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April 2019 – Vierde editie 

Dutch nOcturnal and hoME 
dialysis Study To Improve Clinical 
Outcomes 
 

Beste lezer, 

De afgelopen maanden is DOMESTICO verder gegroeid: er 
zijn veel nieuwe centra toegevoegd aan de prospectieve 
studie, er is financiering voor nieuwe deelprojecten onder de 
DOMESTICO vlag én er gaan binnenkort twee enthousiaste 
researchverpleegkundigen aan de slag. En dat terwijl we nog 
volop nagenieten van een geslaagd symposium op 21 maart 
jl.!  
 
Symposium 21 maart  

Wat een fantastisch symposium hebben we met ons allen 
gehouden: door de combinatie van boeiende voordrachten en 
een zeer actief publiek, was het voor de meeste aanwezigen een 
leerzame dag op 21 maart bij BCN in Utrecht. En dat zonder 
inschrijfkosten maar mét accreditatie, dankzij de ondersteuners 
van DOMESTICO.  
Op het symposium werden diverse Best Practices getoond: 
- Echogeleide plaatsing van de PD catheter onder lokale 
verdoving (LUMC) 
- Speciale bloedafnamebuis voor thuis om een betrouwbare 
bicarbonaat bepaling te doen (UMCU) 
- Workshop Shared Decision Making, geïllustreerd door 
persoonlijke interviews met twee patiënten die thuis dialyseren 
- Huisbezoek voorafgaand aan de voorlichting (GUIDE) 
- E-health: beeldbellen met thuishemodialyse patiënten (VieCuri) 
- De Dialyse-hub (Bravis ziekenhuis) 
Alle presentaties zijn terug te vinden op onze website. 

Prospectief 

Volwassen patiënten die starten met dialyse kunnen meedoen 
aan deze studie. Ook mogen, sinds kort, patiënten 3 maanden na 
start met dialyse geïncludeerd worden in DOMESTICO. Met name 
acute starters, die bij de dialysestart vaak geen behoefte hebben 
aan deelname, kunnen dan opnieuw gevraagd worden.  
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Zoals u ziet verloopt de inclusie voor het prospectieve project – met 
als uitkomst kwaliteit van leven – voorspoedig. Er zijn op dit moment 
45 centra die toestemming hebben van hun eigen Raad van 
Bestuur om te starten en van deze centra zijn er 44 daadwerkelijk 
gestart. 

 

Enkele tips om de inclusie te bevorderen:  
- benadruk dat het in dit project niet gaat om “getalletjes waar de 
dokter altijd naar kijkt” (zoals bloeddruk, fosfaat), maar zaken die 
voor de nierpatiënt werkelijk belangrijk zijn, namelijk hoe hij/zij zich 
voelt; 
- vertel dat het maar 10-20 minuten duurt om de vragenlijsten in te 
vullen; het kan tijdens de dialyse! 
- de patiënt kan de vragenlijst (laten) kopiëren en meenemen naar 
zijn/haar arts, om de resultaten te laten zien en te bespreken. 

Monitoring 

Iedere WMO-plichtige studie, zo ook DOMESTICO prospectief, 
moet gecontroleerd worden op navolging van de 
wetenschappelijke regels: dit heet ‘monitoring’. Aase Riemann is 
door ons aangesteld als monitor voor DOMESTICO prospectief en zij 
zal de komende maanden contact opnemen met de 
deelnemende centra. Aase heeft jarenlang als 
hoofdverpleegkundige op de PD-afdeling gewerkt bij Stichting 
Dianet en de polikliniek nefrologie van het AMC. Wij zijn heel erg 
blij met haar inzet voor DOMESTICO!  

Best Practices en Shared Decision Making 

 In de afgelopen maanden is in een tiental centra de workshop 
‘Samen Beslissen; van voorlichting naar dialoog’ gegeven in 
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samenwerking met de NVN. Tijdens deze workshop is aandacht 
besteed aan de 3 goede vragen, consultkaarten en Nierwijzer. De 
workshop is met enthousiasme ontvangen en in de komende 
periode zal bekeken worden op welke manier deze verder 
verspreid kan worden.  

Retrospectief 

Op het symposium van 21 maart zijn de voorlopige resultaten 
getoond van de retrospectieve studie naar techniekfalen bij 
thuisdialyse. Het betreffen de eerste resultaten van 991 patiënten. 
Inmiddels is de dataverzameling in 27 van de 49 centra gestart. De 
inclusie van patiënten en centra is nog volop aan de gang, mede 
met de hulp van studenten die wij erg dankbaar zijn! 

Vervolgprojecten en samenwerkingen 

Samen met het NIVEL werken wij aan het onderzoek DIALOOG, 
waarbij de besluitvorming rondom de behandelbeslissing tussen arts 
en patiënt geanalyseerd wordt. Indien uw centrum nog niet 
meedoet, maar wel interesse heeft, neemt u dan contact op met 
r.roodbeen@nivel.nl of meld u aan via info@domesticostudy.nl.  

DOMESTICO heeft recent overleg gehad met de onderzoekers van 
Nierteam aan Huis om de krachten te bundelen m.b.t. voorlichting 
middels een huisbezoek.  

Tenslotte zullen dit jaar twee andere landelijke 
zorgevaluatieprojecten starten (in het kader van het Leading the 
Change programma) die nauw samenhangen met DOMESTICO. 

In het project DIALOGICA (DIALysis or not: Outcomes in older kidney 
patients with GerIatriC Assessment) zullen de effecten van dialyse 
versus conservatieve behandeling op kwaliteit van leven 
onderzocht worden en in het project OASIS (Optimizing Access 
Surgery In Senior hemodialysis patients) wordt de optimale 
vaattoegang voor patiënten ouder dan 70 jaar onderzocht.  

Door de samenhang met DOMESTICO leidt deelname aan 
DIALOGICA en/of OASIS niet of nauwelijks tot extra belasting voor 
patiënten en deelnemende centra. Zie de website 
https://zorgevaluatienederland.nl/ voor extra informatie over beide 
projecten. 
 

Contactgegevens 

E-mail:  info@domesticostudy.nl  
Telefoon:  06 288 331 78 
Website:  https://domesticostudy.nl  
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Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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