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Dutch nOcturnal and hoME
dialysis Study To Improve Clinical
Outcomes
Beste lezer,
De afgelopen maanden is in veel centra toestemming
verkregen voor het uitvoeren van DOMESTICO-prospectief.
Ook het deelproject ‘Best Practices en Shared Decision
Making’ loopt op volle toeren. Alle reden dus voor een
nieuwe versie van onze nieuwsbrief. Veel leesplezier!
De DOMESTICO studie groep.
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Prospectief
DOMESTICO prospectief, een multicenter onderzoek naar kwaliteit
van leven en kosteneffectiviteit van thuisdialyse, is in december
2017 in het VUmc van start gegaan en in maart 2018 in het UMCU.
In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan het verkrijgen van
lokale goedkeuring in de deelnemende centra.
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Vanaf de zomer zijn de volgende centra van start gegaan:
DiaPriva, Rode Kruis Ziekenhuis, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis,
Gelre Ziekenhuizen, Martini Ziekenhuis, Medisch Centrum
Haaglanden, Noordwest Ziekenhuisgroep, OLVG, Bravis Ziekenhuis,
Dianet AMC en het Zaans Medisch Centrum. Daarnaast zijn wij erg
blij dat het Jessa ziekenhuis in Hasselt (België) ook meedoet! In 25
andere centra wordt op dit moment gewerkt aan het verkrijgen
van lokale goedkeuring en ook daar hopen we spoedig te kunnen
starten met includeren van deelnemers.

Aan deze studie kunnen alle patiënten van 18 jaar en ouder, die
(her)starten met dialyse (zowel thuis- als centrumdialyse),
deelnemen. Op dit moment zijn er al 35 patiënten geïncludeerd!
Naast dat het voor de studie van groot belang is om alle
potentiële deelnemers te includeren, loont het includeren ook voor
de deelnemende centra aangezien er zoete beloningen gegeven
worden (zoals 3 repen chocolade bij 3 inclusies).
Best Practices en Shared Decision Making
Inmiddels is dit project in 12 centra in volle gang! In alle centra is
een inventarisatie verricht van het huidige
nierfalenvoorlichtingstraject en zijn er vragenlijsten verspreid onder
patiënten en zorgverleners. Inmiddels vinden er in de centra
bijeenkomsten plaats om de uitkomsten te presenteren. Tijdens
deze bijeenkomsten worden Best Practices gekozen die in de
maanden daarna ingevoerd worden. Ook wordt er op dit
moment, samen met de Nierpatiënten Vereniging Nederland,
gewerkt aan een workshop ‘Samen beslissen’ die in de komende
periode bij een aantal centra zal worden gegeven. De lokale
verpleegkundigen uit de deelnemende centra die zich inzetten
voor dit project willen wij hartelijk danken!
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Retrospectief
Ondertussen wordt ook nog steeds hard gewerkt aan het
verzamelen van data in het kader van de retrospectieve studie, die
zich richt op de oorzaken voor techniekfalen van thuisdialyse. De
uiteindelijke database zal gegevens bevatten van ongeveer
1200 thuisdialyse patiënten en 600 centrum hemodialysepatiënten.
Van deze 1800 patiënten zijn er op dit moment al 961 patiënten
geïncludeerd in de database. Wij danken alle 47 centra voor hun
gastvrijheid! Zodra de resultaten van dit onderzoek bekend zijn,
zult u hiervan op de hoogte gebracht worden.
Website https://domesticostudy.nl
Vanaf eind augustus heeft onze website zijn definitieve vorm
gekregen. Op deze site is alle informatie terug te vinden met
betrekking tot DOMESTICO, zowel voor zorgverleners als patiënten.
Neem dus gerust een kijkje op onze gloednieuwe website!

Belangrijke data voor de agenda
Voorjaar 2019 – DOMESTICO symposium
Contactgegevens
E-mail: info@domesticostudy.nl

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:
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