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Juni 2022 – Derde editie 

DOMESTICO patiënten nieuwsbrief 
(Dutch nOcturnal and hoME dialysis Study To Improve Clinical Outcomes) 
 

Beste DOMESTICO deelnemers, 

 

Wat fantastisch dat uw deelname aan de DOMESTICO studie dit onderzoek en de wetenschappelijke 

artikelen die hieruit voortkomen mogelijk maakt! Wij willen u heel erg bedanken voor uw deelname 

aan deze studie. Uw deelname levert een belangrijke bijdrage aan verbetering van de zorg voor 

dialysepatiënten. Hierom vonden wij het de hoogste tijd voor een nieuwe nieuwsbrief voor u.  

 

Veel leesplezier! 
 

 

Prospectieve studie 

Om even uw geheugen op te frissen: het doel van DOMESTICO prospectief is het uitzoeken wat de 

kwaliteit van leven en gezondheidsuitkomsten zijn van mensen die thuisdialyse toepassen in 

vergelijking met mensen die dialyseren in een dialysecentrum. Op dit moment doen er 1900 

patiënten mee aan de prospectieve studie uit 54 Nederlandse dialysecentra (van Groningen tot 

Maastricht) en 3 Belgische dialysecentra. Om nog meer (thuis)dialysepatiënten te laten deelnemen 

aan het onderzoek, zal deelname aan de studie mogelijk zijn tot 31 december 2022. Hierna zullen alle 

deelnemers nog een jaar vragenlijsten ontvangen. Dit is erg belangrijk voor de studie en daarom 

hopen wij dat u de vragenlijsten blijft invullen voor ons!  
 

Maar waarom elke keer dezelfde vragenlijst invullen? Artsen kijken naar de medische cijfers, maar in 

de DOMESTICO studie komen alle aspecten (lichamelijk, geestelijk, sociaal en werk) aan bod. Door 

deze totaalbenadering wordt geprobeerd de toekomstige zorg voor u en alle dialysepatiënten te 

verbeteren. Door elke keer dezelfde vragenlijst te gebruiken, kun je alle aspecten van moment tot 

moment goed vergelijken. 

 

Hier ziet u een overzicht van het aantal deelnemers per dialysecentrum, met de centra op volgorde 

van start met de studie: 

 
 

Graag de nieuwsbrief voor patiënten per e-mail ontvangen? U kunt zich aanmelden 

via: www.domesticostudy.nl/nieuwsbrief/ 

http://www.domesticostudy.nl/nieuwsbrief/
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Publicaties retrospectieve studie 

In de afgelopen maanden zijn er drie wetenschappelijke artikelen 

gepubliceerd door de DOMESTICO studiegroep over de retrospectieve 

studie. Geïnteresseerd in deze (en eerdere) artikelen? Deze zijn terug te 

vinden op onze website, via www.domesticostudy.nl/publicaties  

 

Mantelzorgproject 

Er doen 33 van de 57 deelnemende dialysecentra mee aan het 

mantelzorgproject. Het doel van dit project is uitzoeken wat de invloed is 

van het geven van mantelzorg aan een dialysepatiënt. De start van 

dialyse heeft niet alleen invloed op u als patiënt, maar ook op uw 

omgeving. Inmiddels hebben we 161 deelnemers voor dit project. De 

Nierstichting heeft een nieuwsbericht geplaatst waarin hoofdonderzoeker 

Alferso Abrahams toelichting geeft over het mantelzorgproject.  
 

Benieuwd naar het nieuwsbericht? Dit is te vinden via:  

www.nierstichting.nl/nieuws/2022/04/betere-ondersteuning-voor-

mantelzorgers-van-dialysepatiënten/ 

 

15 juni 2022: promotie van Anna Bonenkamp 

Voormalig DOMESTICO arts-onderzoeker 

Anna Bonenkamp heeft op 15 juni 2022 in 

Amsterdam haar proefschrift getiteld 

‘Patient-centered care: facilitating home 

dialysis and improving health-related 

quality of life’ (NL: ‘Patiëntgerichte zorg: 

het faciliteren van thuisdialyse en het 

verbeteren van gezondheidsgerelateerde 

kwaliteit van leven’) succesvol verdedigd. 

Hiermee heeft zij de academische graad 

van doctor behaald! In haar proefschrift 

wordt in de huidige groep dialysepatiënten gekeken naar de geschiktheid 

voor thuisdialyse, naar manieren om de techniekoverleving op thuisdialyse 

te verbeteren en naar kwaliteit van leven, als belangrijke patiënt-

gerapporteerde uitkomst. 

 

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen en gebeurtenissen? 

Hierbij de website en sociale media van de DOMESTICO studiegroep op 

een rijtje: 

 
Website: 

www.domesticostudy.nl 

 
Instagram: 

domestico_study   

 
Facebook: 

Domestico Study 

 
LinkedIn: 

DOMESTICO study 

 

Nogmaals enorm bedankt voor uw deelname en betrokkenheid bij de 

DOMESTICO studie. Blijf vooral meedoen door de vragenlijsten in te vullen! 

 

Vriendelijke groet, 

De DOMESTICO studiegroep  

 

Hoofdonderzoekers 
 

Brigit van Jaarsveld 

Internist-nefroloog  

AmsterdamUMC en  

Diapriva 

 

Alferso Abrahams 

Internist-nefroloog  

UMC Utrecht 

 

Friedo Dekker 

Epidemioloog  

LUMC 

Arts-onderzoeker 
 

Bas van Lieshout 

AmsterdamUMC en  

NWZ Alkmaar 

Research-  

verpleegkundige 
 

Anneke Roeterdink 

Onderzoeker in spé 
 

Esmee Driehuis 

 

 

 

 

 

DOMESTICO studiepartners 

 

 

 

Contactgegevens 

E-mail:  

info@domesticostudy.nl  

 

Telefoon:  

06 288 331 78 
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