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NEDERlANDSE SAMENVATTING 

Sinds de jaren zeventig is het mogelijk om kinderen met terminale nierinsufficiëntie in leven 
te houden met chronische nierfunctievervangende therapie. Ondanks verbeteringen in de 
behandeling van kinderen met nierfunctievervangende therapie is de kans op overlijden en 
andere bijkomende ziekten nog steeds sterk verhoogd. Terminale nierinsufficiëntie bij kin-
deren is zeldzaam. In Nederland en België zijn er ongeveer 50 nieuwe kinderen per jaar met 
terminale nierinsufficiëntie. Om reisafstanden te beperken zijn er 4 Nederlandse en 6 Belgi-
sche betrekkelijk kleine centra waar chronisch nierfunctievervangende therapie (dialyse of 
niertransplantatie) wordt aangeboden voor kinderen. Tot de komst van het RICH-Q project 
(Renal Insufficiënty therapy in Children- Quality assessment and improvement) in 2007, be-
stond er geen structureel inhoudelijk overleg over dialyse patiënten tussen deze centra. In 
dit project werken alle 10 Nederlandse en Belgische centra voor dialyse en transplantatie bij 
kinderen nauw samen. Het doel van het project is om de kwaliteit van behandeling van kin-
deren met een terminale nierinsufficiëntie te verbeteren. Het project beoogt dit door alle 
gegevens over behandeling en uitkomsten van behandeling centraal te registreren en iedere 
zes maanden bij elkaar te komen om over de behandelingskarakteristieken en uitkomsten te 
discussiëren. Sinds 2011 participeert een groot Duits centrum uit Keulen. Op 1 maart 2013 
waren er 327 kinderen geïncludeerd in de studie. Er zijn diverse werkgroepen geformeerd 
die zich bezig houden met richtlijnen en onderzoeksvoorstellen om verder inzicht te krijgen 
in de beste therapie. Daarnaast zijn er zogenaamde add-on studies ontwikkeld, studies naar 
nieuwe diagnostische procedures. 
De resultaten van dit proefschrift maken deel uit van het RICH-Q project. Dit proefschrift 
heeft als doel om de huidige zorg in kaart te brengen en verbeteringen aan te brengen 
in deze kwaliteit van zorg voor kinderen met terminale nierinsufficiëntie. In hoofdstuk 1 
wordt een algemene introductie gegeven over terminale nierinsufficiëntie en het doel van 
dit proefschrift. 
Deel I van het proefschrift gaat over de verschillen in behandelstrategieën en uitkomsten 
van dialyse (hoofdstuk 2) en niertransplantatie (hoofdstuk 3) tussen de verschillende RICH-
Q centra. 
Hoofdstuk 2  beschrijft de verschillende behandelstrategieën voor dialyse tussen de 10 
verschillende centra in Nederland en België. De behandelstrategieën werden vergeleken 
met de richtlijnen uit de literatuur en de daadwerkelijke uitgevoerde therapie. Er bleken 
grote verschillen te zijn tussen de centra. Bijvoorbeeld; wanneer een kind moet starten met 
dialyse, met welke therapie een kind start (hemodialyse of peritoneaal dialyse) en de fre-
quentie van hemodialyse. Verder bleken de behandelstrategieën niet overeen te komen 
met de aanbevolen richtlijnen en zelfs niet met de uitgevoerde therapie. In hoofdstuk 3 
werden vergelijkbare resultaten gevonden maar dan voor niertransplantatie in 10 centra uit 
Nederland en België en 1 centra uit Duitsland. Er bleken verschillen te zijn in de minimale 
vereisten waar een donor of ontvanger aan moet voldoen. Deze resultaten impliceren dat 
het wel degelijk uitmaakt in welk centrum een kind wordt behandeld. Een groot deel van 
deze variatie is te verklaren door het ontbreken van goede richtlijnen speciaal voor kinde-
ren met terminale nierinsufficiëntie. Om deze richtlijnen in kaart te brengen hebben we in 
hoofdstuk 4 een systematische literatuuronderzoek gedaan naar alle bestaande richtlijnen 
voor kinderen die worden behandeld met chronische dialyse. Er zijn 17 richtlijnen gevonden 
bestaande uit 369 aanbevelingen. Slechts 7 van deze richtlijnen waren zo ontwikkeld dat ze 
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met wat aanpassingen te gebruiken zijn in de dagelijkse praktijk. Op dit gebied bestaat er 
dus grote behoefte aan verbetering. RICH-Q is momenteel bezig om in kleine werkgroepen 
richtlijnen te ontwikkelen voor verschillende onderwerpen. 
Deel II van dit proefschrift beschrijft de verschillende behandelstrategieën en uitkomsten 
tussen kinderen met terminale nierinsufficiëntie van westerse en niet-westerse achter-
grond. Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van de verschillende behandelstrategieën en 
uitkomsten tussen kinderen van westerse en niet-westerse achtergrond die behandeld wor-
den met dialyse. 79 van de 179 geïncludeerde kinderen waren van niet-westerse achter-
grond. Hierbij hebben we een kind als niet-westers gedefinieerd als minimaal een van beide 
ouders in een niet-West-Europees land was geboren. Niet-westerse kinderen werden vaker 
met hemodialyse behandeld in plaats van peritoneaal dialyse,  werden minder snel getrans-
planteerd en hadden vaker buikvliesontstekingen en botziekten dan westerse kinderen.  Het 
is niet duidelijk waardoor deze verschillen precies worden veroorzaakt. Meer aandacht voor 
niet-westerse patiënten is nodig om zowel de arts als de patiënt en zijn familie hiervan be-
wust te maken. Hoofdstuk 6 beschrijft de kwaliteit van leven van kinderen met terminale 
nierinsufficiëntie van westerse en niet-westerse achtergrond. Kinderen van niet-westerse 
achtergrond rapporteerden een slechtere kwaliteit van leven te hebben wat betreft school 
en emotioneel functioneren. Dit is verontrustend omdat de kwaliteit van leven van kinde-
ren met terminale nierinsufficiënt al laag is in vergelijking met gezonde westerse en niet-
westerse kinderen. Om de kwaliteit van leven van deze kinderen te verbeteren moet de 
kindernefroloog en het multidisciplinaire team die betrokken is bij het kind meer aandacht 
hebben voor school en emotioneel functioneren. 
Deel III van het proefschrift beschrijft onze zoektocht naar een betrouwbaar meetinstru-
ment voor het opsporen van hartziekten bij kinderen met terminale nierinsufficientie. Hart- 
en vaatziekten vormen de belangrijkste doodsoorzaak van terminale nierinsufficiëntie bij 
kinderen en uiten zich in linker ventrikel hypertrofie (LVH) en diastolische- en systolische 
dysfunctie. Bij volwassenen patiënten zijn niet-invasieve technieken ontwikkeld om hart- 
en vaatziekten op te sporen, die in maat en getal direct zijn geassocieerd met de kans op 
overlijden. Betrouwbare gegevens bij kinderen zijn vooralsnog schaars. Vroege detectie van 
hart- en vaatziekten en associatie met de verschillende behandelingmethoden zijn essen-
tieel om de prognose van deze kinderen te verbeteren. Hoofdstuk 7 beschrijft de reprodu-
ceerbaarheidstudie van het opsporen van LVH door middel van conventionele echografie. 
Vooralsnog worden er bij kinderen met terminale nierinsufficiëntie alleen routinematig 
conventionele echo’s gedaan. Onze resultaten laten zien dat de reproduceerbaarheid van 
het meten van LVH laag is. In individuele kinderen was een verschil in vaatwanddikte van 
1.6 mm niet te onderscheiden van de meetfout, zelfs als het gemeten was door dezelfde 
cardioloog. Onze studie toont aan dat de conventionele echo geen goede methode is om 
LVH op te sporen bij kinderen met terminale nierinsufficientie. Uit andere studies bleken 
Tissue Doppler Imaging (TDI) en Speckle Tracking Echocardiografie (STE) een veel belovende 
techniek te zijn voor het opsporen van diastolische en systolische dysfunctie.  Daarom heb-
ben wij in hoofdstuk 7 en 8 de verschillende technieken vergeleken. Hoofdstuk 8 vergelijkt 
de conventionele echo met TDI in het opsporen van diastolische dysfunctie in kinderen met 
terminale nierinsuffiensientie vergeleken met gezonde kinderen en vergelijkt de reprodu-
ceerbaarheid van beide technieken. Kinderen met terminale nierinsuffiecient hadden een 
significant slechtere dialstolische functie vergeleken met de gezonde kinderen zowel met de 
conventionale echo als met TDI gemeten. Maar gemeten met TDI waren er meer kinderen 
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gediagnostiseerd met diastolische dysfunctie dan met de conventionale echo. De reprodu-
ceerbaarheid van de TDI meteingen waren beter dan de conventionele echo meting. Wij 
concluderen dat TDI gevoeliger en beter reproduceerbaar is dan conventionale echo in het 
opsporen van vroege diastolische dysfunctie bij kinderen met terminale nierinsufficientie. 
Wij raden dan ook aan om ook TDI metingen routinematig bij deze kinderen te laten maken. 
In Hoodstuk 9 vergelijken we STE met conventionale echo en TDI in het opsporen van systo-
lische dysfunctie in kinderen met terminale nierinsufficientie in vergelijkig met gezonde kin-
deren. Gemeten met STE hadden kinderen met terminale nierinsufficientie een significant 
slechtere systolische functie dan gezonde kinderen. De conventionele echo en TDI spoorden 
geen verschillen op in systolische functie tussen de groepen maar gemeten met STE, bleken 
meer dan 60% van de kinderen met terminale nierinsufficientie systolische dysfunctie te 
hebben. Dit is opmerkelijk omdat tot nu toe gedacht werd dat systolische dysfunctie pas op 
de volwassen leeftijd zou optreden. Er zijn longitudinale studies nodig om de validiteit van 
STE te bepalen in kinderen met terminale nierinsufficientie. 

Tot slot wordt in hoofdstuk 10 de algemene discussie van alle resultaten van dit proefschrift 
beschreven en worden er aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van de kwaliteit van 
de zorg voor kinderen met terminale nierinsufficiëntie.


