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Nederlandse samenvatting en discussie 

Hemodialyse  (HD)  is  de  meest  gebruikte  behandeling  bij  patiënten  met  een 

eindstadium nierfalen. Bij patiënten met een eindstadium nierfalen  zijn de  functies 

van  de  nier,  welke  onder  meer  bestaan  uit  verwijdering  van  afvalproducten  en 

overtollig water‐ en zout, en uit de instandhouding van een normale mineralenbalans 

verstoord.  Een  deel  van  deze  functies  kan worden  overgenomen  door HD, waarbij 

uitwisseling  plaatsvindt  tussen  bloed  van  de  patiënt  en  een  gezuiverde  waterige 

oplossing, welke gescheiden zijn door een halfdoorlaatbare membraan. 

HD wordt  in het algemeen 3x/week uitgevoerd. waarbij onder meer afvalproducten 

worden verwijderd en overtollige water en zout wordt verwijderd. Het  feit dat deze 

behandeling  slechts  gedurende  een  relatief  kort  moment  wordt  uitgevoerd  is  in 

tegenstelling  met  de  continue  werking  van  de  normale  nier.  Dit  kan  leiden  tot 

ophoping  van onder meer water en  zout  (gereflecteerd door een  toename  van het 

gewicht)  en  afvalproducten  tussen  2  dialysebehandelingen  in.  Ook  de  snelle 

wisselingen  tijdens  de  behandeling  kan  problemen  voor  de  patiënt  met  zich 

meebrengen,  zoals  perioden  van  lage  bloeddruk.  Naast  deze  korte‐termijn 

complicaties  treden ook  frequent  lange‐termijn complicaties bij dialysepatiënten op. 

Hierbij kunnen onder meer een verhoogd optreden van hart‐ en vaatziekten, waarbij 

onder  meer  een  onvoldoende  verwijdering  van  water‐  en  zout  en  hieraan 

gerelateerde  verhoging  van  de  bloeddruk  een  rol  speelt,  alsmede  een  verhoogd 

voorkomen  van  ondervoeding  en  infectieuze  complicaties  genoemd  worden.  Het 

verhoogd voorkomen van deze  complicaties  leidt er mede  toe dat de overleving bij 

dialysepatiënten verminderd  is terwijl het aantal ziekenhuisopnames verhoogd  is ten 

opzichte van de algemene bevolking. Er zijn reeds vele onderzoeken verricht naar de 

oorzaken van deze complicaties bij dialysepatiënten. Een factor welke tot heden nog 

weinig belicht is, is de rol van biologische tijdspatronen bij het optreden van korte‐ en 

lange termijn complicaties bij dialysepatiënten.  

Het  doel  van  dit  proefschrift  is  het  beschrijven  van  de  fysiologische  en  klinische 

implicaties  van  cyclische  en  longitudinale  tijdspatronen  bij  HD  patiënten.  Het 

proefschrift  geeft  aan  op  welke  manier  (veranderingen  in)  deze  tijdspatronen 

geassocieerd  zijn met  zowel  aan  de  dialysebehandeling  gerelateerde  korte‐termijn 

complicaties, als aan lange‐termijn complicaties bij dialysepatiënten.  

Het proefschrift  is  in  twee delen  ingedeeld,  in het eerste deel  is onderzoek gedaan 

naar de implicaties van oscillatoire of cyclische  tijdspatronen, en in het tweede deel is 

onderzoek gedaan naar de longitudinale trends. 

In het  eerste deel worden de  implicaties  van 2  cyclische  tijdspatronen bestudeerd: 

dagelijkse  (circadiane) cycli en  jaarlijkse cycli.  In Hoofdstuk 2 werd de  relatie  tussen 

circadiane  veranderingen  in  de  lichaamstemperatuur  en  het  optreden  van 

bloeddrukdalingen tijdens dialyse (intradialytische hypotensie,  IDH) beschreven.  IDH, 

een belangrijke complicatie welke frequent optreedt tijdens een dialysebehandeling, 
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kan meerdere gevolgen hebben. Ten eerste Het geeft een gevoel van onbehagen bij 

de  patiënt,  en  kan  het  leiden  tot  complicaties  aan  andere  organen  zoals  hart  en 

hersenen.  Bij  IDH  is  soms  behandeling  met  een  zoutinfuus  noodzakelijk    om  de 

bloeddrukdaling te behandelen hetgeen kan leiden tot onvoldoende verwijdering  van 

water‐  en  zout  tijdens  de  dialysebehandeling.  Dit  kan  bijdragen  tot  ophoping  van 

vocht in het lichaam. Het voorkomen van IDH is dus een belangrijk doel. 

Drie fenomenen zijn met name van belang van belang bij het ontstaan van  IDH. Ten 

eerste,  tijdens  de  meeste  dialyse  behandelingen  wordt  er  ook  vocht  ontrokken 

(ultrafiltratie)  met  als  gevolg  een  daling  in  het  circulerend  bloedvolume  tijdens 

dialyse.  Ten  tweede  zijn  bij  dialysepatiënten  vaak  afwijkingen  in  de  hartfunctie 

aanwezig,  waardoor  de  gevoeligheid  voor  veranderingen  in  het  bloedvolume 

toeneemt.  Ten  derde  kan  tijdens  dialyse  de  normale  reactie  van  het  vaatsysteem 

tijdens  een  daling  in  het  bloedvolume,  welke  bestaat  uit  een  constrictie 

(samentrekking)  van de  kleine  slagaders  en  venen,  gestoord  zijn. Eerder onderzoek 

heeft  gewezen  dat  deze  abnormale  reactie  te  wijten  is  aan  een  stijging  van  de 

lichaamstemperatuur tijdens dialyse, waardoor de bloedvaten in de huid open blijven 

staan.   

Het  is bekend dat de  lichaamstemperatuur  tijdens dialyse  stijgt, maar de oorzaken 

hiervan zijn tot op heden nog niet volledig bekend. Naast een effect van de instelling 

van  de  temperatuur  van  de  dialysevloeistof  hebben  diverse  onderzoeken 

gesuggereerd  dat  de  stijging  in  lichaamstemperatuur  een  gevolg  kan  zijn  van 

hypovolemie  (afname  van  vocht  in  de  bloedvaten)  tijdens  het  begin  van  de 

dialysebehandeling, leidend tot initiële samentrekking van de bloedvaten en “isolatie” 

van de huid. Dit wordt gevolgd door een stijging van de lichaamstemperatuur en een 

reflexmatige  verwijding  van  de  bloedvaten  in  de  huid.  Het  belang  van  andere 

oorzaken werd aangetoond  in onderzoek waarbij de  lichaamstemperatuur ook bleek 

te stijgen tijdens HD zonder ontwatering.  

Eerdere onderzoeken  toonden  aan dat ook de  temperatuur  van de dialysevloeistof 

een belangrijke rol speelt bij de temperatuursveranderingen tijdens dialyse. Dit heeft 

geleid  tot de  aanbeveling  om  de  temperatuur  van de  dialysevloeistof  bij  patiënten 

met  frequente  episoden  van  IDH  te  verlagen  ,  om  zodoende  de  stijging  van  de 

lichaamstemperatuur tijdens dialyse te verminderen. Meerdere onderzoeken hebben 

inderdaad aangetoond dat een vermindering  in het aantal bloeddrukdalingen tijdens 

dialyse bereikt  kan worden door  gebruik  van  zogenaamd  “koud” dialysaat met een 

temperatuur van 35.0‐35.5°C.  

De temperatuur van het dialysaat en de vochtverwijdering tijdens dialyse zijn echter 

niet de enige reden voor de stijging van de lichaamstemperatuur. De achtergrond van 

deze andere oorzaken zijn echter nog niet goed bekend. Wel valt het tijdstip van de 

dialysebehandeling vaak samen met de tijden waarop de lichaamstemperatuur tijdens 

het normale circadiane  temperatuursritme ook  stijgt.  Indien het normale  circadiane 

ritme  ook  een  rol  zou  spelen  bij  de  temperatuursstijgingen  tijdens  dialyse  zou 
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verwacht kunnen worden dat de  stijging  in  lichaamstemperatuur  tijdens dialyse het 

hoogste zou zijn in de ochtend en het laagste in de middag, wanneer ook de stijging in 

het normale circadiane ritme het meest uitgesproken is.  

In Hoofdstuk 2 hebben we aangetoond dat er een relatie leek te zijn tussen de stijging 

van  de  lichaamstemperatuur  tijdens  dialyse  en  het  tijdstip  van  de  dag waarop  er 

wordt  gedialyseerd.  De  veranderingen waren  het meest  uitgesproken  in  patiënten 

welke  in de ochtend  en de middag werden  gedialyseerd, wanneer ook de normale 

circadiane temperatuurstijging het meest uitgesproken  is, en het minst uitgesproken 

in patiënten welke ’s avonds werden gedialyseerd. Tevens leken er ook meer episoden 

van IDH te zijn bij die groep van patiënten die in de ochtend dialyseerden en waarbij 

er ook en duidelijke stijging  in de  lichaamstemperatuur tijdens dialyse was. Uit deze 

observaties  kunnen  we  echter  niet  definitief  concluderen  dat  de  stijging  van  de 

lichaamstemperatuur tijdens dialyse, welke gerelateerd is aan het normale circadiane 

ritme, ook  inderdaad een bijkomende oorzaak  is voor het optreden van bloeddruk‐

stijgingen  tijdens  dialyse.  Een  mogelijke  implicatie  van  deze  studie  is  dat  bij  de 

instelling  van  de  temperatuur  van  de  dialysevloeistof  rekening  gehouden  moet 

worden  met  de  trends  in  de  lichaamstemperatuur  van  de  patiënt,  en  zodoende 

individueel ingesteld moet worden. Verder onderzoek zal het klinische belang van de 

uitkomsten in Hoofdstuk 2 nader moeten aantonen.  

Naast circadiane ritmen (met een periode van ongeveer 24 uur), bestaan er ook cycli 

met een andere periode, te weten  infradiane ritmes  (ritmes met een periode  langer 

dan 24 uur). Een belangrijk infradiaan ritme is het optreden van de seizoenen tijdens 

de  loop  van  het  jaar.  Eerdere  onderzoeken  hebben  bij  dialyse  patiënten  seizoen 

gerelateerde  patronen  gevonden  in  belangrijke  parameters  zoals  bloeddruk  en  de 

gewichtstoenames tussen 2 dialysebehandelingen  in. Dit betroffen echter met name 

studies bij een beperkte groep patiënten. Ook werd in deze studies niet gekeken naar 

de relatie tussen seizoen en mortaliteit (sterfte) bij dialyse patiënten. Deze patronen 

werden  in Hoofdstuk 3 nader bestudeerd  In dit hoofdstuk zijn 15,056 HD patiënten 

die behandeld werden  in het RRI beschreven. Er waren duidelijke  seizoen patronen 

aanwezig  in  de  systolische  bloeddruk,  de  gewichtsverandering  tussen  de  dialyse 

behandelingen  (IDWG,  interdialytic  weight  gain),  en  de  bloeddrukveranderingen 

tijdens  de  dialyse  behandeling. De  systolische  bloeddruk  voor  dialyse  en  de  IDWG 

waren het  grootst  in de winter  vergeleken met de  zomer. Gezien de  sterke  relatie 

tussen overvulling (teveel aan vocht in het lichaam) en hypertensie (hoge bloeddruk) 

bij  dialyse  patiënten,  kan  de  stijging  in  de  bloeddruk  voor  dialyse  waarschijnlijk 

gedeeltelijk verklaard worden door een toename in IDWG. De toename in IDWG in de 

winter  is waarschijnlijk veroorzaakt door een toename  in    inname van water en zout 

en  een  afname  in  transpiratie  en  vochtverlies  in  dit  seizoen. Mogelijk  kunnen  ook 

andere  factoren  het  verschil  in  bloeddruk  tussen  de  verschillende  seizoenen mede  

verklaren,  zoals de hoogte van vitamine D  spiegels, maar deze  zijn  in dit hoofdstuk 

niet bestudeerd.   
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De  oorspronkelijke  bevinding  van  dit  onderzoek  was  dat  de  mortaliteit  bij 

dialysepatiënten  significant  en  consistent  verschilde  tussen  de  verschillende 

seizoenen,  met  de  hoogste mortaliteit  in  de  wintermaanden  en  de  laagste  in  de 

zomermaanden. Alhoewel een verschil in sterfte tussen seizoenen ook gevonden is bij 

met name oudere personen  in de algemene populatie,  is een opvallende bevinding 

van  dit  hoofdstuk  dat  ook  bij  jongere  dialyse  patiënten  de  seizoen  gerelateerde 

mortaliteit  verhoogd  is. Mogelijk  zijn,  in  tegenstelling  tot  de  algemene  populatie, 

jongere  dialyse  patiënten  gevoeliger  voor  externe  factoren  door  het  falen  van 

normale   homeostatische  (processen welke het  lichaamsevenwicht  in stand houden) 

mechanismen. Dit zou verklaard kunnen worden doordat het verlies aan nierfunctie 

verschillende  systemen  in  het  lichaam  beïnvloedt,  in  analogie  aan  processen  die 

optreden bij het ouder worden.  

De  mortaliteit  door  cardiovasculaire  ziekten  was  ook  significant  hoger  in  de 

wintermaanden.  Enigszins  verassend was  het  feit  dat  overlijden  door  infecties  niet 

seizoensafhankelijk was. Wel was de verhouding neutrofielen/lymfocyten, een maat 

voor  ontsteking,  hoger  in  de  wintermaanden.  Alhoewel  de  aan  ontstekingen 

gerelateerde mortaliteit  niet  hoger was  in  de wintermaanden,  is  het mogelijk  dat 

ontstekingen en infecties hebben bijgedragen aan het overlijden door cardiovasculaire 

ziekten, een fenomeen dat eerder in andere studies is aangetoond.  

De belangrijkste conclusies van dit hoofdstuk waren dat seizoensafhankelijke factoren 

als overlijden en andere  fysiologische parameters mee genomen moeten worden bij 

het  ontwerpen  en  analyseren  van  epidemiologische  onderzoeken.  Nadere  studies 

moeten uitwijzen of seizoensgerelateerde verschillen in overlijden te beïnvloeden zijn. 

In het  tweede deel, deel B, van dit proefschrift werden  longitudinale  (niet cyclische 

patronen  welke  zich  in  de  loop  der  tijd  voordoen)  patronen  bij  HD  patiënten 

onderzocht en  werd aangeven hoe longitudinale patronen in belangrijke klinische en 

laboratoriumbepalingen  (“risicofactoren”)  geassocieerd  waren  met  patiënt 

uitkomsten, zowel ten aanzien van overleving als hospitalisatie. In de literatuur werd 

de  relatie  tussen  risicofactoren  en  patiëntuitkomsten  werd,  tot  op  heden,  de 

risicofactor meestal slechts op een tijdspunt (cross‐sectioneel) bestudeerd, en werd in 

het algemeen niet naar de relatie tussen trends in risicofactoren en patiëntuitkomsten 

gekeken.  In dit proefschrift hebben we kunnen aantonen dat  longitudinale patronen 

geassocieerd waren met  overleving,  zowel  bij  het  gebruiken  van  een  zogenaamde 

“vooruitkijkende”  (forward‐looking)  als  “terugkijkende”  (backward‐looking)  benade‐

ring.  

De  “vooruitkijkende” benadering  start op een moment  in de  tijd, bijvoorbeeld  start 

van de nierfunctievervanging  (dialyse), en  volgt de patiënt  in de  tijd. Trajecten  van 

patiënten  parameters worden  daarna  gekarakteriseerd  door  gebruik  te maken  van 

statische modellen  zoals  “lineaire mixed modellen”of  “een  lineaire  regressie”.  Het 

resultaat  is  een  kans op  een bepaalde uitkomst  gegeven de  trend  in  een bepaalde 

patiënt parameter. 
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De “terugkijkende” benadering kiest een bepaalde eindpunt bij alle patiënten en kijkt 

dan terug  in de tijd vanaf dit eindpunt. Met andere woorden, een gebeurtenis zoals 

bijvoorbeeld hospitalisatie of overlijden wordt dan beschouwd als het eindpunt voor 

alle  patiënten,  en  de  patiënten worden  vanaf  dit  punt  terug  vervolgd  in  de  tijd  in 

gegeven perioden zoals bijvoorbeeld maanden, weken, dagen, enzovoort.  

In Hoofdstukken 4 en 5, werd gebruikt gemaakt van de “vooruitkijkende”benadering 

om nieuwe dialyse patiënten de eerste 2 jaar na start van hun behandeling te volgen. 

In  Hoofdstuk  4  werd  aangetoond  dat  zowel  een  toename  als  een  daling  in  de 

systolische bloeddruk (bovendruk) voor dialyse een ongunstige associatie hadden met 

overleving,  onafhankelijk  van  de  hoogte  van  de  bloeddruk  bij  de  start  van  hun 

nierfunctievervangende  therapie.  Echter, met  name  patiënten met  een  systolische 

bloeddruk  (bovendruk)  voor  de  dialyse  beneden  120 mmHg  hadden  een  slechtere 

uitkomst dan enige andere groep.  

Vanuit de data kan niet met zekerheid gesteld worden waarom een toename of daling 

in de bloeddruk geassocieerd was met een slechtere uitkomst. Het zou verondersteld 

kunnen worden dat een toename in de bloeddruk veroorzaakt werd door overvulling 

met vocht en een daling van de bloeddruk door progressief hartfalen. Het feit dat een 

daling van de bloeddruk gerelateerd bleek aan een verhoogde mortaliteit is consistent 

met  het  concept  van  de  zogenaamde  “reverse  epidemiology”  waar  risicofactoren 

welke bij de algemene populatie gerelateerd zijn aan een hogere kans op overlijden 

(zoals een daling van de bloeddruk) bij dialyse patiënten juist soms een verlaagde kans 

op overlijden geven. Vanzelfsprekend mag hieruit niet geconcludeerd worden dat een 

adequate bloeddrukbehandeling bij dialysepatiënten niet van belang  is, alleen dat er 

bij deze populatie onderliggende processen een rol kunnen spelen, welke de normale 

associatie tussen risicofactoren en patiëntuitkomsten kunnen verstoren.  

In  Hoofdstuk  5  werd  de  “vooruitkijkende”  benadering  methode  toegepast  op  de 

lichaamstemperatuur  van  de  patiënt.  In  dit  onderzoek  vonden we  dat wanneer  in 

nieuwe dialysepatiënten de lichaamstemperatuur steeg of daalde een hoger risico op 

overlijden  hadden.  Alhoewel  het  mechanisme  achter  deze  observatie  nader 

onderzocht dient  te worden  zou  gehypothetiseerd  kunnen worden dat  een  stijging 

van  de  lichaamstemperatuur wordt waarschijnlijk  veroorzaakt  door  een  ontsteking, 

een  daling  door  een  afname  in  het  metabolisme  (stofwisseling).  Eerdere  studies 

hebben gesuggereerd dat het  lichaam kan  reageren met een daling  in de  lichaams‐

temperatuur wanneer het niet  in staat  is te voldoen aan de hogere eisen van koorts 

door een verminderde lichaamsreserve. Of hierbij ook daling in de schildklierhormoon 

spiegel (tri‐iodothyronine, T3), welke vaker gevonden wordt bij ernstig zieke patiënten 

een rol speelt zal nader onderzoek moeten uitwijzen.  

In Hoofdstukken 6 en 8 werd de “terugkijkende” benadering toegepast. Het verschil 

met “vooruitkijkende” benadering welke toegepast is in de Hoofdstukken 4 en 5 is dat 

nu  niet  langer  het  risico  op  overlijden  geschat  is  op  diverse  ontwikkelingen  bij  de 

patiënt;  in  de  hoofdstukken  6  en  8  is  beschreven  wat  er  gebeurde  met  patiënt 
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parameters voor bijvoorbeeld opname of overlijden. De gebeurtenis welke optrad aan 

het  einde  van  een  observatie  werd  het  gemeenschappelijke  eindpunt  voor  alle 

patiënten met de parameters van de patiënten  terug vervolgd  in de  tijd. Deze wijze 

van analyse  is duidelijk verschillend van het model gebruikt  in Hoofdstukken 4 en 5. 

Hoewel het doel van dit model niet was om voorspellingen  te kunnen maken, bood 

het toch de mogelijkheid om te beschrijven wat er gebeurde met de parameters van 

de patiënten voordat zij werden opgenomen of overleden. 

In Hoofdstuk 6 vonden we dat meerdere parameters een duidelijk patroon volgden 

voordat de patiënten opgenomen werden (hospitalisatie). Dit betrof onder meer een 

daling  in het hemoglobine gehalte  (rode bloedcelgehalte), een daling van het serum 

albumine, een  stijging  van het neutrofielen/lymfocytengehalte en een  stijging  in de 

lichaamstemperatuur.  Deze  observaties  zijn  waarschijnlijk  te  verklaren  door  een 

verhoogde ontstekingstoestand voor hospitalisatie.  In dit hoofdstuk werden ook een 

aantal  opvallende  beïnvloeding  gedaan,  zoals  een  afname  van  de  daling  van  de 

systolische bloeddruk tijdens dialyse en een daling in de IDWG in de periode voor de 

hospitalisatie. Mogelijk  is  dit  te wijten  aan  enerzijds  een  afname  in  de  eetlust,  en 

hieraan  gerelateerd  de  water‐  en  zoutinname,  en  anderzijds  aan  het  feit  dat  het 

streefgewicht (het gewicht dat bereikt moet worden aan het eind van de dialyse) nog 

niet naar beneden is bijgesteld ondanks een afname van de spier‐ en vetmassa tijdens 

de ziekteperiode. Hierbij zou ook een verminderde tolerantie voor vochtverwijdering 

tijdens  de  dialyse  een  rol  kunnen  spelen.  Inderdaad  werd  in  de  periode  voor 

hospitalisatie een  afname  van de effectieve dialysetijd en een  toename  van het de 

zoutinfusie  tijdens  dialyse  vastgesteld.  Door  al  deze  factoren  zou  ten  onrechte  te 

weinig water en zout verwijderd worden, waardoor patiënten ongemerkt “overvuld” 

zouden kunnen raken.   

Hospitalisatie bleek een belangrijke  risicofactor voor overlijden  te zijn. Met name  in 

de  periode  voor  overlijden  werd  een  zeer  snelle  toename  van  het  aantal 

ziekenhuisopnames gevonden.  

Nader  onderzoek  moet  uitwijzen  of  kennis  van  bovenbeschreven  patronen  kan 

bijdragen  in het ontwikkelen  van een waarschuwingsysteem  voor die patiënten die 

een toegenomen risico op opname hebben en in eventuele potentiële therapeutische 

opties. Eerder onderzoek toonde wel aan dat overvulling een mogelijk corrigeerbare 

factor is om ziekenhuisopnamen te voorkomen. Het verlengen van de behandeltijd of 

het aanbieden van meer behandelingen is een logische oplossing om dit probleem en 

bloeddrukdalingen tijdens dialyse te voorkomen.  

Tot  zover  zijn  de  analyses  gebaseerd  op  de  Amerikaanse  data. Met  de  komst  van 

snellere  computersystemen  en  onderzoeken  die  het  belang  van  longitudinaal 

onderzoek aantonen  is het noodzakelijk om meer en gemakkelijke toegangbare data 

te  verkrijgen.  Ook  is  het  van  belang  om  te  bestuderen  of  de  gevonden  patronen 

kunnen worden geëxtrapoleerd naar andere landen. Met uitzondering van de “Dialysis 

Outcomes  and Practice Pattern  Study  (DOPPS)” bestaat  er wereldwijd  geen  andere 
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database  waarin  risicofactoren  en  patiëntuitkomsten  worden  bestudeerd.  Het 

onderzoek van het RRI  in New York naar de dynamiek van  longitudinale parameters 

van  dialyse  patiënten  heeft  mede  geleid  tot  de  oprichting  van  het  “MONitoring 

Dialysis Outcomes  (MONDO)”  initiatief,  een wereldwijd  initiatief  bestaande  uit  een 

groep van aanbieders van dialyse. Deze aanbieders zijn overeengekomen om de data 

van  hun  elektronische  medische  gegevens  (electronic  medical  records  (EMR))  te 

combineren en te analyseren zoals in hoofdstuk 7 van dit proefschrift is beschreven.  

De leden van de MONDO groep hebben toegang tot de data van ongeveer 130,000 HD 

patiënten en bijna 23 miljoen HD behandelingen uitgevoerd tussen 2000 en 2012. Een 

onderscheidende  eigenschap  van  MONDO  is  dat  de  data  verzameld  worden  op 

patiënt‐ en  (in de meeste gevallen) behandelingniveau. Door deze eigenschap  is het 

consortium  in  staat  de  individuele  patiënten  longitudinaal  te  analyseren. MONDO 

bevat  de  gegevens  van  hemodialyse  patiënten  van  8  wereldwijde  aanbieders  van 

dialyse met in totaal 1052 dialyse klinieken verdeeld over 5 continenten. De leden van 

de  huidige MONDO  groep  zijn; Maastricht  University Medical  Center  (Nederland), 

Hadassah  Medical  Center  (Israel),  Imperial  College  Renal  and  Transplant  Center 

(Engeland), Kingston General Hospital  / Queen's University  (Canada), Fresenius Asia 

Pacific  (5  landen  in  de  Azië  Pasific  regio),  Fresenius Medical  Care  Europa, Midden 

Oosten, en   Afrika  (17  landen  ), Fresenius Medical Care Latijns Amerika  (5  landen  in 

Zuid Amerika), en het RRI (Verenigde Staten).  

 

In  Hoofdstuk  8  werden  in  het  MONDO  cohort  de  trends  geanalyseerd  van  de 

systolische bloeddruk, IDWG, serum albumine, en het C‐reactieve proteïne (CRP) voor 

overlijden.  De  keuze  van  deze  parameters  is  gebaseerd  op  het  feit  dat  dit 

risicofactoren  zijn met betrekking  tot belangrijke  aspecten welke de overleving  van 

dialysepatiënten  beïnvloeden,  te weten  hart‐  en  vaatziekten,  voedingstoestand  en 

ontsteking.  De  methode  voor  analyse  welke  gebruikt  werd  was  dezelfde  als 

beschreven  in Hoofdstuk 6 met uitzondering van het gemeenschappelijke eindpunt, 

deze  was  in  Hoofdstuk  6  ziekenhuisopname  en  in  Hoofdstuk  8  overlijden.  In  alle 

onderzochte  geografische  regio’s was  er  een  consistente  verandering  in  albumine, 

CRP, en systolische bloeddruk, nagenoeg gelijkwaardig bij alle aanbieders van dialyse 

en  regio’s.  De  toename  in  gewicht  tussen  de  dialysebehandelingen  nam  af  voor 

overlijden  in alle onderzochte  regio’s, maar was het minst uitgesproken  in Zuidoost 

Azië.  

In Hoofdstuk 8, werden de ontwikkelingen van de eerdergenoemde parameters naar 

oorzaak  van  overlijden  geanalyseerd;  onafhankelijk  van  de  oorzaak  van  overlijden 

waren  de  veranderingen  in  albumine,  IDWG,  bloeddruk,  en  CRP  vergelijkbaar. 

Onafhankelijk van de oorzaak van overlijden was de stijging van CRP vergelijkbaar. We 

hebben ook aangetoond dat het hoogste aantal patiënten  in elke regio overleed aan 

hart‐ en vaatziekten, met het hoogste percentage in de Verenigde Staten (61%).  
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Gegeven de grote variabiliteit in de onderliggende mortaliteit en behandelingen over 

de hele wereld, toonden de resultaten van dit onderzoek dat de trends  in patiënten 

parameters voor overlijden opmerkelijk vergelijkbaar zijn. De belangrijkste boodschap 

voor  de  praktiserend  clinicus  zijn  dat  ook  trends  in  belangrijke  parameters  zoals 

albumine,  bloeddruk,  IDWG,  en  CRP  vitale  informatie  kunnen  bevatten,  naast  de 

absolute waarde van de parameters. Dit  inzicht  is van groot belang voor aanbieders 

van dialyse, om informatiesystemen te gebruiken die niet alleen de absolute waarden 

laten zien maar ook de veranderingen in de tijd daarin.  

Hoewel de  resultaten beschrijvend  zijn  is het waarschijnlijk van groot belang om  te 

begrijpen  welke  factoren  geassocieerd  zijn  met  overlijden,  om  te  komen  tot  een 

voorspellend model  waarvan  gebruik  gemaakt  kan  worden  in  de  kliniek  voor  die 

patiënten  die  een  hoger  risico  op  overlijden  hebben.  Clinici  kunnen  zo’n  waar‐

schuwingssysteem  gebruiken  bij  de  zorg  en  behandeling  van  hoogrisico  patiënten. 

Voor  het  ontwikkelen  van  een  dergelijk  model,  welke  toepasbaar  is  voor  een 

individuele patiënt, is echter nog veel onderzoek nodig.  

Concluderend,  dit  proefschrift  heeft  zich  gefocusseerd  op  de  pathofysiologische  en 

klinische  gevolgen  van  oscillatoire  en  longitudinale  patronen  van  verschillende 

belangrijke  (sleutel) klinische en  laboratorium parameters die specifiek zijn voor een 

dialyse behandeling. Analyse van wereldwijde data kan hierbij een zeer belangrijke rol 

spelen. Verder onderzoek moet meer inzicht in de tijdsafhankelijke pathofysiologische 

patronen  bij  dialyse  patiënten  verschaffen  en  zou  zich  kunnen  richten  op  de 

ontwikkeling van een vroegtijdig waarschuwingssysteem waarmee de klinische staf de 

mogelijkheid heeft om voortijdig  in  te grijpen en daarmee opname en overlijden  te 

voorkomen.  

 
 

 




