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SUMMARY 

The general aim of this thesis was contribute to the knowledge related to the start of renal 
replacement therapy in patients with end-stage renal disease. The first objective was to 
examine which clinical, social or logistical factors influence the decision-making of European 
nephrologists on whether and when to start renal replacement therapy. Secondly, we aimed 
to assess the associations of medical and non-medical factors with dialysis modality choice 
in different patient groups. Our final aim was to examine dialysis modality specific patient 
survival and its trends in relation to changes in technique survival, dialysis modality choice 
and (pre-emptive) transplant rates in Europe. 

A general introduction for the studies included in this thesis is provided in the first Chapter. 
Chapter 2 presents the epidemiology regarding the provision of renal replacement therapy 
for end-stage renal disease in Europe. This is a summary of the ERA-EDTA Registry Annual 
Report in 2009 and focuses on the incidence and prevalence of haemodialysis (HD), 
peritoneal dialysis (PD) and kidney transplantation between countries and over time. The 
overall incidence rate of new patients receiving renal replacement therapy in 2009 was 125 
per million population (pmp) in 2009. On 31 December 2009, the prevalence, i.e. existing 
number of patients treated with dialysis or living on a functioning graft, was 730 pmp. When 
comparing the treatment modality distribution between 2005 and 2009, we found that the 
use of HD and PD decreased with -0.5% and -1.4%, respectively, whereas the share of 
patients living on a functioning graft increrased with 1.8%. 

To address the first objective we evaluated the opinions of European nephrologists about 
the influence of social, clinical and logistical factors on their decision-making on when to 
start or not to start renal replacement therapy. To this end we developed a webbased 
survey. This survey was administered through national representatives and national 
societies of nephrology in 11 European countries. Chapter 3 describes the results of the first 
part of this survey which focuses on reasons to start dialysis. From the 433 responses 
obtained, we conclude that the target level of estimated glomerular filtration rate on which 
nephrologists aim to start with renal replacement therapy in uncomplicated patients was 
10.0 mL/min/1.73m2 (25th-75th percentile, 8.0-10.0). Also in uncomplicated patients, the level 
of excretory kidney function was appointed by half of the nephrologists as most important 
factor. The majority of the respondents considered clinical judgement as most important 
factor in their decision-making process. In case of life-threatening hyperkalemia refractory to 
other therapy, uremic pericarditis, and fluid overload refractory to diuretic therapy, treatment 
with dialysis is scheduled immediately. Contrasting, reasons that were pointed out to 
postpone the start were patient preference and the presence of vascular dementia.  
The second part of the survey aimed to capture opinions of the European nephrologists 
regarding reasons not to start renal replacement therapy. These results are evaluated in 
Chapter 4. Nephrologists have estimated that conservative care was provided to up to 15% 
of their patients in 2009. It was the nephrologists decision to offer conservative care in 10% 
of their patients, whereas an additional 5% of the patients refused renal replacement therapy 
when nephrologists intended to start. Patient preference, the presence of severe clinical 
conditions, vascular dementia and a low physical functional status were considered 
important factors in the decision-making not to start RRT.  
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We combined the second and third aim to describe the provision of dialysis treatment, 
focussing on initial dialysis modality choice and differences in patient survival on HD and 
PD.

In Chapter 5 we assessed the association between patient survival and initial dialysis 
modality for various subgroups of patients. We used data from seven renal registries that 
provided the ERA-EDTA Registry with additional comorbidity data at the start of dialysis. 
The study population consisted of patients of 20 years and older who started dialysis 
between 1998 and 2006. Day 91 on dialysis was considered as start of treatment, because 
at that moment the type of dialysis can be considered as the modality of choice. 
The subgroups of interest were classified according to the presence of diabetes mellitus, 
cerebrovascular disease, peripheral vascular disease, ischaemic heart disease or 
malignancy. Overall, there was a survival benefit of starting with PD. However, similar 
survival outcomes on HD and PD were demonstrated with an increasing number of 
comorbid conditions and in the presence of diabetes mellitus, ischaemic heart disease, 
peripheral vascular disease or cerebrovascular disease. 
When examining these results for male and female patients separately, we found that male 
patients with or without diabetes mellitus showed survival benefits on PD, whereas diabetic 
female patients showed an increased mortality when treated with PD, especially if they were 
70 years and older. Patients with diabetes mellitus are further explored in Chapter 6. We 
compared the survival for patients with diabetes mellitus as primary cause of kidney failure 
with the survival for patients with diabetes mellitus as comorbid condition and with non-
diabetic patients. After adjusting for age, sex, country and the presence of malignancy, the 
overall mortality was highest for the patients with diabetes as primary cause of kidney 
failure. This finding was consistent for HD and PD patients. 
In general, dialysis modality choice was in line with the expected survival as for most 
subgroups of patients we found a lower likelihood to receive PD when a survival benefit was 
demonstrated for patients starting on HD. However, for elderly patients, non-diabetic 
patients and for patients with a malignancy, we found survival benefits on PD, whereas 
these patients were less likely to receive PD as initial dialysis modality. 
Country level factors may be involved in the initial dialysis modality choice as well. These 
factors were examined in Chapter 7. This study is part of the EVEREST study (Explaining 
the Variation in Epidemiology of RRT through Expert opinion, Secondary data sources and 
Trends over time), and we used country-level data from 36 renal registries that were able to 
provide incidence counts stratified by modality type over the time period 2003-2005. 
Macroeconomic indicators were collected from the OECD and WHO, and renal service 
organization indicators were collected using a survey among experts in renal services. The 
main objective of this study was to assess which patient characteristics, macroeconomic 
factors, and renal service indicators were associated with the proportion of patients in a 
country starting dialysis on PD. The median percentage of incident patients on PD in the 
period 2003-2005 was 12% (25th-75th percentiles, 7-26%). We examined which determinants 
showed an independent association with lower percentages of PD as initial dialysis modality. 
The results showed that a higher proportion of patients with diabetes mellitus as primary 
renal disease, increased health care expenditure as a percentage of GDP per capita, higher 
private-for-profit share of HD-facilities and higher costs of PD consumables relative to 
staffing costs were all associated with a lower percentage of patients on PD. Even though 
the incident dialysis population characteristics are not modifiable without restricting access 
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to treatment, the role of the other “non-medical” factors suggests that it may be possible to 
influence dialysis modality choice through healthcare organisation and funding.   
Finally, we examined the temporal trends in dialysis modality specific patient survival 
between 1992 and 2011 in Chapter 8. For this study, we used individual patient data from 
12 renal registries that contributed complete data to the ERA-EDTA Registry since 1992. All 
adult patients of 20 years and older at the start of renal replacement therapy who survived 
the first three months were included and the treatment modality at day 91 after start of 
treatment was considered as initial modality. Using joinpoint regression analysis we were 
able to quantify the trends in incidence and prevalence for the renal replacement therapy 
modalities and to identify points in time where changes in these trends are observed, the so-
called join-points. We showed that PD prevalence as initial dialysis modality has been 
decreasing since 2001. HD prevalence increased until 2009 but stabilized thereafter.  
In general, a lower dialysis modality specific prevalence can be caused by a decreased 
patient and technique survival, higher transplant rates or a drop in the incidence of dialysis. 
We therefore put the trends in dialysis modality utilization in the context of the patient and 
technique survival, pre-emptive and non-pre-emptive transplant rates as well as trends in 
incidence for both dialysis modalities.  
We found that the 5-years PD and HD patient survival and 5-years PD technique survival 
improved over the years, whereas the probability to receive a transplant while on dialysis did 
not increase. The incidence of patients living on a functioning graft increased, whereas the 
incidence for PD decreased as of the year 2000 and for HD a decrease was seen since 
2009. Based on these data we suggest that the only cause for the decrease in PD use was 
a decrease in its incidence since 2000. These results suggest that with the improvements in 
PD patient and technique survival, as well as the lower costs of PD treatment in general, PD 
should not be abandoned as a first dialysis modality choice. 

Chapter 9 summarises the main results of the studies described in the previous chapters 
and puts them in a broader perspective by elaborating on implications for clinical practice 
and provide guidance for future research. In conclusion, European nephrologists have 
indicated that the preference and clinical condition of the patient are the two most important 
factors in decision-making on whether and when to start dialysis. However, we need patient-
centered studies to integrate the factors that are considered important by the patients 
themselves in the shared decision-making process. Regarding the decision to start renal 
replacement therapy with HD or PD, the best available evidence suggests that starting on 
PD provides many patients with the best survival prospects. Further studies on how to 
stimulate the use of PD as initial dialysis modality in patients with end-stage renal disease 
are recommended. 
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SAMENVATTING 

Iedereen die gedurende tenminste drie maanden afwijkingen in de structuur of de functie 
van de nieren vertoont, kan worden geclassificeerd in een van de vijf stadia van chronische 
nierschade. Patiënten die het vijfde stadium, ook wel het eindstadium nierfalen of 
permanente nierschade genoemd, hebben bereikt, hebben nierfunctievervangende therapie 
nodig om in leven te kunnen blijven. Er zijn twee vormen van nierfunctievervangende 
therapie: dialyse en niertransplantatie. Vanwege een tekort aan beschikbare donornieren 
beginnen de meeste patiënten hun behandeling met hemodialyse (HD) of peritoneale 
dialyse (PD). 
Voor een groot deel van het onderzoek uit dit proefschrift zijn gegevens gebruikt van de 
European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) 
Registratie. Deze registratie verzamelt jaarlijks gegevens over Europese patiënten die 
behandeld worden met nierfunctievervangende therapie voor eindstadium nierfalen. 

Het algemene doel van dit proefschrift was om meer kennis te vergaren over de start van 
nierfunctievervangende therapie bij patiënten met eindstadium nierfalen. Voor de eerste 
subdoelstelling is onder Europese nefrologen geëvalueerd welke klinische, sociale of 
logistieke factoren de besluitvorming omtrent het al dan niet starten van 
nierfunctievervangende therapie beïnvloeden.  
Ten tweede zijn voor verschillende groepen patiënten de associaties tussen medische en 
niet-medische factoren en de keuze voor het type dialyse (HD of PD) bestudeerd. Voor de 
derde subdoelstelling is de overleving van dialysepatiënten geanalyseerd en is de trend over 
tijd hiervan in relatie gebracht met de veranderingen van de dialyse techniekoverleving, 
dialyse modaliteitskeuze en (pre-emptieve) transplantatie activiteit in Europa. 

In Hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie gegeven voor het onderzoek in dit 
proefschrift. De epidemiologie van nierfunctievervangende therapie voor eindstadium 
nierfalen in Europa wordt beschreven in Hoofdstuk 2. Dit hoofdstuk is een samenvatting 
van het jaarrapport van de ERA-EDTA Registratie uit 2009, en beschrijft de incidentie en 
prevalentie van HD, PD en niertransplantatie. Het totale aantal patiënten dat in 2009 met 
nierfunctievervangende therapie is gestart (incidentie), was 125 per miljoen populatie (pmp). 
De prevalentie in 2009, ofwel het aantal patiënten dat op 31 december 2009 behandeld 
werd met nierfunctievervangende therapie, was 730 pmp. Bij het vergelijken van de 
verdeling van de verschillende therapievormen, vonden we dat het gebruik van zowel HD (-
0.5%) als PD (-1.4%) tussen 2005 en 2009 daalde, terwijl het aandeel patiënten in leven na 
een succesvolle niertransplantatie met 1.8% was toegenomen. 

Voor de eerste subdoelstelling van dit proefschrift zijn de meningen van Europese 
nefrologen met betrekking tot de invloed van sociale, klinische en logistieke factoren op de 
besluitvorming over het al dan niet starten met nierfunctievervangende therapie 
geëvalueerd. Hiertoe is een online vragenlijst ontwikkeld die via de nationale verenigingen 
voor de nefrologie, of via de nationale nierregistraties is verstuurd naar nefrologen in 11 
Europese landen. De resultaten van het eerste deel uit dit onderzoek staan beschreven in 
Hoofdstuk 3. Dit eerste deel is gericht op redenen om met dialyse te starten en het bepalen 
van het optimale moment voor de start van dialyse. Op basis van de 433 volledig ingevulde 
vragenlijsten is geconcludeerd dat Europese nefrologen ernaar streven om bij patiënten 
zonder complicaties te starten met therapie wanneer de geschatte glomerulaire 



Summary & Samenvatting

153

filtratiesnelheid een waarde van 10.0 ml/min/1.73m2 (25e-75e percentiel, 8.0-10.0) heeft 
bereikt. De meerderheid van de respondenten beschouwt zijn of haar klinisch oordeel als 
belangrijkste factor in de beslissing om met nierfunctievervangende therapie te beginnen. 
De therapie wordt onmiddellijk gepland als er sprake is van levensbedreigende 
hyperkaliëmie, uremische pericarditis en overvulling die niet te behandelen is met 
medicijnen. De voorkeur van de patiënt en de aanwezigheid van vasculaire dementie zijn 
daarentegen  redenen om de start van therapie uit te stellen. 

Het tweede deel van de vragenlijst richtte zich op redenen om niet met 
nierfunctievervangende therapie te starten en de patiënt in plaats daarvan conservatief te  
behandelen. De resultaten van dit onderdeel worden in Hoofdstuk 4 besproken. De 
deelnemende Europese nefrologen schatten in dat aan maximaal 15% van alle patiënten in 
2009 een conservatieve behandeling werd gegeven. In 10% van de patiënten was het de 
beslissing van de nefroloog om een conservatieve behandeling aan te bieden, terwijl 
daarnaast 5% van de patiënten nierfunctievervangende therapie weigerde wanneer een 
nefroloog de intentie had om deze te starten. In de besluitvorming om niet met 
nierfunctievervangende therapie te starten werden de voorkeur van de patiënt, de 
aanwezigheid van ernstige klinische aandoeningen, vasculaire dementie en een lage fysieke 
functionele status als belangrijke factoren beschouwd. 

Subdoelstellingen 2 en 3 worden in de volgende hoofdstukken van dit proefschrift 
behandeld. Hiertoe worden de dialyse modaliteitskeuze voor verschillende patiëntgroepen 
en de verschillen in overleving tussen HD en PD patiënten beschreven. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de relatie tussen patiëntoverleving en initiële dialyse modaliteit voor 
verschillende subgroepen van patiënten. Voor dit onderzoek werden gegevens van zeven 
nationale of regionale nierregistraties gebruikt die aanvullende data over comorbiditeit aan 
de ERA-EDTA Registratie hebben geleverd. De patiënten werden in subgroepen verdeeld 
op basis van de aanwezigheid van diabetes mellitus, cerebrovasculaire aandoeningen, 
perifeer vaatlijden, ischemische hartziekte of maligniteit.  
Over het algemeen was het starten met PD geassocieerd met een betere patiëntoverleving 
dan het starten met HD. Dit voordeel van PD nam echter af met een toenemend aantal 
comorbiditeiten en in de aanwezigheid van diabetes mellitus, ischemische hartziekte, 
perifeer vaatlijden of een cerebrovasculaire ziekte. Mannelijke patiënten met of zonder 
diabetes mellitus hadden betere overlevingskansen op PD, terwijl oudere vrouwelijke 
patiënten met diabetes op PD juist een slechtere overleving vertoonden. Over het algemeen 
was de keuze voor de eerste dialyse modaliteit in lijn met de verwachte overleving. Voor de 
meeste patiëntgroepen werd namelijk een lagere kans op behandeling met PD gevonden bij 
een overlevingsvoordeel voor HD en vice versa. Voor oudere patiënten, patiënten zonder 
diabetes en voor patiënten met een maligniteit vonden we echter een overlevingsvoordeel 
voor PD, terwijl deze patiënten ook een kleinere kans hadden om PD als eerste 
dialysemodaliteit te krijgen. 
Patiënten met diabetes mellitus zijn in meer detail bestudeerd in Hoofdstuk 6. In dit 
hoofdstuk werd de overleving van patiënten met diabetes mellitus als primaire oorzaak van 
nierfalen vergeleken met de overleving van patiënten met diabetes mellitus als comorbiditeit 
en met patiënten zonder diabetes mellitus. Na correctie voor leeftijd, geslacht, land van 
afkomst en de aanwezigheid van een maligniteit was de sterfte het hoogst voor patiënten 
met diabetes mellitus als primaire oorzaak van eindstadium nierfalen. Deze bevinding werd 
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zowel voor HD als PD patiënten aangetoond. 

Ook factoren op een nationaal niveau kunnen van invloed zijn op de keuze voor HD of PD 
als initiële dialysemodaliteit. Deze landspecifieke factoren werden onderzocht in Hoofdstuk 
7. Het onderzoek uit dit hoofdstuk maakt deel uit van de EVEREST studie (Explaining the 
Variation in Epidemiology of RRT through Expert opinion, Secondary data sources and 
Trends over time). Hierin werd data op landniveau gebruikt, afkomstig van 36 
nierregistraties wereldwijd, welke in staat waren om voor HD en PD patiënten afzonderlijk de 
incidentiegegevens te verstrekken over de periode van 2003 tot 2005. Macro-economische 
indicatoren werden verzameld uit de OESO en de WHO databases, terwijl zogenoemde 
nierzorg indicatoren met behulp van een vragenlijst werden uitgevraagd onder deskundigen. 
De belangrijkste doelstelling was om te bepalen welke patiëntkenmerken, macro-
economische factoren, en nierzorg indicatoren geassocieerd zijn met het percentage 
dialysepatiënten in een land dat nierfunctievervangende therapie start met PD. Het mediane 
percentage van patiënten die starten met PD was 12% (25e-75ste percentiel, 7-26%). De 
resultaten toonden aan dat een groter deel van de patiënten met diabetes mellitus als 
primaire nierziekte, verhoogde zorguitgaven als percentage van het bruto nationaal product 
per hoofd van de bevolking, een hoger aandeel van private HD centra en hogere kosten van 
de PD behandeling allen geassocieerd waren met een lager percentage patiënten wat 
dialyse start op PD. Met uitzondering van het aandeel patiënten met diabetische nefropathie 
suggereren deze bevindingen dat het mogelijk is om de initiële dialyse modaliteitskeuze te 
beïnvloeden door de organisatie van de gezondheidszorg en financiering. 

Tenslotte werden in Hoofdstuk 8 de trends van de patiëntoverleving per dialysemodaliteit  
tussen 1992 en 2011 bestudeerd. Hiervoor zijn de individuele patiëntgegevens van 12 
nierregistraties gebruikt die sinds 1992 volledige gegevens aan de ERA-EDTA Registratie 
aanleverden. De trends in incidentie en prevalentie voor HD, PD en transplantatie werden 
met behulp van zogenoemde joinpoint regressie analyse gekwantificeerd. Deze analyse 
identificeert tijdspunten waarop trends over de tijd veranderen van richting. De resultaten 
toonden aan dat de prevalentie van PD sinds 2001 is teruggelopen en dat de prevalentie 
van HD tot 2009 steeg maar daarna stabiliseerde. 

In het algemeen kan een lagere dialyse prevalentie veroorzaakt worden door een 
verminderde patiënt- of techniekoverleving, door meer transplantaties of door een daling van 
de dialyse incidentie. De trends in HD en PD prevalentie zijn in context van deze mogelijke 
verklaringen geplaatst. We toonden aan dat de 5-jaars patiëntoverleving op HD en PD en de 
5-jaars PD techniek overleving over de jaren heen zijn verbeterd, terwijl de kans om tijdens 
dialyse een niertransplantatie te krijgen gelijk is gebleven. De incidentie van patiënten die 
leven met een functionerend transplantaat is toegenomen, terwijl de incidentie van PD sinds 
2000, en van HD sinds 2009 is afgenomen. Dit betekent dat de enige verklaring voor de 
daling in PD gebruik de dalende incidentie sinds 2000 kan zijn. Deze resultaten suggereren 
dat met het oog op de verbeteringen van de patiënt- en techniekoverleving, maar ook in 
verband met de lagere kosten die de therapie met zich meebrengt, PD niet vermeden moet 
worden als eerste dialysemodaliteit. 

Hoofdstuk 9 vat de belangrijkste resultaten van de voorgaande hoofdstukken samen en 
plaatst ze in een breder perspectief door de implicaties voor de klinische praktijk en 
suggesties voor toekomstig onderzoek te bespreken. Concluderend, volgens Europese 
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nefrologen zijn patiëntvoorkeur en de klinische toestand van de patiënt de twee belangrijkste 
factoren in de besluitvorming over de vraag of en wanneer dialyse gestart moet worden. 
Patiëntgerichte studies zijn echter nodig om factoren te identificeren die door de patiënten 
zelf als belangrijk worden gezien. 
Ook voor wat betreft de keuze voor een eerste dialysemodaliteit moet vooral afgegaan 
worden op de voorkeur van de patiënt, mits contra-indicaties voor de dialysemodaliteit van 
voorkeur afwezig zijn. De patiëntoverleving op dialyse is in de afgelopen jaren verbeterd, 
vooral voor patiënten die dialyse startten met PD. Hoewel de verbeterde resultaten voor de 
meerderheid van de patiënten én de huidige economische druk op het budget voor de 
gezondheidszorg pleiten voor een toename in het PD gebruik, is de prevalentie van PD in 
Europa sinds 2001 gedaald. Verder onderzoek is nodig om te bepalen hoe het gebruik van 
PD als eerste dialysemodaliteit bij patiënten met eindstadium nierfalen gestimuleerd kan 
worden. 


