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17.933

Toename eindstadium nierfalen in NL



Aantal dialyse patiënten
6.292



Presentator
Presentatienotities
DOM richt zich dan ook op het optimaal benutten van thuisdialyse, waarbij we van elkaar willen leren hoe we PD kunnen inzetten bij dìe mensen met de meeste kans op succes, hoe we complicaties optimaal kunnen behandelen zodat mensen ook thuis blìjven; hetzelfde geldt voor thuishemo met dien verstande dat het profiel van PD en Thuishemo pt duidelijk van elkaar verschilt, (het is belangrijk ons dat te realiseren). Thuis als men wil en kan (dit later noemen)
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931

Ruim 35% afname sinds 2004

Afname PD patiënten

Lichte toename sinds 2017
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112

Toename thuis HD patiënten



28%

19%

~ 40% (!) afname sinds 2004

Afname aandeel thuisdialyse

Lichte toename sinds 2017



%

Dialysecentra

Praktijkvariatie thuisdialyse (2015)



Overview DOMESTICO project



DOMESTICO prospectief

Doelstelling: onderzoeken wat de effecten zijn thuisdialyse op kwaliteit van 
leven, klinische uitkomsten en kosten

Opzet: prospectieve studie

Studiepopulatie: 800 patiënten die tussen 1-6-2017 en 1-6-2021 gestart zijn 
met thuisdialyse vs. 800 patiënten die gestart zijn met centrumhemodialyse

Studieparameters: PROMs, klinische uitkomsten, kosten
SF-12 / DSI
op 0  - 3  - 6  - 12  - 18  - 24  etc mndn
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THE IMPACT OF COVID-19 ON THE MENTAL HEALTH OF DIALYSIS PATIENTS 

Conclusions: The mental health of dialysis patients appears to be 
unaffected by the COVID-19 pandemic. Dialysis patients may be better 
able to cope with the pandemic, since they have a high resilience and 
experience less impact of social distancing measures. 

Authors: Anna A. Bonenkamp, Theresia A. 
Druiventak, Anita van Eck van der Sluijs, 
Frans J. van Ittersum, Brigit C. van 
Jaarsveld and Alferso C. Abrahams on 
behalf of the DOMESTICO study group

Methods

Data from
nationwide
cohort study

Quality of life 
questionnaires 
during pandemic and
3-6 months prior

February 27th 
and July 1st 2020

ResultsCohort

n = 177

Age 
64.9 ± 11.5

75% 
in-center 
haemodialysis

No difference in the presence of mental-health 
related symptoms during the COVID-19 pandemic

Adjusted mean MCS score 0.92 point (95% CI -0.58 – 2.42) 
higher during the COVID-19 pandemic 



All 
participants  

(N=162)

2-10 
medications  

(N=59)

11-13 
medications 

(N=42)

14- 27 
medications 

(N=61)
Sex 

Male
Female

106 (65)
56 (35)

37 (63)
22 (37)

30 (71)
12 (29)

39 (64)
22 (36)

Age (yr), mean 59.4 ± 16.5 55.8 ± 19.1 63.5 ± 14.4 60.0 ± 14.4
Dialysis modality 

Haemodialysis
Peritoneal dialysis

130 (80)
32 (20)

49 (83)
10 (17)

34 (81)
8 (19)

47 (77)
14 (23)

Number of medications, mean 12.2 ± 4.5 7.6 ± 2.1 12.0 ± 0.9 16.7 ± 2.9

Results (1)
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Results (3)

Unadjusted Model 1 Model 2
RC (95% CI) p-value RC (95% CI) p-value RC (95% CI) p-value

PCS (continuous) -0.7 (-1.0 – -0.4) <0.01 -0.7 (-1.0 – -0.3) <0.01 -0.6 (-0.9 – -0.2) <0.01



Results (4)

Unadjusted Model 1 Model 2
RC (95% CI) p-value RC (95% CI) p-value RC (95% CI) p-value

MCS (categorical)
2-10 medications

11-13 medications
14-27 medications

REF
-0.6 (-4.5 – 3.4)
-4.1(-7.7 – -0.6)

0.77
0.02

REF
-1.0 (-5.1 – 3.0)
-4.3 (-7.9 – -0.7)

0.61
0.02

REF
-1.0 (-5.2 – 3.1)
-4.9 (-8.8 – -1.0)

0.63
0.01
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Wat 
heeft de 
patiënt 
er 
eigenlijk 
aan?



Wat kun je met die PROMs als centrum?



Wat kun je 
met die 
PROMs als 
centrum?



Verschillen PROMs Nefrovisie ~DOMESTICO
NEFROVISIE DOMESTICO

Welke vragen SF-12 en DSI SF-12 en DSI en kosten

Hoe lang duurt invullen? 10 min 15-20 min

Hoe vaak 1x per jaar 0-3-6 mnd, daarna 2x per 
jaar

Online of papier Alleen online Kan beide

Welke taal Alleen NL Diverse ± 6 talen

Terugkoppeling naar arts Via Nefroportal Via nefroportal of kopie

Overkoepelend onderzoek ‘Renine’ DOMESTICO

DATA WORDEN GEDEELD TUSSEN BEIDE DATABASES



Samenvattend

• PROMs bestaat uit SF-12 en DSI
• PROMs worden 1x/jaar uitgevraagd door Nefrovisie en binnen 

DOMESTICO 2x/jaar
• Ambitie vanuit Nefrovisie: gegevens bespreken met de patiënt
• Ambitie vanuit DOMESTICO: landelijk onderzoek naar kwaliteit 

van leven bij centrumdialsye en thuisdialyse (en nacht  )



DOMESTICO

• Wat: gezamenlijk project
– Nefrovisie
– Nierpatiëntenvereniging Nederland
– Nierstichting
– NFN  > 54 dialysecentra
– V&VN
– zorgverzekeraars
– industrie



• Inventarisatie nierfalenvoorlichting en 
SDM

• Verbeteren voorlichting en SDM
• In 12 centra

Good Practices & Shared Decision Making 

Presentator
Presentatienotities
VRAAG aan Anita: wat vertelt zij in de workshop? Bv de 2 dia’s hieran?Met een deel van dit project hebt u gisteren al kunnen kennismaken, omdat Anita van Eck vd Sluijs samen met Karen Prantl van de NVN een workshop gaven over Samen Beslissen..We merkten bij het bezoeken van u allemaal dat er bijna in alle centra wel werkwijzen of gewoonten zijn die helpen bij succesvolle uitvoering van PD en thuishemo12 centra: Amphia, Bernhoven, Bravis, Gelre, Maasstad, Franciscus locatie Gasthuis, Franciscus locatie Vlietland, MCL, UMCU, VieCurie, VUmc, Zaans.

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIlrrJ45HdAhUOElAKHZq-AdkQjRx6BAgBEAU&url=https://internisten.nl/nieuws/internisten-maken-samen-beslissen-met-pati%C3%ABnten-eenvoudiger&psig=AOvVaw38U9uBfuW_7DUdBXMLCtXM&ust=1535615467417123

	PROMS en DOMESTICO
	Dianummer 2
	Toename eindstadium nierfalen in NL
	Aantal dialyse patiënten
	Dianummer 5
	Afname PD patiënten
	Toename thuis HD patiënten
	Afname aandeel thuisdialyse
	Praktijkvariatie thuisdialyse (2015)
	Overview DOMESTICO project
	DOMESTICO prospectief
	QOL:SF-36
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15
	Results (1)
	Results (3)
	Results (4)
	Wat heeft de patiënt er eigenlijk aan?
	Wat kun je met die PROMs als centrum?
	Wat kun je met die PROMs als centrum?
	Verschillen PROMs Nefrovisie ~DOMESTICO
	Samenvattend
	DOMESTICO
	�

