Juli 2017 – Eerste editie

Dutch nOcturnal and hoME dialysis
Study To Improve Clinical Outcomes
Beste lezer,
Met gepaste trots presenteren wij u hierbij de eerste editie van
de DOMESTI CO nieuwsbrief. Op deze manier w illen w ij u
informeren ov er de huidige stand v an zaken betreffende het
project en de geplande ev enementen.
I nmiddels hebben 39 centra aangegeven deel te nemen aan
de retrospectieve studie en gaat binnenkort, in de centra
w aar inmiddels lokale goedkeuring is v erkregen, gestart
w orden met de daadw erkelijke data v erzameling.
Daarnaast hebben w e 26 juni een ZonMw subsidie gekregen
v oor het prospectieve deel v an het DOMESTI CO project en zal
ook daar binnenkort mee gestart kunnen w orden!

Geplande
evenementen
23-11-2017
9.00u-11.30u
DOMESTI CO Symposium
Locatie: UMC Utrecht

De DOMESTI CO studie groep.

Achtergrondinformatie DOMESTICO
DOMESTI CO is een landelijk initiatief dat met steun v an alle
betrokken partijen (Nefrovisie, NFN, NI V, NVN, Nierstichting, V&VN,
I ndustrie, Zorgverzekeraars) thuisdialyse in Nederland w eer op de
kaart w il zetten door inzicht te gev en in de effecten van
thuisdialyse op kw aliteit van leven en klinische uitkomsten in relatie
tot de kosten.
Met een subsidie van de Nierstichting zal in een cohort v an 10001200 patiënten die tussen 1-1-2012 en 1-1-2017 gestart zijn met
een v orm v an thuis- of nachtdialyse (peritoneale dialyse,
thuishemodialyse, nachtelijke hemodialyse) onderzocht w orden
w at de oorzaken zijn v oor techniekfalen en wat modificeerbare
factoren zijn w aarmee dit kan w orden voorkomen. Daarnaast
zullen de klinische uitkomsten (o.a. hospitalisatie, bloeddruk en
metabole regulatie, mortaliteit) v an deze patiënten v ergeleken
w orden met die v an 1000-1200 patiënten die in dezelfde periode
zijn gestart met conv entionele centrumhemodialyse.

In samenwerking met

Deze retrospectieve studie zal w orden v oortgezet in een
prospectieve studie welke 1-1-2018 van start zal gaan! De
prospectieve studie zal naast de genoemde uitkomsten ook
kw aliteit van leven en kosteneffectiviteit van thuisdialyse
onderzoeken. Voor de prospectieve studie hebben we recent
een ZonMW subsidie gekregen en ook financiering van Fresenius,
Dirinco en Baxter ontvangen.
Nefrovisie heeft de database gemaakt en zal zorg dragen v oor
het onderhoud gedurende de looptijd v an de studie en in de
toekomst.

Belangrijke data voor in de agenda
23 nov ember 2017 v an 9.00u – 11.30u:
Er zal een symposium gehouden w orden w aarbij we u een meer
gedetailleerd inzicht w illen geven betreffende de huidige stand
v an zaken. Schrijf het alv ast in de agenda, w e hopen dat u
aanw ezig kunt zijn!
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