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DOMESTICO is inmiddels al een hele tijd onderweg en dat
betekent dat er successen te vieren zijn, tegenslagen te
verwerken en veranderingen plaatsvinden. Daarom
besteden wij in deze nieuwsbrief aandacht aan de vele
inclusies die met jullie hulp behaald zijn, de publicaties en
presentaties waar deze studie tot leidt, het verlaten maar
ook weer aantrekken van collega’s en nog enkele tips &
tricks die het werk allemaal wat gemakkelijker kunnen
maken!
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Veel leesplezier!

Arts-onderzoekers

Inclusies prospectieve studie
DOMESTICO loopt nu in 54 Nederlandse centra en 2 Belgische
centra. W e hebben de magische grens van 1600 inclusies
gepasseerd! W ij bedanken jullie voor jullie enorme inzet en
betrokkenheid! De inclusieperiode zal doorlopen tot 1 juli 2022.
De reden hiervoor is dat we nog meer thuisdialysepatiënten en
mantelzorgers nodig hebben om onze onderzoeksvraag goed te
kunnen beantwoorden.
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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Tips & Tricks
Om het werk in de praktijk te vergemakkelijken en te zorgen voor
zoveel mogelijk betrouwbare data hebben we hier enkele tips en
tricks op een rijtje gezet:
 Maak een deelnemerslijst aan in HIX of EPIC voor alle
geschikte kandidaten voor DOMESTICO. Hierbij heb je ook
de mogelijkheid om een opdracht er in te zetten met een
herinnering om de patiënt te benaderen. Dit kan
bijvoorbeeld erg handig zijn bij een patiënt die acuut start
op de Intensive Care met dialyseren, maar die je graag na
3 maanden nog wil benaderen voor de DOMESTICO studie.
Zo kan worden voorkomen dat geschikte kandidaten
worden gemist.
 Indien een patiënt aangeeft te willen stoppen met het
invullen van vragenlijsten, bied dan aan om eventueel een
vragenlijst over te slaan en het na een halfjaar nog een
keer te proberen. Vaak staat de patiënt er dan wel weer
voor open en wordt voorkomen dat patiënten vroegtijdig
stoppen met de studie.
 Print bij inclusie van een patiënt standaard de baseline
vragenlijst uit (papier of online code), ongeacht het inclusie
moment. Zo krijgen ook de patiënten die op 3 maanden
worden geïncludeerd de baseline vragenlijst, waarbij wij
enkele belangrijke baseline gegevens verzamelen.

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 de helft van de deelnemende
centra. W e hebben de grens van 100 inclusies gepasseerd! Wij zijn
erg blij met de betrokkenheid en het enthousiasme van de lokale
onderzoeksteams en medisch maatschappelijk werkers! Ons doel
is 250 mantelzorgers te includeren, dus we hebben nog een weg
te gaan, maar hebben er alle vertrouwen in dat dit met jullie inzet
gaat lukken!
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Publicaties
De studie begint inmiddels zijn vruchten af te werpen! In het
afgelopen half jaar hebben wij namens de DOMESTICO studie
meerdere artikelen gepubliceerd:
 Impact of Polypharmacy on Health-Related Quality of Life in
Dialysis Patients.
 Good practices for dialysis education, treatment and eHealth:
A scoping review.
 Trends in home dialysis use differ among age categories in
past two decades: A Dutch registry study.
 The use of implicit persuasion in decision-making about
treatment for end-stage kidney disease.
 Key elements in selection of pre-dialysis patients for home
dialysis.
 The Impact of COVID-19 on the mental health of dialysis
patients.
Alle artikelen zijn terug te vinden op onze website, via
www.domesticostudy.nl/publicaties
Presentatie Nederlandse Nefrologie Dagen – Good Practices
Op woensdag 13 oktober om 11.50 mogen wij presenteren op de
Nederlandse Nefrologie Dagen. W ij geven een presentatie over
Good Practices. Tijdens dit uur zullen diverse gastsprekers hun goede
praktijkvoorbeeld delen dat betrekking heeft op nierfalenvoorlichting
dan wel nierfunctievervangende behandeling. Er zal in worden
gegaan op succesfactoren, maar juist ook de barrières die in de
praktijk worden ervaren.
Al nieuwsgierig? Neem van tevoren alvast een kijkje op onze website
waar diverse goede praktijkvoorbeelden staan beschreven.
www.domesticostudy.nl/good-practices-shared-decision-making/
DOMESTICO goed vertegenwoordigd op de ERA-EDTA
In juni vond online het Europese ERA-EDTA congres plaats. Onze
hoofdonderzoeker Alferso Abrahams en arts-onderzoeker Anna
Bonenkamp mochten hier live een presentatie geven. De inzending
van Anna is zelfs beoordeeld als ‘one of the best abstracts’ (Trends in
home dialysis use differ among age categories in past two decades:
A Dutch registry study). Daarnaast mochten Julia Colombijn, Anna
Bonenkamp en Sanne Vonk ook nog een digitale posterpresentatie
geven over een DOMESTICO gerelateerd onderwerp. Het congres
was een groot succes!
DOMESTICO is van ons allemaal!
Mocht je een onderzoeksvraag of idee hebben die met DOMESTICOdata beantwoord kan worden, neem dan contact met ons op!
De data zijn van ons allemaal en we willen graag met alle
betrokkenen zoveel mogelijk antwoorden krijgen uit deze studie.

Contactgegevens
E-mail:
info@domesticostudy.nl
Telefoon:
06 288 331 78
Website:
www.domesticostudy.nl
Instagram:
domestico_study
Facebook:
Domestico
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Tot ziens: Anna Bonenkamp
Per 1 juli is Anna Bonenkamp weer gestart als ANIOS interne geneeskunde
en is zij niet langer meer werkzaam als arts-onderzoeker en aanspreekpunt
voor de studie. Zij wil graag nog alle studieverpleegkundigen en
nefrologen bedanken voor de samenwerking. Anna blijft natuurlijk nog wel
betrokken bij de DOMESTICO studie, en zal binnenkort nog enkele artikelen
publiceren.
Even voorstellen: Bas van Lieshout
Mijn naam is Bas van Lieshout en ik ga aan de slag als promovendus bij
DOMESTICO. Het afgelopen jaar ben ik werkzaam geweest als arts-assistent
interne geneeskunde in Alkmaar, waar ik grote affiniteit voor de nefrologie
heb ontwikkeld. Als arts-assistent heb ik ook de dialyse afdeling van dichtbij
mee mogen maken. Buiten mijn werk in het ziekenhuis ben ik een enorme
fietsfanaat. Dit geldt zowel op de fiets als het volgen van de wielersport. Als
de zon schijnt zit ik op de fiets en als de Tour de France op is lig ik op de
bank. Ik hoop na het afronden van mijn promotie mij verder te kunnen
specialiseren als internist, om dan in toekomst mogelijk als nefroloog aan
het werk te gaan. In ieder geval zie ik de komende periode met veel
enthousiasme tegemoet.
DOMESTICO partners

DOMESTICO sponsoren

DOMESTICO wordt mede
mogelijk gemaakt door:
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