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Dutch nOcturnal and
hoME dialysis Study
To Improve Clinical
Outcomes
Beste lezer,
Het afgelopen jaar is een uitdaging geweest voor het
onderzoek. Maar ondanks de aandacht die COVID-19
vereist, zijn wij heel blij dat jullie blijven includeren voor de
DOMESTICO studie, en nu ook voor het mantelzorgproject.
Wij kunnen ons voorstellen dat er ook behoefte is aan hulp.
Daarom besteden wij in deze nieuwsbrief aandacht voor
hulp bij includeren, waarbij wij indien gewenst een deel van
het toestemming verkrijgen kunnen overnemen. Daarnaast
delen wij met jullie de mogelijkheid tot de (online) workshop
‘Van Voorlichting naar Dialoog’ en de mogelijkheid om ons
te volgen op social media of onze nieuwe website.
Veel leesplezier!

Inclusies prospectieve studie
DOMESTICO loopt nu in 54 Nederlandse centra en 2 Belgische
centra. Op dit moment zijn er 1291 inclusies van het beoogde
aantal 1600, met gemiddeld 43 inclusies per maand. Wij zullen
derhalve de inclusie langer voortzetten, mogelijk heel 2021.
Wij merken dat er meer centrumhemodialyse dan thuisdialyse
patiënten worden geïncludeerd, terwijl wij beide groepen nodig
hebben voor onze studie. Vergeet dus niet om juist uw
thuisdialyse patiënten te benaderen voor DOMESTICO!

Hoofdonderzoekers
Brigit van Jaarsveld
Internist-nefroloog
AmsterdamUMC en Diapriva
Alferso Abrahams
Internist-nefroloog
UMC Utrecht
Friedo Dekker
Epidemioloog
LUMC

Arts-onderzoekers
Anna Bonenkamp
AmsterdamUMC
Sanne Vonk
UMC Utrecht

Researchverpleegkundige
Anneke Roeterdink

Op de volgende pagina ziet u een overzicht van het aantal
inclusies per centrum, met de centra op volgorde van start met
de studie.
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Hulp bij inclusies
Wij zijn erg blij dat, ondanks de drukte rondom COVID-19,
DOMESTICO in veel centra gecontinueerd wordt. Wij merken
echter wel dat er gemiddeld minder inclusies zijn. Om jullie te
ontlasten bieden wij daarom namens DOMESTICO hulp aan bij het
includeren van patiënten. De opzet is dan als volgt:
- Lokale onderzoekers, verpleegkundig specialisten, dialyseverpleegkundigen of het secretariaat overhandigen de
informatiebrief (PIF) aan de patiënt die voldoet aan de
inclusiecriteria (zie pagina 3), en vraagt of deze akkoord is
dat hij/zij telefonisch geïnformeerd wordt over eventuele
deelname aan een onderzoek.
- Indien de patiënt akkoord is, bellen de arts-onderzoekers of
researchverpleegkundige van DOMESTICO de patiënt en
informeren patiënt over deelname aan DOMESTICO.
- Indien patiënt deel wil nemen aan het onderzoek, zal de
DOMESTICO onderzoeker vragen of de patiënt het
toestemmingsformulier wil ondertekenen en wordt het
centrum geïnformeerd over deelname. Wij verzoeken de
lokale onderzoeker om het toestemmingsformulier nadien
te ondertekenen en de patiënt aan te melden.
Mocht u geïnteresseerd zijn in hulp bij het includeren, mail dan
naar info@domesticostudy.nl

Ingevulde vragenlijsten mogen
worden verstuurd naar:
UMCU, Afdeling Nefrologie &
Hypertensie
t.a.v. DOMESTICO
Huispostnummer F03.223
Antwoordnummer 8419
3500 VW Utrecht

Mantelzorgproject
Het mantelzorgproject loopt nu in 2/3e van de deelnemende
centra. Er zijn al 72 mantelzorgers geïncludeerd. Wij zijn erg blij met
de betrokkenheid en het enthousiasme van de lokale
onderzoeksteams en medisch maatschappelijk werkers! Door dit
project zijn wij in staat om de ervaringen van mantelzorgers van
dialysepatiënten te onderzoeken, ondersteuningsbehoeften te
inventariseren en eventuele interventies te ontwikkelen om de
overbelasting te verminderen.
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Wie en wanneer te includeren?
Omdat wij graag een chocoladereep opsturen bij de eerste 3
inclusies, of een lekkere vlaai bij 15 en 30 inclusies, herhalen wij hier
nog eens de in- en exclusiecriteria en de momenten waarop dit kan.
Wie? Alle patiënten van ≥ 18 jaar die starten met dialyse.
Dus ook:
 Patiënten die na een niertransplantatie herstarten met dialyse.
 Patiënten die geen Nederlands kunnen lezen.
Wie niet?
 Patiënten die al langer dan 3 maanden dialyseren.
 Patiënten die binnen 3 maanden een niertransplantatie zullen
krijgen.
 Patiënten die een levensverwachting hebben die korter is dan
3 maanden.
Wanneer?
 Eerste inclusiemoment: 4 weken vóór tot 4 weken ná start van
dialyse.
 Tweede inclusie moment (als het op het eerste moment niet
gelukt is): 4 weken vóór tot 4 weken ná 3 maanden na start
van dialyse.
Workshop ‘Van Voorlichting naar Dialoog’
De workshop ‘Van Voorlichting naar Dialoog’ is nog steeds
beschikbaar! Deze workshop wordt gegeven door DOMESTICO in
samenwerking met de NVN. Het is bedoeld voor alle zorgverleners
die betrokken zijn bij het samen beslissen proces voor
nierfunctievervangende behandeling. De workshop richt zich op het
optimaliseren van het samen beslissen proces in het eigen centrum.
Daarbij wordt dieper ingegaan op de ontwikkelde keuzehulpen die
bij dit proces kunnen helpen. Het doel is om van de voorlichting over
nierfunctievervangende behandeling een dialoog te maken met de
patiënt. De workshop wordt tot en met mei 2021 gratis aangeboden
en is ook online beschikbaar. Dus geef je team tijdig op! Aanmelden
kan via prantl@nvn.nl
DOMESTICO op social media
Om jullie te blijven informeren over DOMESTICO, ook buiten deze
halfjaarlijkse nieuwsbrieven om, zijn wij nu ook te vinden op social
media. Op social media zullen wij diverse deelprojecten van de
studie, het beloop van de inclusies en interessante weetjes gaan
aanstippen. Bent u geïnteresseerd?
Volg ons dan op:

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

Instagram: domestico_study
Facebook: Domestico
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Nieuwe website
Onze website is volledig vernieuwd door Monsters & Co. Hier zijn
onder andere protocollen van goede praktijkvoorbeelden te
vinden die DOMESTICO tot dusver heeft verzameld, maar ook alle
informatie over onze retrospectieve- en prospectieve studie, zowel
voor zorgverleners als patiënten.
Neem vooral een kijkje op www.domesticostudy.nl
Tip: open de website in Google Chrome of Microsoft Edge.
Internet Explorer ondersteunt niet alle functies.
Data-invoer
Wij zijn begonnen met het invoeren van data voor de prospectieve
database. Wij danken jullie voor de hulp bij de logistiek hiervan.
DOMESTICO partners

DOMESTICO sponsoren

DOMESTICO wordt mede
mogelijk gemaakt door:
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