Oktober 2020 – Achtste editie

Dutch nOcturnal and
hoME dialysis Study
To Improve Clinical
Outcomes
Beste lezer,
Wij zijn heel blij dat, ondanks de drukte rondom COVID-19,
DOMESTICO in veel centra gecontinueerd wordt. In de
afgelopen maanden hebben we zelfs in 3 centra een
startbezoek kunnen doen! Dank voor jullie inzet! We zien wel
dat het aantal inclusies per maand wisselt en er soms nog
wat onduidelijkheid bestaat over de inclusiecriteria. Daarom
besteden wij hier extra aandacht aan. Ook weten wij dat de
frequentie waarmee de vragenlijsten worden verstrekt soms
als belastend wordt ervaren en hebben we besloten dit te
wijzigen. Tevens vindt u in deze nieuwsbrief een verslag van
het Nierfalensymposium, extra informatie over het
mantelzorgproject, een verzoek voor aanleveren van goede
praktijkvoorbeelden en een wisseling van arts-onderzoekers.
Veel leesplezier!
Prospectieve studie
DOMESTICO loopt nu in 55 centra en op 1 september hebben we
de magische grens van 1000 inclusies bereikt! Op dit moment zijn
er 1043 inclusies van het beoogde aantal van 1600. In juli hebben
we 62 patiënten geïncludeerd, echter in augustus/september is
dit aantal gedaald naar 31/43.
Tevens merken we dat er meer centrumhemodialyse- dan
thuisdialyse-patiënten worden geïncludeerd, terwijl we beide
groepen nodig hebben voor onze studie. Vergeet dus niet al uw
(thuis)dialyse patiënten te benaderen voor DOMESTICO!
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Research
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Op de volgende pagina ziet u een overzicht van het aantal
inclusies per centrum.
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Inclusiecriteria
Alle patiënten van ≥18 jaar die starten met dialyse mogen
benaderd worden voor deelname aan DOMESTICO. Ook
patiënten die na een niertransplantatie herstarten met dialyse
mogen deelnemen. Patiënten kunnen niet deelnemen als ze al
langer dan 3 maanden dialyseren, binnen 3 maanden een
niertransplantatie zullen krijgen of een levensverwachting hebben
die korter is dan 3 maanden.
Patiënten die geen Nederlands kunnen lezen/spreken kunnen ook
deelnemen. Het deel van de vragenlijst over kwaliteit van leven is
beschikbaar in het Engels, Pools, Turks, Marokkaans en Portugees.
Het deel van de vragenlijst over kosten is alleen beschikbaar in het
Nederlands, echter bij het invullen hiervan mag de patiënt
worden geholpen. Indien er niemand beschikbaar is om te helpen
met invullen, is het ook toegestaan dat de patiënt toch aan
DOMESTICO deelneemt en alleen de kwaliteit van leven vragen
invult.
Aanpassing frequentie vragenlijsten
Wij weten dat de frequentie waarmee de vragenlijsten worden
verstrekt soms als belastend wordt ervaren. Daarom hebben wij
besloten om de kosten-vragenlijst, die wordt verstrekt op 9, 15, 21,
27 en 33 maanden, te laten vervallen. U zult dus vanuit ons geen
herinnering meer krijgen voor het verstrekken van de vragenlijst op
deze meetmomenten. De vragenlijsten die worden verstrekt bij
inclusie, na 3 maanden, na 6 maanden en vervolgens halfjaarlijks
blijven gewoon hetzelfde.
Nierfalensymposium
Op 16 september heeft een succesvolle eerste editie van het
Nierfalensymposium plaatsgevonden, een gezamenlijk symposium
van DOMESTICO, POLDER, DIALOGICA en OASIS. Met ruim 100
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aanwezigen, 8 geweldige presentaties en 3 interactieve workshops
kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde dag! De
voordrachten van de plenaire sessies zijn terug te vinden op
https://domesticostudy.nl/presentaties. Gemiddeld is het
symposium beoordeeld met een 8.0, waarvoor dank! De geleverde
input zal worden gebruikt bij de organisatie van een volgende
editie: ons streven is om in 2021 opnieuw een nierfalensymposium te
organiseren. Hiervoor ontvangt u t.z.t. een save-the-date, hopelijk
zien we u daar weer!
Mantelzorgproject
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven zijn we gestart met het
mantelzorgproject waarbij de ervaringen (positief en negatief) van
mantelzorgers van dialysepatiënten, die meedoen aan
DOMESTICO, worden onderzocht. De eerste mantelzorgers zijn
inmiddels geïncludeerd waarvoor dank aan de lokale
onderzoeksteams en medisch maatschappelijk werkers!
Hierbij nog wat zaken met betrekking tot het mantelzorgproject:
−
−

−

−

−

Alle mantelzorgers van nieuwe DOMESTICO patiënten kunnen
worden benaderd voor deelname aan dit vragenlijstonderzoek.
Ondertekende informed consent formulieren moeten in het
eigen centrum blijven, vanwege de privacywetgeving mogen
ze niet naar DOMESTICO worden opgestuurd.
Bij inclusie van een mantelzorger graag de volgende gegevens
mailen naar info@domesticostudy.nl:
o Studienummer (hetzelfde nummer als DOMESTICO patiënt)
o Relatie met de patiënt (partner, broer, zus etc.)
o Datum van ondertekenen informed consent
o Startdatum van dialyse (van de DOMESTICO patiënt)
o Is er sprake van een inclusie op het 3 maanden moment
(ja/nee)
Bij inclusie mag direct de eerste vragenlijst worden verstrekt.
Links bovenaan op de eerste pagina moet het studienummer en
meetmoment (baseline, 6 maanden of 12 maanden) worden
genoteerd. Voor het verstrekken van de volgende 2
vragenlijsten krijgt u een herinneringsmail.
Ingevulde vragenlijsten mogen worden verstuurd naar:
UMCU, Afdeling Nefrologie & Hypertensie
t.a.v. DOMESTICO
Huispostnummer F03.223
Antwoordnummer 8419
3500 VW Utrecht
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Goede praktijkvoorbeelden
Bij DOMESTICO zijn wij geïnteresseerd in goede praktijkvoorbeelden
van nierfalenvoorlichting en nierfunctievervangende therapie. In
Nederland zijn er diverse richtlijnen, maar in de praktijk blijkt dat vele
centra ook eigen goede initiatieven hebben om patiënten voor te
lichten en te begeleiden tijdens dit intensieve traject. Heeft u in uw
centra ook een praktijkvoorbeeld dan zouden wij deze graag van u
ontvangen om dit te bundelen tot een mooi en bruikbaar overzicht.
Dus stuur uw praktijkvoorbeeld naar info@domesticostudy.nl!
Even voorstellen: Sanne Vonk
Mijn naam is Sanne Vonk en ik ga per 1 November starten als artsonderzoeker bij DOMESTICO als opvolgster van Anita van Eck van
der Sluijs. Hiervoor heb ik 1,5 jaar gewerkt in het Meander in
Amersfoort als AIOS interne geneeskunde met veel interesse in de
nefrologie. Naast mijn werk ben ik fanatiek bezig met basketbal bij
Utrecht Cangeroes. Ik heb erg veel zin om te starten en de studie
een mooi vervolg te geven.
Tot ziens: Anita van Eck van der Sluijs
Vanaf 19 oktober stopt mijn promotietijd bij de DOMESTICO studie
helaas. Ik ga de laatste 3 maanden van mijn opleiding Nefrologie
afronden en hoop daarna ergens als Nefroloog aan de slag te
kunnen. Daarnaast is het streven om in de eerste helft van 2021 te
gaan promoveren. Ik heb een ontzettend leuke en leerzame tijd bij
DOMESTICO gehad en wil iedereen bedanken voor de prettige
samenwerking. Hopelijk tot ziens!

Contactgegevens
E-mail:
info@domesticostudy.nl
Telefoon:
06 288 331 78
Website:
https://domesticostudy.nl

DOMESTICO partners:

DOMESTICO wordt mede mogelijk gemaakt door:
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