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Terminale nierinsufficiëntie is de eindfase van aandoeningen die het niet-functioneren van 
de nieren betreffen. Een dialysebehandeling verwijdert overtollig vocht en afvalstoffen en 
verlengt daarmee het leven van deze patiënten. Tussen 1981 en 1994 is de jaarlijkse 
incidentie van nieuwe dialysepatiënten verdubbeld tot ongeveer 1200. Zowel de 
nierinsufficiëntie als de dialysebehandeling beïnvloeden het dagelijkse leven van 
nierpatiënten in hoge mate. In dit proefschrift worden verschillende 
gezondheidsuitkomsten, die voor de patiënt van belang zijn, bestudeerd, met speciale 
aandacht voor de kwaliteit van leven (KvL). Hoofdstuk 1 vormt de inleiding tot het 
onderzoek dat in de verschillende hoofdstukken aan de orde komt. 

In Hoofdstuk 2 wordt de klinische conditie van ons cohort van nieuwe patiënten met 
terminale nierinsufficiëntie bij aanvang van de studie ("baseline') beschreven. Deze 
patiënten namen deel aan de Nederlandse Coöperatieve Studie naar de Adequaatheid van 
Dialysebehandeling (NECOSAD). Tussen 1 oktober 1993 en 1 april 1995 werden in 13 
Nederlandse dialysecentra opeenvolgende patiënten geïncludeerd. De kenmerken van de 
patiënten en hun behandeling werden drie maanden na de start van dialysebehandeling 
geregistreerd. 

Het cohort werd gevormd door 250 patiënten, 132 hemodialyse (HD) patiënten en 
118 peritoneale dialyse (PD) patiënten. De gemiddelde leeftijd was 57 jaar, 58% mannen 
en 42% vrouwen. Renaal vasculair nierlijden was de meest voorkomende oorzaak van 
terminale nierinsufficiëntie (23%). Diabetes mellitus was bij 15% van de patiënten de 
oorzaak van het nierlijden, 59% had twee of meer bijkomende aandoeningen. 

In vergelijking tot PD patiënten, waren H D patiënten ouder en hadden, volgens 
Khan's gecombineerde comorbiditeit-leeftijd classificatie, een groter risico te overlijden. 
Daarnaast hadden ze een hogere systolische en een lagere diastolische bloeddruk, een 
hogere serum albumine spiegel, een hogere 'body mass' index en een lager hemoglobine 
gehalte. Van de H D patiënten had 58% en van de P D patiënten 49% lagere Kt/Vu r c u n l 

waarden dan aanbevolen in Amerikaanse richtlijnen. Wat betreft de creatinine klaring had 
26% van de PD patiënten een lagere waarde dan de Amerikaanse standaard. 

Daar ons cohort representatief bleek voor nieuwe Nederlandse dialysepatiënten 
(periode: 1993-1995), voor wat betreft leeftijd, geslacht en primaire nieraandoeningen, kan 
dit cohort dienen als referentiepopulatie om toekomstige ontwikkelingen in patiënt- en 
dialysekarakteristieken te bestuderen. Verder zij opgemerkt dat algemeen geaccepteerde 
definities van co-morbiditeit noodzakelijk zijn voor valide vergelijkingen tussen groepen 
patiënten uit verschillende centra en verschillende landen. 

Hoofdstuk 3.1 geeft een overzicht van de voornaamste methodologische problemen bij het 
meten van kwaliteit van leven (KvL), en van de inhoud en meeteigenschappen van drie 
generieke en drie ziekte-specifieke KvL instrumenten. Tevens worden knelpunten in het 
onderzoek van de KvL van dialyse patiënten besproken. 

Ondanks het feit dat er veel over de KvL van dialysepatiënten is gepubliceerd, bestaat 
er nog steeds onduidelijkheid over de vraag welke dialysevorm het meest geschikt is voor 
welke patiënt. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de meeste onderzoekingen 
ofwel retrospectief ofwel cross-sectioneel van opzet zijn. Tevens wordt onvoldoende 
rekening gehouden met verschillen in de samenstelling tussen patiëntengroepen ("case 
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mix'), zoals bijvoorbeeld verschillen in co-morbiditeit en eerdere behandelingen. 
Daarnaast zijn de onderzoekingen veelal beperkt tot kleine en/of selecte patiëntengroepen 
waarbij de gehanteerde definities van KvL verschillend zijn en verschillende 
meetinstrumenten gebruikt worden. 

De conclusie van het hoofdstuk luidt dat zolang er geen gerandomiseerd vergelijkend 
multicentrum onderzoek is verricht, er onduidelijkheid zal blijven bestaan over de 
klinische betekenis van verschillen in KvL tussen de verschillende dialysebehandelingen. 
Aangezien randomisatie moeilijk te realiseren is, vormen prospectieve multicentrum 
cohort onderzoekingen, die vroeg in het behandelingstraject starten en patiënten 
gedurende langere tijd vervolgen, het beste alternatief. Om er voor te zorgen dat 
prognostisch vergelijkbare patiënten worden vergeleken, is het van belang dat er 
voldoende rekening gehouden wordt met verschillen in 'case-mix'. Daarbij doet zich het 
probleem voor dat de ernst van ziekte op dit moment niet goed in maat en getal is vast te 
leggen. Dit meetprobleem verdient dan ook nader onderzoek. Bovendien is meer inzicht 
nodig in de voorkeuren van artsen en patiënten voor bepaalde dialysemodaliteiten. Wat 
betreft de meest geschikte KvL maat, adviseren wij een combinatie van een generiek en 
een ziekte-specifiek meetinstrument. 

In Hoofdstuk 3.2 wordt de KvL van ons patiëntencohort, drie maanden na de start van 
dialysebehandeling, geëvalueerd en vergeleken met de KvL van een algemene Nederlandse 
populatie. Tevens wordt, met behulp van multivariate lineaire regressie, de invloed van 
demografische en klinische karakteristieken, de nierfunctie en dialysekenmerken op de 
KvL bestudeerd. 

De ervaren KvL werd gemeten met de SF-36, een generieke lijst met 36 vragen en 8 
dimensies: fysiek functioneren, sociaal functioneren, rolbeperkingen als gevolg van fysieke 
problemen, rolbeperkingen als gevolg van emotionele problemen, mentaal welbevinden, 
vitaliteit, pijn en algemene gezondheidsperceptie. De SF-36 werd ingevuld door 120 H D 
en 106 PD patiënten. 

In vergelijking tot de algemene bevolkingsgroep was de KvL van de H D en de PD 
patiënten aanzienlijk minder, vooral wat betreft de dimensies rolbeperkingen als gevolg 
van fysieke problemen en algemene gezondheidsperceptie. Voor de dimensies fysiek 
functioneren, rolbeperkingen als gevolg van emotionele problemen, mentaal welbevinden 
en pijn, rapporteerden H D patiënten een mindere KvL dan P D patiënten. Bij de 
multivariate analyses bleef echter alleen een verschil in mentaal welbevinden tussen de 
beide dialysemodaliteiten bestaan. Co-morbiditeit, een lager hemoglobine gehalte, en een 
mindere restnierfunctie waren onafhankelijk geassocieerd met een aangetaste 
levenskwaliteit. De hoeveelheid variantie van de SF-36 scores die verklaard kon worden 
door de geselecteerde demografische- en klinische karakteristieken, de nierfunctie en 
dialysekenmerken was het grootst voor fysiek functioneren (29,7%). De verklaarde 
varianties van de overige dimensiescores varieerden van 6,9% (algemene 
gezondheidsperceptie) tot 15,4% (vitaliteit). 

Samenvattend concluderen we dat de KvL van nieuwe chronische dialysepatiënten 
aanzienlijk verminderd is ten opzichte van een algemene Nederlandse bevolkingsgroep en 
dat co-morbiditeit, het hemoglobine gehalte en de restnierfunctie dit slechts in beperkte 
mate kunnen verklaren. Vervolgonderzoek is niet alleen nodig naar de determinanten van 
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KvL, maar ook naar de meetkwaliteiten van de meetinstrumenten. Vanuit een klinisch 
perspectief is het aan te bevelen om regelmatig de KvL van dialysepatiënten te 
beoordelen. 

In Hoofdstuk 3.3 staan de nierziekte- en dialysespecifieke lichamelijke klachten van de 
patiënten drie maanden na de start van dialysebehandeling centraal. In eerste instantie 
wordt nagegaan welke demografische en klinische karakteristieken en welke 
dialysekenmerken samenhangen met de klachten. Vervolgens wordt de relatie bestudeerd 
tussen de lichamelijke klachten en de ervaren KvL. 

Met behulp van een vragenlijst werden negen lichamelijke klachten gescoord. De 
KvL werd gemeten met behulp van de gesommeerde fysieke en mentale scores van de SF-
36. De diverse associaties werden onderzocht met multivariate lineaire regressie modellen. 

Vermoeidheid (HD en PD: 82 en 87%) en jeuk (HD en PD: 73 en 68%) waren de 
meest voorkomende klachten. Bij H D patiënten bleek alleen een matige tot ernstige co-
morbiditeit geassocieerd te zijn met de omvang van de klachten. In de PD groep waren 
tevens een lager percentage vetvrije massa, een mindere restnierfunctie en episodes van 
ondervulling geassocieerd met lichamelijke klachten. De totale variantie van 
klachtenscores die door deze variabelen werden verklaard, bedroeg slechts 12% in H D 
patiënten en 2 1 % in P D patiënten. 

Naast de demografische en klinische karakteristieken, verklaarde de omvang van de 
klachten een aanzienlijk aanvullend deel van de aangetaste fysieke en mentale KvL. 
Dialysekenmerken blijken niet geassocieerd te zijn met het optreden van klachten en met 
de ervaren KvL. 

Hieruit concluderen we dat klachten slechts in beperkte mate verklaard kunnen 
worden door demografische en klinische karakteristieken. Het toevoegen van de klachten 
aan demografie en klinische status maakt het mogelijk ruim een derde deel van de 
scorevariantie van de ervaren KvL te verklaren. Dit onderstreept het belang om de 
klachten van de patiënten te verminderen om zodoende de KvL van patiënten te 
verbeteren. 

In Hoofstuk 4 worden onafhankelijke risicofactoren voor cardiovasculaire en niet-
cardiovasculaire mortaliteit gedurende de eerste drie jaar van dialysebehandeling met 
behulp van 'Cox proportional hazards' regressie geïdentificeerd. 

De gemiddelde observatieduur bedroeg 26 maanden (spreiding 4-44 maanden). Aan 
het einde van de observatieperiode waren 54 van de 132 H D patiënten in leven en op 
dialyse, van hen waren 53 (40%) op de initiële H D . Van de 118 PD patiënten waren 39 in 
leven en op dialyse, van hen waren 20 (17%) op de initiële PD. In de H D groep waren 42 
(32%) patiënten overleden, 21 als gevolg van een cardiovasculaire aandoening en 21 als 
gevolg van een niet-cardiovasculaire aandoening. In de P D groep stierven 33 (28%) 
patiënten, 11 als gevolg van een cardiovasculaire aandoening en 22 als gevolg van een niet-
cardiovasculaire aandoening. 

Cardiovasculaire sterfte in de H D groep was gerelateerd aan cardiovasculaire co-
morbiditeit. Hogere leeftijd, aanwezigheid van co-morbiditeit en een laag hemoglobine 
gehalte waren voorspellers voor de niet-cardiovasculaire sterfte in de H D patiënten. In de 
P D groep waren vooral een hogere systolische bloeddruk en een hogere creatinine 
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uitscheiding geassocieerd met een verhoogd risico voor zowel cardiovasculaire als niet-
cardiovasculaire sterfte. 

Op grond van deze onderzoeksresultaten concluderen we dat bij H D de 
cardiovasculaire en de niet-cardiovasculaire sterfte primair worden bepaald door 
patiëntkarakteristieken, terwijl de sterfte in de P D groep vooral wordt verklaard door 
behandelingsgerelateerde kenmerken. De behandeling van een hoge systolische bloeddruk 
in PD patiënten kan dan ook een strategie zijn om de sterfte te verminderen. Ook kan 
verbetering van het peritoneale ultrafiltratie volume een aanknopingspunt zijn om de 
cardiovasculaire sterfte te verminderen. Onderzoekingen met grotere patiëntengroepen 
zijn nodig om de precieze invloed van behandelingskenmerken op de oorzaak-specifieke 
sterfte in H D patiënten te kunnen vaststellen. 

In Hoofdstuk 5 beschrijven wij het beloop van de KvL gedurende de eerste 18 maanden 
van de dialysebehandeling van onze patiënten. 

De KvL werd bepaald met de SF-36, op 3, 6, 12 en 18 maanden na aanvang van de 
dialyse. Met behulp van een statistische techniek voor herhaalde metingen werden 
veranderingen in KvL in de tijd, verschillen in KvL tussen de beide dialysemodaliteiten 
(HD vs. PD) en de interactie tussen tijdsgebonden veranderingen en behandelingsvormen 
bestudeerd. 

Van de 230 patiënten die tenminste één keer de SF-36 invulden, verbleven er 139 op 
hun initiële dialysemodaliteit, 26 wisselden van behandeling, 35 werden getransplanteerd, 
28 patiënten stierven, en 2 patiënten hadden een herstelde nierfunctie. 

De KvL van patiënten die overleden gedurende de observatieperiode was bij 
'baseline' significant meer aangetast en ging ook sneller achteruit dan in de andere 
patiëntgroepen. Van de patiënten die op hun initiële dialysemodaliteit verbleven, 
verslechterde de fysieke KvL met de tijd, terwijl de mentale KvL min of meer gelijk bleef. 
Na correctie voor de verschillen in KvL en co-morbiditeit bij 'baseline', werd, ten opzichte 
van PD, een consistent gunstig effect van H D op de fysieke KvL geobserveerd, terwijl de 
mentale KvL gelijk bleef. Adequaatheid van dialyse was niet geassocieerd met het beloop 
van KvL in de tijd. 

Op grond van bovenstaande bevindingen concluderen we dat op langere termijn de 
fysieke KvL van H D patiënten beter is dan van PD patiënten. 

In Hoofdstuk. 6 presenteren we een samengestelde maat voor een ongunstige uitkomst van 
ziekte. Deze samengestelde maat ("slechte gezondheidsuitkomst' of 'poor outcome") omvat 
informatie over overleving, morbiditeit en KvL. 

Van een slechte gezondheidsuitkomst was volgens onze definiëring sprake indien de 
patiënt (I) was overleden of (II) aan tenminste twee van de volgende vier voorwaarden 
voldeed: (a) 30 of meer ziekenhuisdagen per jaar; (b) serum albumine kleiner of gelijk aan 
30g/l of ernstige ondervoeding volgens Harty's ondervoedingindex; (c) SF-36 fysieke 
somscore 2 of meer standaard deviaties (SD) onder de normwaarden van de algemene 
populatie; en (d) SF-36 mentale somscore 2 of meer SD onder de normwaarden van de 
algemene populatie. 
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Met behulp van multivariate logistische regressie werden de 'baseline' 
patiëntkarakteristieken en de behandelingskenmerken geïdentificeerd die deze ongunstige 
gezondheidsuitkomst, één jaar na de start van de chronische dialyse, voorspelden. 

Een matige tot ernstige co-morbiditeit, een serum albumine <30g/l, een lage fysieke 
en mentale KvL Ç>2 SD onder de normwaarden) en, in iets mindere mate, een rGFR <2,5 
ml/min waren geassocieerd met een verhoogde kans op een slechte gezondheidsuitkomst. 
In de PD groep was een dialysaat creatinine uitscheiding <30mmol/week net niet 
statistisch significant geassocieerd met een hoger risico op een slechte uitkomst (P=0,08). 
In de H D groep bleek geen van de parameters van dialyse-adequaatheid een voorspellend 
vermogen te hebben. In een post-hoc analyse bleek tevens een MAP >107 mmHg 
geassocieerd met een hogere kans op een slechte gezondheidsuitkomst in de PD groep. 

Met ons prognostische model blijkt het mogelijk te zijn patiënten te identificeren met 
een verhoogde kans op ongunstige gezondheidsuitkomsten. Een strategie, die gericht is op 
het behoud van de nierfunctie (bijv. het vermijden van nefrotoxische medicijnen, gebruik 
van ACE-remmers, optimale beheersing van de vochtstatus), controle van de bloeddruk, 
en regelmatige beoordeling van de KvL, zonodig aangevuld met psychosociale 
ondersteuning, kan het risico op een ongunstige uitkomst van ziekte verminderen. 

Hoofdstuk 7 geeft een samenvatting van de voornaamste determinanten van de 
verschillende gezondheidsuitkomsten en plaatst deze in het perspectief van de huidige 
stand van de medische wetenschap. Voorts worden enkele problemen besproken die 
optreden bij het meten van KvL uitkomsten. Daarnaast worden implicaties van de 
onderzoeksresultaten van dit proefschrift geformuleerd voor de klinische praktijk. Tot slot 
worden voorstellen gedaan aangaande de gewenste koers van toekomstig onderzoek naar 
voor de patiënt relevante gezondheidsuitkomsten van dialysebehandeling. 




