
   

  Pagina 1 van 3 
   

 

 

Maart 2018 – Tweede editie 

Dutch nOcturnal and hoME 
dialysis Study To Improve Clinical 
Outcomes 
 

Beste lezer, 

Er zijn alweer enkele maanden verstreken sinds de vorige 
nieuwsbrief. Inmiddels zijn zowel de prospectieve studie (naar 
kwaliteit van leven, kosten en klinische uitkomsten) als het 
deelproject ‘Best Practices en Shared Decision Making’ van 
start gegaan. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.  

De DOMESTICO studie groep.   
 

Prospectief 

Sinds half december 2017 is de prospectieve studie gestart. 
DOMESTICO prospectief is een multicenter onderzoek naar 
kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit van thuisdialyse. Ook 
worden er klinische uitkomsten verzameld uit het elektronisch 
patiëntendossier. Het is deels een dossieronderzoek, tevens 
worden er door de deelnemers vragenlijsten over kwaliteit van 
leven en zorggebruik ingevuld. Voor dit project wordt er nauw 
samengewerkt met de gezondheidseconomen van het iMTA en 
het Julius centrum (UMCU).  

Aan de studie zullen na 3 jaar tijd ongeveer 1600 patiënten 
meedoen. In het VU medisch centrum en het UMC Utrecht is men 
met de inclusie begonnen, veel andere centra zijn bezig  met de 
procedure rondom de lokale goedkeuring. We krijgen hierbij 
administratieve hulp van de secretaresses in het VU medisch 
centrum, die we daarvoor zeer erkentelijk zijn!  

Best Practices en Shared Decision Making 

Met een subsidie van enkele grote zorgverzekeraars (Zilveren Kruis, 
CZ en Menzis) en Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten is 
vanaf begin januari gestart met  het implementatieproject ‘Best 
Practices en Shared Decision Making’ in verschillende 
dialysecentra.  
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November 2018 

DOMESTICO Symposium 
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Dit project heeft een looptijd van één jaar en heeft als doel de 
nierfalenvoorlichting te verbeteren, met nadruk op samen beslissen. 
Aan dit project doen een tiental dialysecentra mee. In deze centra 
wordt  de huidige nierfalenvoorlichting en de mate van samen 
beslissen (‘Shared Decision Making’) in kaart gebracht. De volgende 
stap in dit project is het verbeteren van de nierfalenvoorlichting  
aan de hand van goede praktijkvoorbeelden vanuit andere centra 
(‘Best Practices’) en door de nadruk te leggen op samen beslissen.  
De uitvoering van de verschillende onderdelen wordt 
gecoördineerd door drs. Anita van Eck van der Sluijs, arts-
onderzoeker, en een team van (lokale) verpleegkundigen.  

 

Organisatiestructuur 

DOMESTICO is een landelijk initiatief dat met steun van alle 
betrokken partijen (NVN, Nefrovisie, NFN, Nierstichting, 
Dialyseverpleegkundigen, Industrie, Zorgverzekeraars) thuisdialyse in 
Nederland weer op de kaart wil zetten.  
Voor een goede organisatie van een dergelijk groot en landelijk 
project, is een goede organisatiestructuur onontbeerlijk. Binnen 
DOMESTICO is gekozen voor een stuurgroep als overkoepelend 
orgaan en projectgroepen voor de verschillende projecten binnen 
DOMESTICO, zodat alle betrokken partijen en deelnemende 
ziekenhuizen ook daadwerkelijk betrokken zijn en hun inbreng 
kunnen laten horen.  
De stuurgroep bestaat naast de hoofdonderzoekers uit enkele 
experts vanuit de verschillende betrokken partijen. Wij zijn blij dat 
Hans Bart (directeur NVN), professor Frans van Ittersum (NFN, VUmc), 
Marc Hemmelder (Nefrovisie) en professor Marianne Verhaar (UMC 
Utrecht) toegetreden zijn tot de stuurgroep. 
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Retrospectief 

De retrospectieve studie richt zich op de oorzaken voor techniekfalen 
en welke modificeerbare factoren er zijn waarmee dit kan worden 
voorkomen. Er doen inmiddels 47 centra in Nederland mee aan dit 
dossieronderzoek. Onze arts-onderzoekers zijn druk bezig van al deze 
patiënten de gegevens te verzamelen. Het gaat om alle patiënten die 
de in de periode 2012 tot 2017 gestart zijn met dialyse. In totaal gaat 
dit om ongeveer 8000 potentiële patiënten. De eerste resultaten van 
deze studie worden aan het einde van 2018 reeds verwacht. 
 

Belangrijke data voor de Agenda 

November 2018 – DOMESTICO symposium  

Contactgegevens 

E-mail: info@domesticostudy.nl  
 

 

 

 

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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