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DEELNEMEN AAN DOMESTICO? 
 

Hoe gaat het met u? Hoe ervaart u uw kwaliteit van leven als 

nierpatiënt, als dialyse patiënt? Het zijn de vragen uit het DOMESTICO onderzoek.  
 

Gaat u binnenkort starten of bent u recent gestart met dialyse, dan zou u kunnen 

deelnemen aan DOMESTICO. Voor dit onderzoek wordt gevraagd of u elke 3 

maanden een vragenlijst wilt invullen over uw kwaliteit van leven. Want het gaat niet 

alleen om de ‘getalletjes’ in uw bloed of op de dialysemachine, maar juist om hoe u 

zich voelt. U vult de vragenlijst op papier of op de computer in. Het invullen van een 

kwaliteit van leven vragenlijst kan u helpen bij het gesprek met uw arts. Mogelijk kan 

uw arts iets doen aan de klachten die u aangeeft op de vragenlijst. Met het invullen van 

een vragenlijst, heeft u invloed op uw eigen behandeling. Het delen van de 

antwoorden met uw arts gebeurt echter alleen als u hier toestemming voor geeft. 

Neem contact op met uw arts of (dialyse)verpleegkundige als u wilt deelnemen. 
 

 

HUIDIG DEELNEMERSAANTAL 
 

Doet u al mee aan DOMESTICO? Hartelijk dank daarvoor! Landelijk doen er 52 

ziekenhuizen en al ruim 680 patiënten mee! Sinds de start van DOMESTICO in 

december 2017 is het deelnemersaantal flink gestegen. Hier kunt u dat zien: 

 



VRAGENLIJSTEN 
 

Het kan zijn dat in uw ziekenhuis al kwaliteit van leven- 

vragenlijsten via de computer worden ingevuld door 

dialysepatiënten. Uw ziekenhuis werkt daarvoor samen met 

Nefrovisie, het bureau dat ondersteuning biedt voor goede 

kwaliteit van zorg voor nierpatiënten.  

Als u meedoet aan DOMESTICO vult u ook kwaliteit van leven-vragenlijsten in. Dit zijn 

dezelfde vragenlijsten als die van Nefrovisie. Maar u hoeft ze NIET dubbel in te vullen! 

Er is met Nefrovisie afgesproken dat als iemand meedoet aan DOMESTICO en de 

vragenlijst via de computer invult, uw arts ook de antwoorden kan krijgen. Maar 

natuurlijk alleen als u daar toestemming voor geeft! Op deze manier hoeft u de 

vragenlijsten niet twee keer in te vullen. 
 

 

SAMENWERKING 
 

Om DOMESTICO uit te kunnen voeren, wordt er met heel veel organisaties 

samengewerkt. Naast alle 52 deelnemende ziekenhuizen werken we ook samen met: 
 

 
 

Daarnaast is er ook geld nodig voor DOMESTICO. Dit hebben we van de volgende 

organisaties gekregen: 
 

 

 
 

 

CONTACT OPNEMEN? 
 

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen? Neem dan gerust contact met 

ons op via e-mail of telefoon. 

E-mail:   info@domesticostudy.nl  

Telefoon:   06 288 331 78 
 

Wilt u nog meer informatie over DOMESTICO? Neem dan een kijkje op onze website 

https://domesticostudy.nl 


