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Eenn belangrijke functie van de nieren bij gezonde mensen is het verwijderen van 

afvalstoffenn en overtollig vocht. Door allerlei ziektes kan deze functie 

achteruitgaan.. Zodra de nierfunctie zodanig is afgenomen dat het vasthouden 

vann afvalstoffen, zouten en water potentieel fataal kan zijn, wordt er gesproken 

overr terminale nierinsufficiëntie. Als gevolg van deze aandoening zullen 

patiëntenn spoedig overlijden, tenzij met een behandeling wordt gestart die de 

nierfunctiee vervangt. Het doel van deze behandeling is te corrigeren voor de 

gevolgenn van het verlies van de nierfunctie en daarmee de levensverwachting 

vann de patiënt te verlengen en de kwaliteit van leven van de patiënt te 

verbeteren.. Tot op heden is er geen op evidence gebaseerde informatie 

beschikbaarr over het optimale moment om met nierfunctie vervangende therapie 

tee beginnen. In 1997 publiceerde Amerikaanse onderzoekers een opinion-based 

richtlijnn over het tijdstip van starten met dialyse behandeling. Het doel van het in 

ditt proefschrift beschreven onderzoek is de mogelijke voor- en nadelen van deze 

startrichtlijnn expliciet te maken. Hiertoe hebben wij het effect van deze richtlijn op 

sterftee en op de kwaliteit van leven onderzocht in een groot prospectief cohort 

onderzoekk onder Nederlandse dialyse patiënten. 

AchtergrondAchtergrond van dit proefschrift 

Err bestaan drie vormen van nierfunctie vervangende behandeling: hemodialyse, 

peritonealee dialyse en niertransplantatie. Bij hemodialyse worden de afvalstoffen 

enn het overtollig vocht verwijderd met behulp van een kunstnier buiten het 

lichaam.. Bij het merendeel van de patiënten duurt een hemodialyse sessie vier 

uurr en wordt deze drie maal per week herhaald. Bij peritoneale dialyse wordt het 

buikvliess (peritoneum) als kunstnier gebruikt. De patiënt laat dialysaat (vloeistof) 

inn de buikholte lopen, waar uitwisseling plaatsvindt van afvalstoffen en vocht 

tussenn de bloedvaten in het peritoneum en het dialysaat. Het dialysaat wordt 

gemiddeldd vier keer per dag vervangen. Overdag blijft het dialysaat vier tot vijf 

uurr in de buikholte, 's nachts ongeveer acht uur. 

Ondankss talrijke verbeteringen in dialyse techniek en een toename van dialyse 

kenniss is de levensverwachting van patiënten met terminale nierinsufficiëntie nog 

altijdd laag. Deze lage verwachting heeft in de USA geleid tot de oprichting van 

DOQII (Dialysis Outcomes Quality Initiative) door de National Kidney Foundation 
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(NKF).. Het doel van DOQI was om de levensverwachting en uitkomsten van de 

patiëntenn te verbeteren door middel van het geven van aanbevelingen voor 

optimalee klinische zorg. Dit resulteerde in 1997 tot de uitgifte van richtlijnen voor 

dee klinische praktijk. De eerste richtlijn voor een adequate peritoneale dialyse 

behandelingg gaat over het tijdstip waarop met chronische dialyse behandeling 

moett worden begonnen. Door het ontbreken van beschikbare evidence was de 

DOQII werkgroep gedwongen om een opinion-based richtlijn te ontwikkelen. 

Naa de publicatie van deze opinion-based richtlijn kwam de vraag naar voren of 

dezee ook ingevoerd moest worden. Echter, voordat een dergelijke nieuwe 

richtlijnn geïmplementeerd kan worden moeten eerst de voor- en nadelen expliciet 

bekendd zijn. Deze voor- en nadelen kunnen dan worden gewogen naar de 

voorkeurr van patiënten en afgezet tegen de (meer)kosten. De voor- en nadelen 

werdenn echter niet expliciet door DOQI vermeld. Het voordeel van deze richtlijn, 

alduss DOQI, is een verbetering van de voedingstoestand, wat zou leiden tot een 

beteree overleving. Mogelijke nadelen van deze richtlijn zijn de invloed op het 

dagelijkss functioneren, de mogelijke bijwerkingen en de bijkomende kosten. 

Invoerenn van deze DOQI richtlijn zou voor een deel van de patiënten betekenen 

datt ze in een eerder stadium van de terminale nierinsufficiëntie met de dialyse 

behandelingg moeten beginnen. In Nederland bijvoorbeeld zou 35 tot 40% van de 

patiëntenn gemiddeld 6 maanden eerder moeten starten met dialyse behandeling. 

StartenStarten met dialyse behandeling 

Hett effect van de DOQI startrichtlijn op sterfte en op de kwaliteit van leven 

hebbenn we onderzocht in een groot prospectief cohortonderzoek onder patiënten 

mett terminale nierinsufficiëntie in Nederland (NECOSAD). Deze patiënten 

namenn vlak voor de start van de chronische dialyse behandeling aan het 

onderzoekk deel. 

Omdatt NECOSAD een prospectief cohortonderzoek is, en daardoor vatbaar 

voorr allerlei vormen van vertekening, moeten mogelijke determinanten, 

verstorendee factoren en uitkomstmaten correct bepaald worden. Voor een aantal 

vann deze factoren hebben we dan ook nieuwe procedures ontwikkeld of 

bestaandee instrumenten gevalideerd. 

Voorr het berekenen van de restnierfunctie, uitgedrukt als rGFR of als 

KWureum,, zijn gegevens over de ureumconcentratie noodzakelijk. Zowel in de 
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klinischee praktijk als bij data verzamelingen voor cohortonderzoek ontbreken 

dezee gegevens af en toe, terwijl de creatinine klaring vaak wel bekend is. 

Vanwegee dit probleem hebben we een formule ontwikkeld om de restnierfunctie 

tete bepalen indien de gegevens over ureumconcentratie ontbreken (Hoofdstuk 

2).2). De rGFR is correct te berekenen met een formule waarin de creatinine klaring 

enn het 24-uurs volume van de urine zijn opgenomen. De bepaling van rGFR met 

dezee formule is zo nauwkeurig dat ze zelfs bij de dagelijkse behandeling van 

hemodialysee (HD) patiënten gebruikt kan worden. De bepaling van Kt/VureUm uit 

dee creatinine klaring was minder nauwkeurig. 

Hett belang van corrigeren voor verschillen in kwaliteit van leven tussen 

patiëntgroepenn die al bij de start van de dialyse bestaan wordt gedemonstreerd 

inn Hoofdstuk 3. Na correctie voor verschillen in patiënteigenschappen hadden 

patiëntenn die op het punt stonden met hemodialyse te beginnen een slechtere 

kwaliteitt van leven vergeleken met patiënten die op het punt stonden met 

peritonealee dialyse te gaan beginnen. Het corrigeren voor verschillen in bekende 

patiëntt karakteristieken met behulp van multivariabele technieken volstond dus 

niett om patiëntgroepen vergelijkbaar te maken voor wat betreft kwaliteit van 

leven.. De beste methode om hiermee om te gaan bij het beoordelen van het 

effectt van dialysebehandeling is het bepalen van de kwaliteit van leven voor de 

startt van de behandeling en vervolgens voor eventuele verschillen te corrigeren. 

Vervolgenss hebben we drie bestaande methodes waarmee bijkomende 

ziektenn geclassificeerd kunnen worden in patiënten met terminale 

nierinsufficiëntie,, geëvalueerd op hun vermogen om het risico op sterfte te 

voorspellen;; de Khan-, de Davies- en de Charlson-index (Hoofdstuk 4). Daarna 

werdenn deze drie indices vergeleken met een nieuwe index waarin de ernst van 

dee individuele aandoening was meegenomen. Van de drie bestaande indices 

hadd de Charlson-index het beste onderscheidend vermogen. Het toevoegen van 

dee ernst van de aandoening gaf geen verbetering in het vermogen om het risico 

opp sterfte te voorspellen. Na het toevoegen van leeftijd nam het onderscheidend 

vermogenn van de verschillende indices zodanig toe dat deze overeenkomstig 

werdd voor alle vier de indices. Deze bevindingen betekenen dat de drie 

bestaandee indices geschikt zijn om de prognostische waarde van bijkomende 

ziektee op sterfte te bepalen, mits er voldoende wordt gecorrigeerd voor het effect 

vann leeftijd. Het voorspellend vermogen kon niet worden verbeterd door het 

meenemenn van de ernst van de individuele aandoening. 
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Dee validatie van een nieuw instrument om de kwaliteit van leven van dialyse 

patiëntenn te meten, de KDQOL-SF™, wordt in Hoofdstuk 5 beschreven. Dit 

instrumentt heeft goede psychometrische eigenschappen. De verschillende 

dialysegerelateerdee dimensies bleken informatief, betrouwbaar en valide. 

Bovendienn waren de dimensies die betrekking hadden op problemen specifiek 

voorr dialyse patiënten gevoeliger om verschillen in aan nierziekte gerelateerd 

klinischee kenmerken op te pikken dan de meer algemene dimensies. Daarnaast 

leiddee verbeteringen of verslechteringen in klinische kenmerken van een patiënt 

tott overeenkomstige verbeteringen of verslechteringen in de scores van de 

verschillendee dimensies van de KDQOL-SF™. Het instrument is dus goed te 

gebruikenn in onderzoek onder dialysepatiënten. 

Inn de hoofdstukken 6 en 7 worden de resultaten van de evaluatie van de 

DOQII startrichtlijn beschreven. Binnen NECOSAD zijn 94 (37%) van de 253 

patiëntt later met de dialyse behandeling gestart dan door DOQI wordt 

aanbevolenn (Hoofdstuk 6). Er werd een hoger risico op sterfte waargenomen 

binnenn deze groep patiënten vergeleken met de patiënten die wel op tijd waren 

gestart,, alhoewel dit verschil niet significant was. Het gecorrigeerde verschil in 

geschattee overleving 3 jaar na de start van chronische dialyse was 2,5 maand 

(95%% betrouwbaarheids interval: 1,1 tot 4,0 maanden) in het voordeel van de 

tijdigee starters. Dit voordeel verdween echter als er rekening werd gehouden met 

dee tijd die deze patiënten eerder met de chronische dialyse behandeling waren 

begonnen:: gemiddeld 6 maanden. 

Patiëntenn die volgens DOQI op tijd met de dialyse behandeling gestart waren 

haddenn een beter fysiek functioneren bij de start van de behandeling dan 

patiëntenn die te laat waren gestart (Hoofdstuk 7). Er werd geen verschil 

gevondenn in psychosociaal functioneren tussen beide groepen. Na 1 jaar 

chronischee dialyse behandeling werden er geen verschillen meer waargenomen 

inn het functioneren tussen patiënten die op tijd of te laat waren gestart. Een 

mogelijkk voordeel van laat starten is de extra tijd, gemiddeld 6 maanden, zonder 

dee strikte regels van de dialyse behandeling. Het is onduidelijk of het 

kortdurendee voordeel in fysiek functioneren van het tijdig starten opweegt tegen 

dee extra beperkingen die het dialyseren met zich meebrengt. Alleen de patiënt 

zelf,, in nauw overleg met de nefroloog, kan deze afweging maken. 

Gezienn de kleine verschillen in winst in overleving en kwaliteit van leven 

tussenn de patiënten die op tijd of te laat waren gestart met dialyse behandeling 
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zall het invoeren van de DOQI startrichtlijn weinig verbetering opleveren voor 

patiëntenn met terminale nierinsufficiëntie in Nederland. 

NaarNaar een 'evidence-based' richtlijn 

Inn Hoofdstuk 8 worden beperkingen en mogelijke vertekeningen van de 

gevondenn resultaten besproken. Vertekening door selectie, de meest 

waarschijnlijkee vorm van 'bias' in dit onderzoek, wordt uitgebreid besproken. 

Vervolgenss worden de voor- en nadelen van de DOQI startrichtlijn kort 

behandeld.. Deze resultaten laten zien dat er geen overtuigend bewijs is 

gevondenn om de DOQI startrichtlijn in Nederland te gaan implementeren. 

Suggestiess over hoe nu verder te gaan met de ontwikkeling van een evidence-

basedbased richtlijn voor de start van dialyse behandeling worden gegeven. De meest 

voorr de hand liggende volgende stap is te onderzoeken hoe de DOQI richtlijn 

aangepastt kan worden, dus te onderzoeken wat het effect is van andere 

grenswaardenn dan nu wordt voorgesteld. Ook kan er gekeken worden of er 

anderee parameters dan de huidige in deze richtlijn thuishoren en of er specifieke 

richtlijnenn voor bepaalde subgroepen van patiënten moeten komen. Vervolgens 

zoudenn de voor- en nadelen van deze aangepaste richtlijn onderzocht moeten 

worden.. De beste methode om dit te onderzoeken is aan de hand van een 

gerandomiseerdee trial waarbij patiënten met terminale nierinsufficiëntie at 

randomrandom worden toegewezen aan twee vormen van behandeling: tijdig dan wel 

laterr starten. Vervolgens kan met behulp van de verkregen evidence, de 

formuleringg van een evidence-based richtlijn starten. Implementatie van deze 

nieuwee richtlijn is de volgende stap. Het is belangrijk dat vertegenwoordigers van 

invloedrijkee organisaties die met deze richtlijn te maken krijgen hierbij betrokken 

worden.. In Nederland bijvoorbeeld zouden organisaties als de Dialyse Groep 

Nederlandd (DGN), de Landelijke Vereniging Dialyse en Transplantatie (LVDT), 

enn de Nierstichting Nederland (NSN) hierbij betrokken kunnen worden. 

Bovendienn moet een implementatie strategie alle medische disciplines bereiken 

diee met een dergelijke richtlijn te maken kunnen krijgen. 

Hett ontwikkelen en implementeren van een evidence-based richtlijn is vaak een 

tijdrovendd proces. Ondertussen komen er steeds nieuwe patiënten op de pre-

dialysee poli bij. Nefrologen moeten dus dagelijks beslissen wanneer er met de 
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dialysee behandeling begonnen moet worden. De resultaten zoals beschreven in 

ditt proefschrift geven geen aanleiding om het huidige beleid in Nederland aan te 

passen.. De beslissing over het tijdstip waarop met de dialyse behandeling 

begonnenn wordt moet het resultaat zijn van een afweging tussen de voor- en de 

nadelen,, gewogen naar het perspectief van de patiënt met inachtneming van de 

beschikbaree middelen. 

Inn het laatste deel van hoofdstuk 8 worden suggesties gegeven voor ander 

onderzoek.. De aandacht zou zich ook moeten richten op onderzoek naar de 

achteruitgangg van de nierfunctie in de fase voor de start van de dialyse, de 

predialyse.. Dergelijk onderzoek kan mogelijke risicofactoren die de achteruitgang 

inn nierfunctie beïnvloeden identificeren. Daarbij moet onderzocht worden welke 

klinischee interventies de achteruitgang van patiënten met terminale 

nierinsufficiëntiee kunnen vertragen. Als we de start van chronische dialyse 

behandelingg konden uitstellen zou de winst voor de patiënt aanzienlijk kunnen 

zijn. . 

Ookk al zou de start van de dialyse behandeling uitgesteld kunnen worden, dan 

nogg komt er een moment waarop gestart moet worden met de 

nierfunctievervangendee therapie. De afweging wanneer te starten met 

chronischee dialyse behandeling kan dan ook niet worden ontweken. 
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