
   

  Pagina 1 van 3 

   
 

 

Oktober 2022 – Twaalfde editie 

Dutch nOcturnal and 

hoME dialysis Study 

To Improve Clinical 

Outcomes 
 

De laatste loodjes!  

 

De laatste maanden van de inclusie van (thuis)dialyse-

patiënten en mantelzorgers voor de DOMESTICO studie zijn 

aangebroken. Wij zijn enorm dankbaar voor de inzet van u 

allen tot nu toe en hopen dat u de inclusie deze laatste drie 

maanden door blijft zetten. In deze nieuwsbrief besteden wij 

aandacht aan hoe het er op dit moment voor staat met de 

prospectieve studie en het mantelzorgproject en geven wij 

toelichting over het belang van het includeren van 

thuisdialysepatiënten en hun mantelzorgers.  

 

Veel leesplezier! 

 

 

Inclusies prospectieve studie 

DOMESTICO loopt nu in 55 Nederlandse centra en 4 Belgische 

centra. Wij zijn enorm blij dat uw inzet ons naar de 2025 inclusies 

heeft gebracht. Om onze onderzoeksvraag zo goed mogelijk te 

beantwoorden, willen we graag nog zoveel mogelijk 

(thuis)dialysepatiënten én mantelzorgers includeren in de 

DOMESTICO studie tot het einde van de inclusie op 31 december 

2022. Ons doel is om 2400 deelnemers te behalen. Helpen jullie 

allen mee met het maken van een eindsprint? Vergeet niet uw 

(mogelijke) thuisdialysepatiënten te benaderen voor de 

DOMESTICO studie!  

 

Op de volgende pagina ziet u een overzicht van het aantal 

inclusies per centrum, met de centra op volgorde van start met 

de studie.  

 

 

Hoofdonderzoekers 
 

Brigit van Jaarsveld 

Internist-nefroloog  

AmsterdamUMC en Diapriva 
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Internist-nefroloog  

UMC Utrecht 
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Epidemioloog  
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AmsterdamUMC en  
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Esmee Driehuis 

AmsterdamUMC en  

UMC Utrecht 

 

Research- 

verpleegkundige 
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Mantelzorgproject 

Het mantelzorgproject loopt in 33 van de deelnemende centra. 

Inmiddels hebben we 190 inclusies voor dit project. Wij zijn er van 

overtuigd dat wij met jullie inzet minimaal 200 mantelzorgers gaan 

behalen. Ook bij het includeren van mantelzorgers geldt: vergeet 

niet de mantelzorgers van (mogelijke) thuisdialysepatiënten! Wij 

merken namelijk dat er meer mantelzorgers van 

centrumhemodialysepatiënten worden geïncludeerd, terwijl we 

beide groepen nodig hebben voor onze studie. 

 

Het belang van inclusie van thuisdialysepatiënten 

Ondanks dat slechts een klein deel van de dialysepatiënten in 

Nederland thuis dialyseert (~20%), is het voor de DOMESTICO 

studie van groot belang dat er zoveel mogelijk 

thuisdialysepatiënten geïncludeerd worden. Het doel van de 

DOMESTICO studie is namelijk het vergelijken van kwaliteit van 

leven, klinische uitkomsten en kosteneffectiviteit van thuisdialyse 

met centrumhemodialyse. Om deze vergelijking te kunnen maken, 

moeten er genoeg thuisdialysepatiënten meedoen. Dit geldt ook 

voor het mantelzorgproject, waarin de ervaringen en kwaliteit van 

leven van mantelzorgers van thuisdialysepatiënten worden 

vergeleken met de ervaringen en kwaliteit van leven van 

mantelzorgers van centrumhemodialysepatiënten.  

 

Even voorstellen: Esmee Driehuis 

Mijn naam is Esmee Driehuis en sinds afgelopen zomer ben ik 

gestart als promovendus bij de DOMESTICO studie. Ik heb zowel 

de bachelor als de master Gezondheidswetenschappen 

afgerond, waarbij ik mij tijdens mijn master heb gespecialiseerd in 

preventie en volksgezondheid. Tijdens mijn opleiding en de 

eerdere onderzoeken waaraan ik heb meegewerkt, ben ik 

enthousiast geraakt over het doen van onderzoek. Ik kijk uit naar 

de komende jaren onderzoek doen bij de DOMESTICO studie, 

waarbij ik mij onder andere ga richten op het mantelzorgproject.    

 
 
 

Ingevulde vragenlijsten mogen 

worden verstuurd naar:  

 

UMCU, Afdeling Nefrologie & 

Hypertensie 

t.a.v. DOMESTICO 

Huispostnummer F03.223 

Antwoordnummer 8419 

3500 VW Utrecht 
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Presentatie: ‘De lessen uit DOMESTICO’ 

Tijdens het ‘Dialysis Initiatives Nephrologists’ (DIN) congres eind 

september, heeft internist-nefroloog, en voormalig DOMESTICO 

arts-onderzoeker, Anita van Eck van der Sluijs een presentatie 

gegeven over de lessen uit DOMESTICO. Wilt u deze presentatie 

bekijken? Dit kan via: https://domesticostudy.nl/presentaties/  

 

Hulp vanuit het DOMESTICO studieteam nodig? 

Wilt u hulp of andere ondersteuning vanuit het DOMESTICO 

studieteam, laat het ons weten. Wij kunnen misschien taken van 

u overnemen en helpen u graag! U kunt ons altijd bellen/mailen.  

 

Patiënten nieuwsbrief 

De vierde editie van de patiënten nieuwsbrief is nu ook 

verstuurd naar alle centra en online te vinden op onze website. 

Helpen jullie deze verspreiden onder (mogelijke) DOMESTICO 

deelnemers? Wij zouden het heel erg waarderen als deze 

nieuwsbrief op de dialyseafdeling gelegd wordt. Hiermee willen 

wij graag (mogelijke) deelnemende patiënten en mantelzorgers 

op de hoogte houden over het onderzoek en hen bedanken 

voor hun deelname.  

 

Zowel deze nieuwsbrief als de patiënten nieuwsbrief kunt u op 

de website vinden. Wilt u deze graag per e-mail ontvangen? U 

kunt zich aanmelden via: www.domesticostudy.nl/nieuwsbrief/  

DOMESTICO partners 

 

DOMESTICO sponsoren  

 

 

 

 

 

 

 
 

Contactgegevens 

E-mail: 

info@domesticostudy.nl  

 

Telefoon:  

06 288 331 78 

 

Website: 

www.domesticostudy.nl  

 

Instagram: 

domestico_study 

 

Facebook: 

Domestico Study 

 

LinkedIn: 

DOMESTICO study 

DOMESTICO wordt mede 

mogelijk gemaakt door: 

 

https://domesticostudy.nl/presentaties/
http://www.domesticostudy.nl/nieuwsbrief/
mailto:info@domesticostudy.nl
https://www.instagram.com/domestico_study/
https://www.facebook.com/DOMESTICOstudy
https://www.linkedin.com/company/domestico-study/

