
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Determinants of outcome dialysis

Jager, K.J.

Publication date
2000

Link to publication

Citation for published version (APA):
Jager, K. J. (2000). Determinants of outcome dialysis. [Thesis, fully internal, Universiteit van
Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/determinants-of-outcome-dialysis(a66b9058-9033-4d79-bef5-0a030ff16939).html


Samenvatting g 





Samenvatting Samenvatting 

Bijj  gezonde mensen verwijderen de nieren afvalstoffen en overtollig vocht. 
Verschillendee ziekten kunnen er toe leiden dat de nieren niet of nauwelijks meer 
functioneren.. Dit ziektebeeld wordt terminale nierinsufficiëntie genoemd Als deze 
aandoeningg niet wordt behandeld, zal de patiënt overlijden. Niertransplantatie of 
dialysebehandelingg kunnen uitkomst bieden. Dialyse kan de functie van de nieren 
gedeeltelijkk overnemen. Omdat er een tekort aan donomieren bestaat, zullen de 
meestee patiënten met terminale nierinsufficiëntie tenminste een deel van hun leven 
afhankelijkk zijn van dialysebehandeling. 

Inn Hoofdstuk 1 wordt beschreven dat het aantal Nederlandse dialysepatiënten 
groeit.. Op dit moment starten meer dan 1300 patiënten per jaar met dialyse-
behandeling.. De groei in het aantal patiënten werd vergezeld door een hogere 
sterftee in deze patiëntengroep. Dit heeft er toe geleid dat de Dialyse Groep 
Nederlandd (DGN) het initiatief heeft genomen tot de start van de Nederlandse 
Coöperatievee Studie naar de Adequaatheid van Diarysebehandeling (NECOSAD), 
eenn prospectieve multicenter studie. Het eerste doel van deze studie was het 
prospectieff  bestuderen van de relatie tussen enerzijds patiënt- en therapie-
karakteristiekenn op 3 maanden na de start van de dialyse en anderzijds de resultaten. 
Hett tweede doel van de studie was te definiëren wat adequate dialyse is en 
richtlijnenn te ontwikkelen die toepasbaar zouden zijn op de Nederlandse 
dialysepopulatie.. Dit proefschrift beschrijft het eerste NECOSAD cohort en de 
uitkomstenn binnen deze patiëntengroep. 

Inn Hoojèlstuk 2 worden de kenmerken van de patiënten 3 maanden na de start 
vann de dialysebehandeling ('baseline') beschreven. Hoofstuk 2.1 geeft een 
beschrijvingg van hun klinische toestand en plaatst deze groep in een Europees 
perspectief.. Tweehonderdvijftig opeenvolgende nieuwe dialysepatiënten uit 13 
dialysecentraa namen deel aan deze studie. Hun gemiddelde leeftijd was 57 jaar, 58% 
wass man. Renaal vasculair lijden was de meest voorkomende oorzaak van de 
terminalee nierinsufficiëntie. Eenenvijftig procent van de patiënten had bijkomende 
ziekten,, 18% had diabetes mellitus en 28% cardiovasculaire aandoeningen. Met 
behulpp van multivariate lineaire regressie werd een relatie gevonden tussen een 
verlaagdee eiwitinname en een lagere restnierfunctie. Bloeddruk was geassocieerd 
mett de leeftijd en de oorzaak van het nierlijden. Onze patiëntengroep leek niet 
meerr bijkomende aandoeningen te hebben dan een Nederlandse patiëntengroep, 
diee enige jaren eerder aan een Europese studie had deelgenomen. De vergelijking 
mett andere Europese studies werd bemoeilijkt door het gebruik van verschillende 
definitiess van bijkomende ziekten en door het bestuderen van geselecteerde 
patiëntenpopulaties. . 

Err wordt geconcludeerd dat de nieuwe Nederlandse dialysepatiënten ouder zijn 
gewordenn en dat de incidentie van diabetische nefropathie gestegen is. Uit deze 
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studiee konden geen conclusies worden getrokken wat betreft een gelijktijdige 
stijgingg in het aantal bijkomende ziekten. Onze patiëntengroep bleek echter 
representatieff  voor nieuwe Nederlandse dialysepatiënten in de periode 1993-1995 
enn kan daarom dienen als referentiepopulatie om toekomstige veranderingen in de 
kenmerkenn van Nederlandse dialysepatiënten te bestuderen. Er wordt benadrukt 
datt het gebruik van gemeenschappelijke internationale definities voor bijkomende 
ziektenn nodig is om vergelijking van de overlevingscijfers van diafysepopulaties 
mogelijkk te maken. 

Inn Hoofdstuk 2.2 wordt de kwaliteit van leven van onze patiëntengroep bij 
baselinee geëvalueerd. Tevens wordt deze vergeleken met de kwaliteit van leven van 
eenn groep uit de algemene Nederlandse bevolking. Bovendien wordt de relatie 
tussenn kwaliteit van leven en demografische, klinische, restnierfunctie en 
dialysekenmerkenn bestudeerd. De kwaliteit van leven, zoals deze wordt ervaren 
doorr de patiënt, werd gemeten met behulp van de SF-36, een vragenlijst met 36 
vragenn die acht dimensies omvat: fysiek functioneren, sociaal functioneren, 
rolbeperkingenn ten gevolge van fysieke problemen, rolbeperkingen ten gevolge van 
emotionelee problemen, mentaal welbevinden, vitaliteit, lichaamspijn en algemene 
gezondheidsperceptie.. Met behulp van multivariate lineaire regressie werden de 
onafhankelijkee verklarende variabelen van de verschillende dimensies geïdentificeerd. 
Dezee SF-36 werd ingevuld door 120 hemodiafyse en 106 peritoneale dialyse-
patiënten.. Hun kwaliteit van leven was aanzienlijk lager in vergelijking met de 
algemenee bevolking, vooral wat betreft de dimensies rolbeperkingen ten gevolge van 
fysiekee problemen en de algemene gezondheidsperceptie. Hemodialysepatiënten 
rapporteerdenn een lagere kwaliteit van leven dan peritoneale dialyse patiënten voor de 
dimensiess fysiek functioneren, rolbeperkingen ten gevolge van emotionele 
problemen,, mentaal welbevinden en pijn. Bij multivariate analyse bleef alleen een 
verschill  in mentaal welbevinden tussen dialysemodaliteiten bestaan ten gunste van 
peritonealee dialyse. Een groter aantal bijkomende ziekten, een lager hemoglobine en 
eenn lagere restnierfunctie waren onafhankelijk geassocieerd met een verminderde 
kwaliteitt van leven. De hoeveelheid variantie van de SF-36 scores die verklaard kon 
wordenn door de geselecteerde demografische, klinische, restnierfunctie en 
dialysekenmerkenn was het grootst voor fysiek functioneren (29.7%). De verklaarde 
variantiess van de andere SF-36 dimensies varieerden van 6.9% voor algemene 
gezondheidsperceptiee tot 15.4% voor vitaliteit. 

Wee concluderen dat de kwaliteit van leven van nieuwe patiënten met terminale 
nierinsufficiëntiee aanzienlijk minder is dan die van de algemene bevolking. 
Bijkomendee ziekten, hemoglobine en restnierfunctie kunnen de lagere kwaliteit van 
levenn maar in beperkte mate verklaren. Niet alleen de determinanten van kwaliteit 
vann leven moeten verder worden onderzocht, maar ook de kwaliteit van de 
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meetinstrumenten.. Vanuit klinisch perspectief is het aan te bevelen de kwaliteit van 
levenn van dialysepatiënten regelmatig te beoordelen. 

Inn Hoofdstuk 3 worden de behandeling en de mortaliteit gerapporteerd. Het 
eerstee deel, Hoofdstuk 3.1, gaat over de case-mix verschillen tussen de deelnemende 
centraa en over de dialysebehandeling in de loop van de tijd. De behandeling wordt 
vergelekenn met de huidige richtlijnen voor adequate dialyse uit de VS. Mortaliteit, 
ziekenhuisopnamee en het beloop van de restnierfunctie en de bloeddruk worden 
beschreven.. Tevens worden de resultaten van dialyse onder ouderen besproken. Er 
bestondenn aanzienlijke verschillen tussen de patiëntenpopulaties van verschillende 
dialysecentraa wat betreft leeftijd, bijkomende ziekten en de restnierfunctie op 3 
maandenn na de start van de dialyse. Ongeveer 40% van de hemodialysepatiënten en 
meerr dan 50% van de peritoneale dialysepatiënten kregen adequate dialyse volgens 
dee richtlijnen uit de VS. Onder hemodialysepatiënten steeg dit percentage over de 
tijd,, maar onder peritoneale dialyse patiënten was er een daling. Twee jaar na de 
startt van de dialyse was de patiëntoverleving 76%. Met Cox proportional hazards 
regressiee lieten wij zien dat een hogere leeftijd, de aanwezigheid van comorbiditeit, 
eenn hogere systolische bloeddruk en een laag serum albumine risicofactoren waren 
voorr mortaliteit. Er bestond geen verschil in overleving tussen de dialyse-
modaliteiten.. Techniekoverleving was hoger bij hemodialyse. Het aantal ziekenhuis-
opnamedagenn daalde van 25 dagen tussen 3 en 12 maanden naar 19 dagen per 
patiëntjaarr in het derde jaar. De restnierfunctie daalde in beide modaliteiten in 
dezelfdee mate, maar de bloeddruk leek meer te stijgen onder vrouwen die met 
peritonealee dialyse werden behandeld. 

Wijj  concluderen dat de uitkomsten van dialyse vooral afhankelijk zijn van 
patiëntkenmerkenn op 3 maanden na de start van de dialyse. In het licht van de 
steedss hogere leeftijd van nieuwe dialysepatiënten, kan een stijging van de 
mortaliteitt worden verwacht. Bovendien merken wij op dat, als bij de 
kwaliteitsbeoordelingg van dialysecentra ook de resultaten worden betrokken, men 
geïnformeerdd moet zijn over de kenmerken van hun patiëntenpopulaties. 

Inn Hoofdstuk 3.2 presenteren wij de determinanten van mortaliteit en 
techniekfalcnn in patiënten die startten met peritoneale dialyse. Terwijl andere 
studiess een relatie hebben aangetoond tussen de verwijdering van afvalstoffen en 
patiëntoverleving,, is nog weinig aandacht besteed aan de mogelijke effecten van 
overvulling.. In deze studie werd Cox proportional hazards regressie gebruikt om de 
risicofactorenrisicofactoren voor mortaliteit en techniekfalen te bepalen in patiënten die startten 
mett peritoneale dialyse. Drieëndertig patiënten overleden en 44 gingen over op 
hemodialyse.. Twee jaar na de start van de dialyse was de patiëntoverleving 77% en 
dee techniekoverleving 64%. Een hogere leeftijd, een hogere systolische bloeddruk 
enn een lagere absolute hoeveelheid verwijderde afvalstoffen bij baseline waren 
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onafhankelijkee risicofactoren voor mortaliteit. Eén jaar stijging in leeftijd was 
geassocieerdd met een relatief risico (RR) op overlijden van 1.05 (95% Cl, 1.01 tot 
1.09)) en een 10 mm Hg hogere systolische bloeddruk met een RR van 1.42 (95% 
Cl,, 1.17 tot 1.73). De verwijdering van 1 mmol/week/1.73m2 creatinine door urine 
enn dialysaat waren geassocieerd met een RR op overlijden van 0.95 (95% Cl, 0.92 
tott 0.98) en 0.93 (95% Cl, 0.89 tot 0.98). De verwijdering van ureum had een 
vergelijkbaree relatie met het RR op overlijden. Risicofactoren voor techrdekfalen 
warenn een laag urinevolume, een lage peritoneale ultrafiltratie en een hoge 
systolischee bloeddruk. 

Uitt deze studie concluderen wij dat de verwijdering van afvalstoffen door het 
dialysaatt een onafhankelijke voorspeller is voor de mortaliteit. Verder toont de 
associatiee tussen de systolische bloeddruk en mortaliteit aan dat de preventie van 
overvullingg en de verwijdering van afvalstoffen evenveel aandacht verdienen. 

Inn Hoofdstuk 4 wordt de voedingstoestand nader bestudeerd. Het is bekend dat 
onderr dialysepatiënten ondervoeding een risicofactor is voor mortaliteit. Tot nu toe 
zijnn er geen prospectieve studies gepubliceerd waarin het beloop van de 
voedingstoestandd van nieuwe hemodialyse- en peritoneale dialyse patiënten wordt 
vergeleken.. Het doel van deze studie was enerzijds het beloop van de 
voedingstoestandd tussen de dialysemodaliteiten te vergelijken en bovendien de 
determinantenn van dat beloop te bepalen. Er werden tot 24 maanden na de start 
vann de dialyse gegevens verzameld. Met behulp van een statistische techniek voor 
herhaaldee metingen werden de veranderingen in voedingstoestand over de tijd 
vastgesteld.. Verschillen tussen groepen werden gecorrigeerd voor verschillen op 3 
maandenn na de start van de dialyse. Er was een daling in serum albumine 
waarneembaarr onder hemodialysepatiënten en een stijging onder peritoneale dialyse 
patiënten.. Het percentage lichaamsvet steeg, terwijl de 'lean body mass' niet 
veranderde.. De 'protein equivalent of nitrogen appearance (PNA)' genormaliseerd 
naarr het ideale lichaamsgewicht daalde na een jaar onder peritoneale 
dialysee patiënten. Bij multivariate analyse bleek serum albumine op 2 jaar 2.0 g/l 
(95%% Cl, 0.3 tot 3.8) hoger te zijn onder patiënten die op peritoneale dialyse waren 
gestart.. De stijging in lichaamsvet was 3.2 kg (95% Cl, 1.6 tot 4.9) hoger onder 
vrouwenn op peritoneale dialyse dan in andere patiënten. Diabeten kwamen 2.3 kg 
(95%% Cl, 0.6 tot 4.1) meer in vet aan dan niet-diabeten. Kt/Vurea had geen effect op 
hett beloop van de voedingstoestand, maar een hogere K t ^ was geassocieerd met 
eenn hoger serum albumine op 24 maanden na de start van dialyse. 

Meestall  wordt de dialysemodaliteit gekozen op grond van patiënten voorkeur en 
medischee criteria. De resultaten van deze studie impliceren dat bij die therapiekeuze 
ookk de voedingstoestand bij de start van de dialyse, het geslacht van de patiënt en 
dee eventuele aanwezigheid van diabetes mellitus in ogenschouw genomen moeten 
worden.. Patiënten met lage energiereserves zouden meer baat kunnen hebben bij 
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peritonealee dialyse, terwijl dezelfde therapie ongewenste effecten kan hebben bij 
vrouwenn met overgewicht of obesitas. Ook suggereren onze resultaten dat K t ^ 
eenn betere maat voor dialysedosis zou kunnen zijn dan Kt/Vurea en dat het 
eiwitmetabolismee van de patiënt verbeterd zou kunnen worden door een hogere 
Kt t 

urea' ' 

Inn Hoofdstuk 5 staat het beloop van de kwaliteit van leven over de eerst 18 
maandenn op dialyse centraal. Met een statistische techniek voor herhaalde metingen 
werdenn veranderingen van de kwaliteit van leven over de tijd vastgesteld, 
verschillenn in kwaliteit van leven tussen de modaliteiten bestudeerd en interacties 
tussenn die veranderingen over de tijd en de modaliteit onderzocht. De door de 
patiëntt ervaren kwaliteit van leven werd gemeten met de SF-36 op 3, 6, 12, en 18 
maandenn na de start van de dialyse. Van de 230 patiënten die de vragenlijst 
tenminstee één keer hadden ingevuld, bleven er 139 op hun initiële dialysemodaliteit, 
266 patiënten veranderden van modaliteit, 35 ontvingen een donornier, 28 patiënten 
overledenn en bij 2 patiënten herstelde de nierfunctie zich. De kwaliteit van leven 
vann patiënten die overleden tijdens de studieperiode was bij aanvang al beduidend 
slechterr en verslechterde ook sneller dan in de andere patiëntgroepen. Onder 
patiëntenn die op hun initiële dialysemodaliteit bleven, verminderde de fysieke 
kwaliteitt van leven, terwijl de mentale kwaliteit van leven min of meer constant 
bleef.. Na correctie voor de uitgangswaarde van kwaliteit van leven en voor 
bijkomendee ziekten, was er een consistent gunstig effect van hemodialyse op de 
fysiekee kwaliteit van leven, terwijl de mentale kwaliteit van leven op beide 
modaliteitt vergelijkbaar was. Parameters voor adequaatheid van dialyse waren niet 
geassocieerdd met het beloop van de kwaliteit van leven. 

Wijj  concluderen dat deze prospectieve cohort studie suggereert dat het beloop 
vann de fysieke kwaliteit van leven gunstiger is op hemodialyse dan op peritoneale 
dialyse. . 

Hett doel van de algemene discussie in Hoofdstuk 6 is onze bevindingen waar 
mogelijkk te integreren en hen te plaatsen in de context van recente literatuur. In de 
HoofdstukkenHoofdstukken 1 tot en met 5 rapporteerden wij de uitkomsten tezamen met hun 
determinanten.. In Hoofiktuk 6 worden de determinanten als uitgangspunt genomen 
enn wordt hun invloed op de verschillende uitkomsten bediscussieerd. Er wordt 
geconcludeerdd dat NEGOSAD-1 heeft laten zien dat in het algemeen vooral 
patiëntfactorenn de uitkomst van dialyse bepalen. In de grotere patiëntengroep van 
NECOSAD-22 kunnen de effecten van dialyse op de uitkomsten verder worden 
bestudeerd,, zowel in de groep als geheel als in subgroepen. Als afsluiting worden 
suggestiess gedaan voor verder onderzoek. 




