Deze 
applicatie is voorlopig echter alleen beschikbaar op de App 
Store voor iOS-apparaten.

Educatief materiaal voor de patiënten.
Het EDTNA/ERCA “Multilingual Patient Education Documents Project” wordt gesponsord door B. Braun Avitum AG. Het doel is om de 
beste zorgstandaard te bieden aan CKD-patiënten en hun families met verschillende culturele achtergronden. Ze zijn niet alleen nuttig 
voor verpleegkundigen die geconfronteerd worden met taalbarrières, maar ook nuttig voor nieuwe nefrologische verpleegkundigen om te 
gebruiken als referentie voor CKD-patiënten educatie.
Dit project wordt gecoördineerd door Simone Klein (Duitsland) en Tai Mooi Ho Wong (Spanje). Deze documenten geproduceerd door 
EDTNA/ERCA beantwoorden belangrijke vragen van patiënten met chronische nierziekte en behandelen 14 onderwerpen (over uw nieren, 
hoge bloeddruk, bloeddrukmeting thuis, diabetes mellitus, gezonde levensstijl, lichaamsbeweging, stoppen met roken, zoutarm dieet, veel 
gebruikte geneesmiddelen bij chronische nierziekte, reacties na diagnose, pre-dialyse, hemodialyse, peritoneale dialyse en niertransplan-
tatie).

De 14 onderwerpen zijn beschikbaar in het Engels, Arabisch, Chinees, Tsjechisch, Frans, Duits, Hindi, Litouws, Pools, Roemeens, Rus-
sisch, Slowaaks en Spaans. Deze vertalingen kunnen vrij gedownload worden op de EDTNA/ERCA website. https://www.edtnaerca.org/
patient-information/patient-education-material

Ik wens jullie nog allemaal een prettige vakantie en tot in Genua in september. Of om het in het italiaans te zeggen:  
Vi auguriamo buone vacanze e ci vediamo a Genova!.

Michel Roden
EDTNA/ERCA Brand Ambassador voor België

*EDTNA/ERCA is de naam van onze overkoepelende Europese beroepsvereniging (European Dialysis and Transplant Nurses Association/ European Renal Care Association)
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Hierbij de Belgische abstractsAbstract ID: 12

Associations between toxin concentrations and quality of life in children with chronic kidney disease
E. Snauwaert1, E. Holvoet1, E. De Bruyne1, W. Van Biesen1, A. Raes1, K. Van Hoeck2, M. Van Dyck3,  
N. Godefroid4, S. Roels5, J. Vande Walle1, S. Eloot1  
1Ghent University Hospital, Gent, Belgium; 2Antwerp University Hospital, Antwerp, Belgium; 
3Leuven University Hospital, Leuven, Belgium; 4UCL, Brussels, Belgium; 5Ghent University, Gent, Belgium.

Abstract ID:  154
Risk factors for Chronic Kidney Disease: Prevention campaign and survey on World Kidney Day 2018
Sarah Crols, Céline Olbrechts, Michel Roden, Nico Van Paesschen, Patricia Van der Niepen, Christian Tielemans; 
Haemodialysis Team UZ Brussel

Abstract ID:  155
The malnutrition pilot project: Improving the nutritional status of haemodialysis patients
Céline Olbrechts, Freija Debruyn, Scarlett Imbrechts, Nico Van Paesschen, Ilse Loodts, Christian Tielemans 
Haemodialysis  
Team UZ Brussel, Nutrition Team UZ Brussel

Abstract ID:  156
When low care becomes high care: A case study on haemodialysis profile determination
Céline Olbrechts, Sarah Crols, Nico Van Paesschen, Christian Tielemans, Nephrologists and Nursing Staff  
Haemodialysis Unit UZ Brussel

Abstract ID:  210
Reduced sleep and sleep quality in dialysis patients
E. Holvoet, C. Dequidt, S. Maertens, W. Van Biesen, S. Eloot
Nephrology, Ghent University Hospital, Gent, Belgium.
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Waarom ORPADT in 2018 geen congresreis aanbiedt …  een toelichting

Tot vorig jaar organiseerde ORPADT jaarlijks de reis naar het congres van de Europese Vereniging van Dialyse en Transplantatieverpleegkundigen.
De editie 2018 vindt plaats in Genua.  Dit jaar wordt er echter geen congresreis door ORPADT georganiseerd.  Het was een moeilijke beslissing 
waar veel overleg aan vooraf gegaan is.

Uiteraard hechten we er als beroepsorganisatie veel belang aan om zoveel mogelijk collega’s de kans te bieden zich bij te scholen, ook via inter-
nationale congressen en contacten. De keuze maken om de reis niet aan te bieden was dan ook geen gemakkelijke keuze.
Maar er is natuurlijk ook een organisatorische, logistieke én vooral financiële kant aan het organiseren van zulke reis. In januari een correcte in-
schatting maken van het uiteindelijke aantal deelnemers in september is moeilijk aangezien het aantal deelnemers ieder jaar varieert. 
Tot nu toe wilde ORPADT dat risico min of meer lopen, maar voor 2018 lagen de zaken nog moeilijker: enkel Lufthansa had een vlucht, geschikt 
voor de groep maar met behoorlijk dure tickets. Ook de hotels in Genua zijn niet goedkoop. Een eerste schatting van de kostprijs (enkel vlucht 
en 3 hotelnachten + ontbijt) lag rond de 1.100 euro en daar moet dan nog een congresinschrijving bijgeteld worden.

Bovendien zou het aantal deelnemers anno 2018 nog moeilijker te ramen geweest zijn: elk jaar vindt een belangrijk deel van de collega’s fondsen 
bij firma’s om de reis/congres te helpen betalen. Voor dit jaar leek dit niet meer zo evident, of de manier waarop de ondersteuning van de firma’s 
gebeurde was nieuw,… Het was erg onduidelijk hoeveel plaatsen ORPADT zou moeten voorzien: 20, 25, 50 of ?

Iedereen zal begrijpen dat we dus niet anders konden dan afhaken. Ofwel zouden we misschien veel te weinig plaatsen hebben en zouden we 
collega’s moeten weigeren, ofwel waren er misschien wel 20 plaatsen niet ingevuld geraakt, die dan wel door ORPADT betaald zouden moeten 
worden à 1100 euro/persoon... Een onverantwoord te nemen risico dus!

We vinden het spijtig, maar het was dus zeker geen principiële kwestie, eerder een ad hoc beslissing van het gezond verstand.

Sandra Vervynckt en Stefaan Maddens,
bestuursleden ORPADT

Genova Porto Antico, Centro Congressi
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Paul Van Malderen werd geboren op 13 juni 1955. Hij groeide 
op  in het landelijke Berlare, een Oost-Vlaams dorpje met als 
spotnaam 'De puitenkloppers’. 

Paul groeide op als enige zoon in een kroostrijk gezin waar 
hij naast zijn strakke katholieke opvoeding toch ook van be-
paalde vrijheden kon genieten. Zo trof men Paul onder andere 
aan op de sportvelden. Hij was een niet onaardige volleybal-
speler. Atletiek was ook één van zijn favoriete bezigheden. Net 
zoals iedere jonge sportman kaartte Paul graag na met zijn 
collega's in de cafetaria. Hier werd duidelijk dat Paul naast zijn 
talent voor sport ook iemand was met een enorm sociaal en-
gagement. Een eigenschap die hem later enorm verder heeft 
geholpen in zijn professionele carrière. Paul was jarenlang 
adjunct-hoofdverpleegkundige en hoofdverpleegkundige op 
de dialyseafdeling van het OLV ziekenhuis te Aalst. 

In zijn job was Paul altijd een gedreven man met als belang-
rijkste eigenschappen: streng maar rechtvaardig, sociaal be-
wogen, gevoel voor humor en dit alles doorspekt met een 
vleugje eigenzinnigheid. 

Als leidinggevende ging Paul nieuwe uitdagingen niet uit de weg. Zo startte hij in Aalst de pre-dialyse kliniek op. Hij legde hiervoor zijn oor 
te luister in Nederland. Volgens Paul waren ze hier altijd een stapje voor op ons.

Iedereen in het dialyselandschap kende Paul. Hij was dikwijls aanwezig op nationale en internationale congressen. Bij diverse beroepsver-
enigingen zoals ORPADT en EDTNA/ERCA was hij jarenlang de motor binnen de organisatie. Als gepassioneerde hoofdverpleger eiste hij 
van zijn personeel kennis, gedrevenheid en zorgzaamheid op het werk. Maar het allerbelangrijkste voor hem was dat steeds de zorg voor 
de patiënt centraal stond.

Na een rijkgevulde carrière heeft Paul ervoor gekozen om op pensioen te 
gaan. Het avondsymposium in het OLV Ziekenhuis in Aalst op donderdag 
31 mei stond in het teken van zijn pensionering. Dokter Billiauw, dokter 
Goethals en dokter Maene hebben afscheid genomen met boeiende pre-
sentaties over het cardiorenaal syndroom en het fistelbeleid anno 2018. De 
meer dan 140 aanwezigen konden na een rondleiding in het dialysecen-
trum genieten van de afscheidsreceptie. Maar wie dacht dat Paul het nu 
wat kalmer aan gaat doen is verkeerd. Ondertussen heeft hij zijn diploma 
als fietshersteller behaald en wordt dat zijn tweede leven. Wij wensen hem 
hierin veel succes.

De Forum redactie bedankt Paul voor zijn jarenlange inzet en motivatie. Wij 
wensen hem en zijn familie veel geluk en gezondheid toe. 

Katia Ghysels en Nico Van Paesschen

“Een nieuw leven als fietsenmaker”
Paul Van Malderen, Hoofdverpleegkundige op rust, dialyseafdeling, OLV Ziekenhuis Aalst

Carrière Paul Van Malderen

1976-1982: Verpleegkundige hemodialyse OLV Aalst
1982-2009: Adjunct Hoofdverpleegkundige hemodialyse OLV Aalst

1996-2018: bestuurslid ORPADT
1998-2003: lid Uitvoerend Comité EDTNA/ERCA

1999-2003: secretaris EDTNA/ERCA
2005-2011: ORPADT voorzitter

2009-2018: Hoofdverpleegkundige hemodialyse OLV Aalst
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De voorbije weken heeft ORPADT verschillende berichten ontvangen van zijn leden rond het nieuwe loonmodel dat algemeen  bekend is 
onder de term IFIC. De Vlaamse dialyseverpleegkundigen zijn, vrij algemeen gesteld, niet akkoord met de functieclassificatie in schaal 14. 

Nu wie is IFIC en wat doen ze? 

• Wie? IFIC is een vzw die bestaat sinds 2002. Ons team bestaat uit consultants, data-analisten en directie. In nauwe samenwerking 
met het terrein en met experten en sociale partners, maken we werk van moderne functieclassificaties in alle aspecten (bron: website 
IFIC)

• Wat? Aan de hand van de IFIC methodiek worden functies onderzocht in instellingen, beschreven en gewogen. Daarna worden ze in 
functiecategorieën ondergebracht. Nadien worden hier loonschalen aan gekoppeld (bron: website IFIC)

In december 2017 is er het voorstel van functieclassificatie en het daaraan gekoppelde loonmodel in een CAO gegoten en ondertekend door 
de verschillende sociale partners (vakbonden en werkgevers) van de diensten die federaal gebleven zijn na de laatste staatshervorming. 
Het ongenoegen in de dialysewereld is vooral gericht op het onderbrengen van de hemodialyseverpleegkundigen in categorie 14. Waar men 
denkt dat, naar analogie met de IZ- en OK-verpleegkundigen, schaal 15 meer overeenkomt met de dagdagelijkse verantwoordelijkheden 
en taken. 
Deze “inschaling” is gebaseerd op de functieomschrijving. Volgens IFIC is deze opgesteld met experten uit het werkveld. Dus ik veronderstel 
dat deze experten dialyseverpleegkundigen waren (door de gebruikte terminologie is dit sterk te betwijfelen). De beroepsorganisatie ORPADT 
is op geen enkel moment gecontacteerd om inhoudelijk advies te geven over de invulling van de functie van hemodialyseverpleegkundige. 
We kunnen dan ook vaststellen dat er belangrijke hiaten zijn in de gehanteerde functieomschrijving of dat ze niet representatief is voor de 
huidige job-inhoud van hemodialyseverpleegkundige. 
Wij zijn als bestuur aan het onderzoeken hoe wij op een positieve en constructieve manier kunnen reageren met als doel te komen tot een 
correcte beschrijving van de functie dat zo misschien kan leiden naar een inschaling in groep 15.

Reacties, op- en aanmerkingen, hulp bij het beschrijven van de functie, etc. zijn steeds welkom!

Stefaan Claus
Voorzitter ORPADT

Being a nurse is a highly demanding, but genuinely fulfilling job with the chance to touch many people’s lives. As it requires the core of 
what makes us human – paying attention, being empathetic and caring -, it will never be replaced by technology. However, innovations can 
relieve nurses of the burden of many monotonous and repetitive tasks. Let’s see how technology supports the future of nurses!
Lees het volledige artikel op medicalfuturist.com

“Een nieuw loonhuis…”
Ontevredenheid rond functieclassificatie bij dialyseverpleegkundigen

“The Future of Nurses”
Superheroes Aided By Technology
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BAXTER
Boulevard d’Angleterre 2-4 • 1420 Eigenbrakel

BELLCO
rue Granbonpré 11 • 1348 Louvain-La-Neuve

DIRINCO BVBA
J. van Elewijckstraat 103 bus 5 • 1853 Strombeek-Bever

EUMEDICA
Chemin de Nauwelette 1 • 7170 Manage

FRESENIUS MEDICAL CARE BELGIUM NV/SA
Brownfieldlaan 15/001 • 2830 Willebroek

MEDICOLE
Keerbergsesteenweg 19 • 3150 Haacht
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Conference Theme
Global Approach to Renal Care Innovation -  
Balancing Compassion and Health Technologies

The Abstract submission deadline: February 28, 2018

The EDTNA/ERCA is a multidisciplinary organization for those working in renal care. Through the 
Scientific Programme we offer a significant and valuable contribution to the care, given to those 
referred to our renal services. The Conference is a forum for sharing the best research and  
innovations in practice and helps in initiating and promoting quality renal research and practice 
around the world. The Conference has an important role of educating, exchanging information and 
experience, utilizing the expertise of health care professionals, service leaders, academics,  
researchers, care givers, people with renal disease and industry partners. Delegates from around 70 
countries, who come together to share experience, innovations and knowledge. The Conference is a 
showcase for the latest technology and innovation in the treatment of Chronic Kidney Disease.

Book the dates in your calendar, September 15 - 18, 2018

47th EDTNA/ERCA International Conference
Genova, Italy, September 15 - 18, 2018


