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Oktober 2022 – Vierde editie 

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

Beste DOMESTICO deelnemers, 

 

Wij zijn erg blij met uw deelname aan de DOMESTICO studie en willen u hiervoor heel erg 

bedanken. De vragenlijsten die u voor ons invult, zijn zeer belangrijk voor de uitkomsten van het 

onderzoek. Zo kunnen we met uw hulp proberen de toekomstige zorg voor u en alle 

dialysepatiënten te verbeteren. In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan hoe het er op dit 

moment voor staat met de DOMESTICO studie. 

 

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 2025 patiënten mee aan de prospectieve studie uit 55 

Nederlandse dialysecentra en 4 Belgische dialysecentra. 

De prospectieve studie is verlengd tot 31 december 2022, 

waarmee wij hopen 2400 deelnemers te behalen. Na 31 

december 2022 zullen alle deelnemers die behandeld 

worden met dialyse nog een jaar vragenlijsten 

ontvangen. Dit is erg belangrijk voor de studie en daarom 

hopen wij dat u de vragenlijsten blijft invullen voor ons!  

 

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

volgorde van start met de studie: 

Deelnemende dialysecentra 
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Mantelzorgproject 

Het doel van dit project is uitzoeken wat de invloed is van het geven 

van mantelzorg aan een dialysepatiënt. Hiernaast willen we samen 

met de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) kijken hoe 

mantelzorgers van nierpatiënten ondersteund kunnen worden. Er doen 

33 van de 57 deelnemende dialysecentra mee aan het 

mantelzorgproject. Op dit moment zijn er 190 deelnemende 

mantelzorgers, die wij heel erg willen bedanken voor hun bijdrage aan 

het onderzoek. Ook mantelzorgers kunnen nog deelnemen tot 31 

december 2022.  

 

Presentatie: ‘De lessen uit DOMESTICO’ 

Eind september was het ‘Dialysis Initiatives Nephrologists’ (DIN) congres. 

Dit is een congres waar nefrologen bijscholing krijgen over nieuwe 

ontwikkelingen op het gebied van nierziekten en de behandeling met 

dialyse. Op dit congres 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/  

 

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen en gebeurtenissen? 

Hierbij de website en sociale media van de DOMESTICO studiegroep 

nog een keer 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  

 

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

zich aanmelden via: www.domesticostudy.nl/nieuwsbrief/ 
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AmsterdamUMC en  
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AmsterdamUMC en  
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Contactgegevens 

E-mail:  

info@domesticostudy.nl  

 

Telefoon:  

06 288 331 78 
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