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13.13. Samenvatting 

Terminalee nierinsufficiëntie is een situatie, waarin de nieren hun functie 
volledigg hebben verloren. Veertig jaar geleden was dit dodelijk voor kinderen. 
Hierinn kwam medio jaren zestig verandering, toen men in Utrecht en 
Amsterdamm de eerste kinderen begon te behandelen met chronische 
hemodialysee en niertransplantatie. Spoedig volgden kinderartsen in Nijmegen 
enn Rotterdam dit voorbeeld. Geleidelijk werden transplantatie, hemodialyse en 
laterr peritoneaal dialyse, geaccepteerde en routinematig uitgevoerde therapieën 
voorr kinderen van alle leeftijden. Op het ogenblik is dialyse zelfs goed 
uitvoerbaarr bij premature pasgeborenen. 

Aanvankelijkk was het beleid gericht op overleven. Met het voortschrijden van 
dee technische mogelijkheden zijn die overlevingskansen zo gestegen, dat nu, 
ruimm dertig jaar later, de vraag actueel is geworden wat de effecten zijn van 
terminalee nierinsufficiëntie bij kinderen op langere termijn. Inmiddels is er veel 
bekendd over de gevolgen hiervan op korte termijn. Er is echter vrijwel niets 
beschrevenn over de lichamelijke gesteldheid, noch over de psychische of sociale 
ontwikkelingg op volwassen leeftijd. Het LERIC-onderzoek heeft geprobeerd 
hierr antwoord op te geven. Dit boek beschrijft de belangrijkste resultaten van 
datt onderzoek. 

Inn het eerste hoofdstuk wordt de geschiedenis van de drie vormen van 
nierfunctievervangendee therapie beschreven, te wetenn hemodialyse, peritoneaal 
dialysee en niertransplantatie. Tevens worden de lichamelijke en psychische 
problemenn hierin beschreven, die op volwassen leeftijd zijn te verwachten bij 
kinderenn met een terminale nierinsufficiëntie. Dit op grond van de kennis, die 
bestaatt over gevolgen van een dergelijke situatie bij volwassenen en bij 
kinderenn op korte termijn. Aan de hand van deze verwachtingen is aan het eind 
vann het hoofdstuk het doel van het onderzoek geformuleerd. 

Inn het tweede hoofdstuk wordt de wijze beschreven, waarop het onderzoek is 
uitgevoerd.. Het onderzoek bestond uit 2 delen, een "terugkijkend" 
(retrospectief)) deel en "dwars doorsnede" (cross-sectioneel) onderzoek. Het 
doell  van het retrospectieve deel was om gegevens te vergaren over het aantal 
overledenn patiënten, over de doodsoorzaken en over die verschillen in ziekte 
beloop,, die van invloed zouden kunnen zijn geweest op de latere lichamelijke 
off  geestelijke conditie. Om al deze gegevens te bemachtigen werden door leden 
vann het LERIC-team alle beschikbare medische dossiers ingezien uit alle 37 
ziekenhuizen,, waarbij de patiënten ooit onder controle waren geweest. Het 
cross-- sectionele deel van het onderzoek had als doel de gezondheidstoestand 
vann de patiënt ten tijde van het onderzoek vast te stellen. Hiervoor werden alle 
nogg in leven zijnde patiënten uitgenodigd om gedurende één hele dag te 
wordenn onderzocht in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Zij 
kregenn een vraaggesprek en een algemeen lichamelijk onderzoek gericht op 
hunn algemene lichamelijke conditie. Daarnaast werd onderzoek verricht naar 
verborgenn hart- en vaatziekten middels bloeddrukregistratie en echografie van 
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hett hart en van de hals va ten. Ook verrichtten wij onderzoek naar het 
voorkomenn van een verminderde botdichtheid ("osteoporose") en daarmee 
naarr de kans op "spontane" botbreuken in de nabije toekomst. Tenslotte 
trachttenn wij middels vraaggesprekken en een intelligentie test informatie te 
verkrijgenn over intellectuele ontwikkeling, opleiding, sociale positie (het hebben 
vann een partner, betrekking, en/of nageslacht) en de kwaliteit van leven. 

InIn het derde hoofdstuk wordt de samenstelling van de cohort, d.w.z. het geheel 
vann patiënten, besproken. All e mensen, die als kind, d.w.z. onder de leeftijd van 
155 jaar, tussen 1972 en 1992 in Nederland een terminale nierinsufficiëntie 
haddenn ontwikkeld, en op 1 januari 1997 ouder dan 18 jaar waren geworden of 
zoudenn zijn geworden, indien nog in leven, vielen binnen het onderzoek. In 
totaall  ging het om 249 patiënten. Dit hoofdstuk vermeldt tevens een aantal 
bijzonderhedenn over het beloop van de ziekte, over de oorspronkelijke ziekte, 
overr het beloop van transplantatie en over hun sociale situatie. 

Hett vierde hoofdstuk gaat over het aantal overleden patiënten en over de 
doodsoorzaken.. Om een goede indruk te krijgen van de overlevingstrend in de 
tijd,, hebben wij de cohort voor dit onderzoek uitgebreid met diegenen, die 
tussenn 1972 en 1992 een terminale nierinsufficiëntie hadden ontwikkeld, maar 
opp 1 januari 1997 nog geen 18 jaar waren of zouden zijn geworden. Van al die 
3833 patiënten waren er ten tijde van onderzoek (tussen november 1998 en 
septemberr 2000) 85 overleden. Van alle "LERIC patiënten", dus de 249 van de 
oorspronkelijkee cohort, waren er 63 overleden. De 5- en 10 jaar overleving was 
voorr kinderen, die voor 1982 met dialyse begon, respectievelijk 81% en 79% en 
voorr kinderen, die na 1982 begonnen 89% en 85%. Over de hele periode was de 
sterftee ruim 30 keer zo hoog als onder de normale bevolking. De gemiddelde 
leeftijd,, waarop de patiënten waren overleden was 17 jaar. Ongeveer 60% 
overleedd ten tijde van de dialysebehandeling, 40% stierf met een functionerende 
transplantatienier.. De meeste patiënten zijn overleden aan hart- en vaatziekten 
(41%),, gevolgd door infecties (21%). In de loop der tijd is het aantal patiënten, 
datt is overleden aan hart- en vaatziekten en dialyse complicaties duidelijk 
gedaald;; het aantal dodelijke infecties is echter onveranderd. Langdurige 
dialysee en hoge bloeddruk waren geassocieerd met een verhoogde kans op 
overlijden. . 

Dee Hoofdstukken 5 en 6 gaan over de hart- en vaatafwijkingen, die tijdens het 
cross-sectionelee onderzoek zijn aangetroffen. In totaal deden 140 van de 187 nog 
inn leven zijnde patiënten mee aan het cross-sectionele onderzoek. Uit de 
retrospectievee gegevens is gebleken, dat deze participanten niet wezenlijk 
verschildenn in ziektebeloop of leeftijd met diegenen, die niet aan het cross-
sectionelee onderzoek hebben deelgenomen. De patiënten waren tussen de 20 en 
411 jaar oud. Bijna de helft van alle mannen en 40% van alle vrouwen had een te 
dikkee hartspier. Een duidelijk afwijkende hartfunctie werd bij 13% 
aangetroffen;; klepverkalkingen, die normaliter nooit op deze leeftijd worden 
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gezien,, werd bij 19% aangetroffen. Tevens vonden wij , dat de vaatwand van 
halsslagaderss minder soepel was dan bij even oude gezonde mensen. Vaatwand 
verdikkingg hebben wij echter niet gevonden. All e vaat- en hartafwijkingen 
werdenn zowel aangetroffen bij mensen, die getransplanteerd waren, als bij 
mensen,, die (weer) in dialyse waren. Hoge bloeddruk was duidelijk 
geassocieerdd met zowel hartwand verdikking, als met vaatwandverstijving. 
Hartklepverkalkingg kwam vooral voor bij mensen, die langdurig peritoneaal 
dialysee hadden ondergaan. Zowel hartwandverdikking, als vaatwand-
verstijvingg en hartklepverkalking zijn onafhankelijk van elkaar geassocieerd 
mett een verhoogde kans op overlijden. 

InIn hoofdstuk 7 worden de frequentie en vormen van kanker binnen de cohort 
beschreven.. Bij 21 van de 249 patiënten werden 22 vormen van kanker 
geconstateerd.. Dat betekent, dat de kans op kanker bij deze patiënten ongeveer 
lOxx zo hoog is als in de Nederlands populatie. Huidkanker kwam verreweg het 
meestee voor (59%) en was en alle gevallen goed te behandelen. Kwaadaardige 
klierkankerr ("non-Hodgkin lymfoom") werd bij 4 patiënten gevonden en was 
inn alle gevallen dodelijk. Twee andere patiënten overleden aan respectievelijk 
leukemiee en een bind weefsel tumor. Het gebruik van hoge dosis cyclofosf amide 
inn het verleden was duidelijk geassocieerd met een verhoogde kans op kanker. 

HoofdstukHoofdstuk 8 gaat over het voorkomen van ernstige botafwijkingen. Retrospectief 
werdd informatie vergaard over het vóórkomen van invaliderende 
botafwijkingen,, ernstige chronische botpijn en gestoorde groei. Cross-sectioneel 
werdenn de patiënten gemeten en er werd een DEXA-scan gemaakt om de mate 
vann botdichtheid te bepalen. Een lage botdichtheid verhoogt de kans op 
botbreuken.. Wij vonden dat bijna 37% van alle 247 patiënten (van 2 konden we 
onvoldoendee gegevens vinden) onder botklachten had geleden. Bijna 18% was 
gehandicaptt als gevolg van botziekte door nierinsufficiëntie. 

Tweederdee van alle patiënten had een ernstige groeiachterstand. Meer dan 50% 
hadd een zeer lage botdichtheid (< -2,5 standaard deviatie ten opzichte van de 
normaalwaarde)) van de wervels of de hals van de heup. De wervelkolom was 
vakerr en ernstiger aangedaan dan de heup. Het is niet bekend of de gemiddeld 
geringee botdichtheid in deze groep patiënten ook in dezelfde mate een 
verhoogdee kans op botbreuken voorspelt als bij niet-niet-zieke mensen. De 
toekomstt zal dit moeten leren. 

Inn hoofdstuk 9 worden intellectuele vaardigheden en het niveau van opleiding 
beschreven.. Hoewel sommige patiënten op beide vlakken hoog scoorden, lagen 
zowell  het gemiddelde opleidingsniveau als IQ lager dan het landelijk 
gemiddelde.. De laagste intelligentie scores werden gehaald op onderdelen, die 
tee maken hebben met concentratie, geheugen en algemene ontwikkeling. We 
vondenn geen verschil tussen scores van mensen die (nog) in dialyse waren en 
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diee van getransplanteerden. Een langdurige dialyseperiode in het verleden was 
well  geassocieerd met een laag IQ. 

InIn hoofdstuk 10 wordt de kwaliteit van leven beschreven, zoals gemeten met 
behulpp van een goed gevalideerde en veel gebruikte vragenlijst, de RAND- of 
SF-36.. De scores werden vergeleken met die van een zeer grote Nederlandse 
controlegroep,, die met dezelfde vragenlijst was onderzocht. Deze vragenlijst 
wass ook gebruikt in een grote landelijke studie naar de adequaatheid van 
dialysebehandelingg bij volwassenen (NECOSAD-2 studie). Aangezien wij ook 
overr die gegevens konden beschikken, waren we in staat om de resultaten onze 
patiënten,, die op het moment van onderzoek in dialyse waren te vergelijken 
mett (even oude) dialysepatiënten uit de NECOSAD-studie. Op die manier 
kondenn we het verschil in impact van het verkrijgen van een ernstige 
chronischee aandoening op volwassen en kinderleeftijd onderzoeken. 
Getransplanteerdenn scoorden licht afwijkend op slechts 2 van de 8 onderdelen, 
tee weten " beperkt sociaal functioneren" en "algeheel gevoel van gezondheid". 
Patiënten,, die in dialyse waren scoorden, evenals de NECOSAD-patiënten, 
slechtt tot matig op alle onderdelen, die gerelateerd waren aan verminderde 
lichamelijkee vermogens. Echter, in tegenstelling tot de NECOSAD-patiënten, 
scoordenn zij op alle onderdelen, die te maken hebben met geestelijke 
gezondheidd goed tot bovengemiddeld goed. Zij werden bijvoorbeeld minder 
vaakk beperkt in hun functioneren door emotionele problemen, dan de 
gemiddeldee bevolking. 

InIn hoofdstuk 11 worden alle bevindingen en hun implicaties voor behandeling 
besproken.. Daarnaast wordt besproken hoe valide de uitkomsten van het 
onderzoekk zijn en welke waarde de uitkomsten van de studie hebben voor de 
behandelingg van kinderen die op dit moment in dialyse zijn. Hoewel een 
verbeterdee behandeling heeft geleid tot een grotere overlevingskans in de loop 
derr tijd, is het sterftecijfer nog steeds onaanvaardbaar hoog. Hart- en 
vaataandoeningenn zijn nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak. Hart- en 
vaataandoeningenn waren ook prominent aanwezig onder de onderzochte 
getransplanteerdee patiënten. Een rigoureuzere behandeling van hoge 
bloeddrukk lijk t aangewezen om het aantal potentieel levensbedreigende hart-
enn vaataandoeningen te doen verminderen. De rol van peritoneaal dialyse met 
betrekkingg tot het optreden van hartklepverkalkingen dient verder te worden 
onderzocht.. Botziekte is een ernstig vaak invaliderend probleem. De impact van 
dee zeer lage botdichtheid van met name de wervelkolom zal in de toekomst 
moetenn blijken. De gemiddeld lage intellectuele prestaties lijken te maken te 
hebbenn met een verminderd concentratievermogen en achterblijvende scholing. 
Uitt het onderzoek naar de kwaliteit van leven lijk t het dat kinderen zich veel 
beterr hebben leren aanpassen aan het leven met een chronische ziekte, ook later 
opp volwassen leeftijd, dan volwassenen. Het einde van dit hoofdstuk vermeldt 
eenn aantal aanbevelingen voor behandeling en verder onderzoek op grond van 
dee LERIC resultaten. 
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