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Summary 

Hemodialysis (HD) is an important treatment modality for patients with end stage renal 
disease (ESRD). A functional vascular access is a prerequisite for HD treatment. Once 
created, the vascular access should be easy and frequently cannulated, resistant to 
infection, stenosis and subsequent thrombosis. 
However, in clinical practice 25% of hospital admissions in HD patients are accounted 
for vascular access malfunction. Eighty percent of vascular access malfunction is 
related to thrombosis. Logically, timely stenosis detection combined with pre-emptive 
intervention would result in a thrombosis incidence decrease, which means less patient 
morbidity, less hospitalisation, fewer complications, less frequent catheter placement, 
possibly lower costs and quality of life improvement. 
This thesis reflects on the importance of the maintenance of the vascular access 
through access surveillance and its application using online assessment of vascular 
access flow (Qa), being the preferred surveillance tool. 

The retrospective analysis, described in chapter two, reports the results of a single 
dialysis unit when Qa surveillance was applied, compared to a period in which 
conservative surveillance tools were applied, expressed in costs, access thrombosis 
and access failure. No difference in access loss was found, however the thrombosis 
incidence declined significantly for both AVF and AVG during the Qa surveillance 
period. In patients with AVG a highly significant cost reduction was observed, but in 
patients with AVF the reduction was not significant. 

Chapter three reviewed current literature that studied the effect of online Qa 
surveillance, combined with pre-emptive intervention, when compared to none or 
alternative surveillance tools, on the effect of thrombosis incidence for both 
arteriovenous fistula (AVF) and arteriovenous grafts (AVG). Eight trials were identified. 
A significant overall (AVF and AVG) decline in thrombosis rate was reported in four 
studies. Five studies studied AVF and all reported a thrombosis reduction when using 
Qa surveillance, of which two reductions were statistically significant. AVG were studied 
five times: one study reported an increase in thrombosis when Qa surveillance was 
compared to static venous pressure measurement. The other four studies reported a 
decrease in thrombosis incidence of which one was not significant. All studies reported 
an increase in radiological procedures. Despite the significant increase in radiological 
procedures, two studies that analysed costs as well, reported a cost reduction using Qa 
surveillance compared to the control group(s). 
The major concern with the trials identified is the poor methodological quality. Besides, 
important differences in implementation of existing guidelines, organisation and 
appliance of access flow surveillance and pre-emptive intervention, were noticed. 
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The major conclusions are that it is currently unproven that the use of online access flow 
surveillance, when combined with pre-emptive intervention, has a proven benefit for 
thrombosis reduction and that future large-scale studies with adequate study design, 
adequate surveillance and intervention protocols and possibly better pre-emptive 
intervention alternative(s) are necessary. 

In chapter four, two online techniques to measure Qa are compared. The saline dilution 
technique, considered the reference technique, is a single measurement set-up. 
Thermodilution to online measure Qa uses extracorporeal blood temperature sensors, 
integrated in the dialysis machine. The integration in the dialysis machine creates the 
possibility to measure numerous patients simultaneously. 
The results of both techniques correlated well. However, reproducibility of the 
thermodilution technique was inferior compared to the saline dilution technique. It is 
reasonable to assume that a less accurate measurement technique may cause 
unnecessary intervention, or missing of severe Qa decline. 

The poor results of the thermodilution technique described in chapter four gave rise to 
perform another comparison, once more between the considered reference technique 
and an entire new technique, which at that moment was still at a concept state. This 
new technique, the temperature gradient method (TGM) requires the same 
extracorporeal blood temperature sensors. Contrary to the saline- and thermodilution 
technique, the TGM does not require dilution; it only uses the measured step-change in 
arterial line temperature after line-reversal. The first in-vivo results of this technique are 
described in chapter five. The comparison showed a high correlation of measurements 
obtained by the TGM and saline dilution techniques. For both techniques a high 
reproducibility of subsequent weekly measurements was observed. Differences in 
reproducibility were not significant. Moreover, the TGM Qa measurement is quick and 
simple to execute, an improvement compared to prior described thermodilution 
technique and comparable to the saline dilution technique regarding both accuracy and 
practice. 

Chapter six reflects on a new technique to measure vascular access recirculation in the 
context of the overall possibilities to detect vascular access stenosis. 

Chapter seven describes the relationship between Qa, different types of vascular 
access and systemic hemodynamics. This prospective observational trial showed that 
Qa was significantly related to Cardiac Index (CI) and it was shown that CI was higher in 
patients with upper arm accesses compared to forearm access types. Although only a 
small minority of patients with high Qa appeared to be in the risk zone for high-output 
cardiac failure. 
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Chapter eight is an integration of the studies in the foregoing chapters. The studies are 
put in perspective of the current literature. This thesis underlines the importance of 
surveillance of the hemodialysis vascular access. Hemodynamic related vascular 
access complications have major impact on dialysis treatment, morbidity and patients’ 
burden. The role of online access flow assessment regarding surveillance seems of 
importance though little convincing prove towards thrombosis prevention is available. 
Hypothetically, causes why there is discrepancy between high sensitivity of online Qa 
surveillance and poor results regarding outcome are reviewed. One of many causes 
might be current measurement frequency, in which new techniques imbedded in the 
dialysis machine might play an important role. 
The relation between Qa and central hemodynamics suggests caution towards the 
increase of upper arm fistula. Guidelines might help to timely cope with disturbed 
access related hemodynamics. 
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Samenvatting 

Patiënten met terminale nierinsufficiëntie zijn afhankelijk van nierfunctie vervangende 
therapie. Naast niertransplantatie en peritoneaal dialyse is hemodialyse een belangrijk 
behandelalternatief. Tijdens een hemodialysebehandeling wordt het bloed van de 
patiënt, door middel van een door een pomp aangedreven extracorporeel circulatiesys-
teem, door het semi-permeabele  membraam van een kunstnier getransporteerd, zodat 
diffusie van afvalstoffen kan plaatsvinden naar het buiten de fibers stromende dialysaat. 
Hierbij geldt uiteraard dat de hoeveelheid bloed die langs de kunstnier stroomt recht 
evenredig is met de klaring van de afvalstoffen. Om een efficiënte behandeling te 
bewerkstelligen wordt de bloedpompsnelheid van de extracorporele circulatie ingesteld 
op circa 300 tot 400 ml/min. De voornaamste vereiste om deze behandeling te kunnen 
uitvoeren is een adequate toegang tot de bloedbaan. 
Het liefst wordt in de onderarm van de patiënt een kortsluiting (‘shunt’ of ‘fistel’) 
gecreëerd tussen een slagader (arterie) en een ader (vene) (arterioveneuze fistel 
(AVF)). Door de ontstane weerstandsvermindering zal de arteriële bloedstroom gaan 
toenemen. De vene zal toenemen in diameter en er zal een debiet ontstaan van zo’n 
500 tot 1500 ml/min (remodeling). Door de subcutane ligging van de vene zal deze 
goed, veilig en frequent te puncteren zijn. Indien de kwaliteit van de aders en slagader 
in de onderarm niet toereikend is, zijn enkele alternatieven voorhanden, waaronder de 
arterioveneuze graft (AVG). In dit geval wordt de hierboven beschreven verbinding 
tussen de ader en slagader gecreëerd door middel van een kunststof vat. Een ander 
alternatief is een AVF in de bovenarm. Ieder alternatief heeft zijn specifieke nadelen ten 
opzichte van de arterioveneuze fistel in de onderarm. 
Hoewel een shunt goed bruikbaar is voor de nierfunctievervangende therapie, ontstaat 
er door de aanleg van een shunt een onnatuurlijke situatie. Ten gevolge van de 
ongelijke overgang ter hoogte van de verbinding met de arterie en de vene in combina-
tie met de ontstane onnatuurlijk hoge en turbulente flow is de kans op vaatwandbe-
schadiging verhoogd. Er kan een vernauwing van het bloedvat (intima hyperplasie) 
optreden. Intima hyperplasie kan uiteindelijk resulteren in een volledige occlusie van de 
AVF of AVG, waardoor de continuïteit van de hemodialyse-therapie ernstig verstoord 
raakt. Naast deze veel voorkomende problematiek kan een adequaat functionerende 
shunt leiden tot verstoringen in de perifere en centrale hemodynamiek op basis van de 
lokaal gecreëerde weerstandsvermindering in de bloedsomloop. 
Ter voorkoming van deze problematiek is tijdige en objectieve signalering van sympto-
men van belang, zodat het onderliggend probleem preventief gecorrigeerd kan worden 
en occlusie, hartfalen en perifere doorbloedingsstoornissen zich minder zullen 
voordoen. 
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Het moment van de dialysebehandeling leent zich uitstekend om de kwaliteit van de 
vaattoegang te bewaken. Er zijn verschillende bewakingsmogelijkheden, waarvan 
debiet (access flow)-bepaling van de AVF of AVG de voorkeur verdient volgens de 
geldende internationale richtlijnen. Met behulp van angiografie kan een eventueel 
aanwezige vernauwing aangetoond worden. Angiografie is een afbeeldingstechniek 
waarbij bloedvaten met behulp van contrastvloeistof worden getoond door middel van 
röntgenfoto's. Een groot voordeel van deze techniek is dat binnen de diagnostische 
sessie tevens geïntervenieerd kan worden door het inbrengen van een ballonnetje dat 
met grote druk wordt opgeblazen zodat de vernauwing wordt opgerekt (Percutane 
Transluminale Angioplastiek (PTA)). 

Doelstelling van dit proefschrift:  

1. Inzicht verschaffen in de effecten van de toepassing van access flow–meting, 
gecombineerd met preventieve interventie ten aanzien van occlusie-incidentie en 
financiële effecten. 

2. Alternatieve online access flow-meettechnieken te vergelijken met de referentie-
techniek. De vergelijking richt zich op de betrouwbaarheid van de meettechnieken 
en het praktisch gebruik. 

3. Bestuderen of er een relatie bestaat tussen de hoogte van de access flow en het 
type vaattoegang in relatie tot hemodynamische parameters. 

In hoofdstuk twee wordt een retrospectieve analyse beschreven. Twee periodes binnen 
dezelfde dialyse-afdeling werden met elkaar vergeleken. In de eerste periode werd een 
conservatieve shuntbewaking toegepast en in de aansluitende periode werd access 
flowbewaking toegepast. Alle shunt onderhoud gerelateerde kosten, shunt thrombose 
incidentie en shunt levensduur werden vergeleken. Er werd een significante daling 
geconstateerd van de trombose-incidentie in de periode waarin access flow-bewaking 
werd toegepast in vergelijking tot de voorgaande periode voor zowel de AVF als de 
AVG. De kosten voor shuntonderhoud daalden significant voor de AVG in dezelfde 
periode. De kostendaling voor de AVF was niet significant. Er werd geen verschil in 
shuntlevensduur tussen beide perioden beschreven. 
In hoofdstuk drie wordt een analyse verricht van de tot nu toe beschreven studies die 
het effect bestudeerd hebben van online access flow-meting gecombineerd met 
preventieve interventie, op occlusie incidentie, van zowel de AVF als de AVG. Op basis 
van vooraf geformuleerde zoekcriteria werden acht studies geïncludeerd voor analyse. 
Vier studies differentieerden niet tussen AVF en AVG . Deze studies constateerden een 
significante occlusie daling voor alle vier de access flow-cohorten in vergelijking tot de 
controlegroep. Binnen vijf van de acht studies werd het effect op de AVF occlusie-
incidentie geanalyseerd. De occlusie-incidentie daalde in alle vijf AVF access flow-
cohorten, waarvan twee niet significant waren. Binnen de vijf beschreven AVG cohorten 
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werd eenmaal een toename en vier maal een afname van de occlusie-incidentie 
waargenomen, waarvan één niet significant. Alle studies registreerden een toename 
van het aantal radiologische interventies (PTA) in vergelijking tot de controlegroepen. 
Ondanks deze toename rapporteerden de twee studies die tevens de financiële 
effectsortering van de shuntbewaking analyseerden, een kostendaling in vergelijking tot 
de controlegroep. 
Een belangrijk bezwaar van de geïncludeerde studies is de matige methodologische 
kwaliteit. Daarnaast zijn belangrijke verschillen geconstateerd in het toepassen of zelfs 
niet toepassen van de bestaande richtlijnen, de organisatie van de access flow-
bewaking en het toepassen van de radiodiagnostische diagnostiek en interventie. 
De analyse van de geïncludeerde studies geeft geen definitief antwoord op de vraag of  
online access flow-bewaking een bewezen effect heeft op de occlusie-incidentie. 
Toekomstige studies zijn nodig om tot een definitieve conclusie te komen. Deze studies 
zullen minimaal moeten voldoen aan de volgende eisen: voldoende geïncludeerde 
patiënten, adequate opzet van de studie, adequate access flow-bewaking en interven-
tieprotocollen. 
Twee verschillende technieken om access flow te meten worden vergeleken in 
hoofdstuk vier. De belangrijkste aanleiding tot de studie was van praktische aard. De 
gesuggereerde referentietechniek (gebaseerd op ‘saline-dilution’) om tijdens de 
dialysebehandeling de access flow te kunnen bepalen is een ‘stand-alone’ meetopstel-
ling. Het meetinstrument van de thermodilutietechniek daarentegen is geïntegreerd in 
het dialyse-apparaat en biedt zo de mogelijkheid om iedere patiënt gelijktijdig te meten. 
Er was sprake van een goede correlatie tussen de meetresultaten van beide technie-
ken. De reproduceerbaarheid van de thermodilutietechniek bleek echter inferieur in 
vergelijking tot de reproduceerbaarheid van de referentietechniek. Daarnaast lag de 
geregistreerde tijd die nodig was voor het verkrijgen van het meetresultaat vele malen 
hoger dan die van de referentie techniek. 
De matige resultaten van de hierboven beschreven thermodilutietechniek gaven 
aanleiding tot het verrichten van een nieuwe studie: Een vergelijk tussen de hierboven 
genoemde gesuggereerde referentietechniek en een nog niet eerder beschreven 
techniek. Deze nieuwe techniek, de ‘Temperature Gradient Method’ (TGM), maakt 
gebruik van dezelfde geïntegreerde meetsensoren als de thermodilutietechniek. In 
tegenstelling tot de thermodilutietechniek en de referentie techniek, is genoemde 
techniek niet gebaseerd op dilutie. De TGM maakt alleen gebruik van de arteriële 
lijntemperatuurverandering na lijnwissel. 
De eerste in vivo resultaten van de TGM worden beschreven in hoofdstuk vijf. Een hoge 
mate van correlatie werd waargenomen tussen de meetresultaten van de TGM en de 
referentie techniek. De reproduceerbaarheid van de meting was hoog voor ieder 
afzonderlijke techniek en onderling niet significant verschillend. Bovendien bleek dat het 
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verkrijgen van de access flow door middel van de TGM weinig tijd kostte en makkelijk 
uitvoerbaar was. De TGM is daarmee een verbetering ten opzichte van de thermodilu-
tiemethode en vergelijkbaar met referentietechniek. 
Hoofdstuk zes reflecteert op de introductie van een nieuwe techniek om shunt-
recirculatie te meten in vergelijking tot alle actuele technieken om  shuntbewaking toe te 
passen. 
In hoofdstuk zeven wordt de relatie tussen access flow, verschillende typen vaattoe-
gang en systemische hemodynamische parameters onderzocht. Deze prospectieve 
observationele studie beschrijft een significante rechtevenredige relatie tussen access 
flow en de cardiac index. Daarnaast werd aangetoond dat de cardiac index significant 
hoger is bij patiënten met een bovenarmsshunt in vergelijking tot patiënten met een 
onderarmsshunt. Een beperkt aantal patiënten met een hoge access flow bevond zich 
in de risicozone voor het ontwikkelen van high-output hartfalen. 

Perspectieven 

De meeste problemen na aanleg van de vaattoegang zijn gerelateerd aan hemodyna-
mische problemen die optreden door de ontstane onnatuurlijk hoge flow condities. Door 
snelle beschikbaarheid van de hoeveelheid access flow, kan tijdig geanticipeerd worden 
op toekomstige problemen. 
De huidige literatuur levert geen doorslaggevend bewijs voor de rol van access flow 
evaluatie ten aanzien van het meest voorkomende en meest wezenlijke probleem, 
occlusie. De tot nu toe beschreven studies bevatten meerdere hiaten betreffende studie 
opzet, grootte van de studie en het volgen van de bestaande evidence-based richtlijnen. 
Belangrijke verschillen zijn geconstateerd in de implementatie en organisatie van zowel 
de access flow bewaking als de radiologische interventie. 
Analyse van de beschikbare literatuur laat zien dat een mogelijke oorzaak zou kunnen 
zijn: de kwaliteit en het effect van de huidige interventie. Toekomstig onderzoek zal zich 
in belangrijke mate moeten richten op  een effectieve en duurzame behandeling van het 
stenotisch vaattoegangsletsel. Daarnaast is het aannemelijk dat de huidige frequentie 
van access flow bepaling niet toereikend is. Nieuwe, in het dialyse-apparaat geïnte-
greerde technieken, zouden een belangrijke rol kunnen spelen bij het verhogen van de 
meetfrequentie.  
Toekomstige studies en de huidige kennis in relatie tot de verwachte toename in 
bovenarmsfistels zullen hopelijk resulteren in richtlijnen voor tijdige detectie van 
problemen ten aanzien van hemodynamische verstoringen (zowel centraal als perifeer). 
Access flow is een belangrijke hemodynamische parameter en zal, naast stenose 
detectie, ook een belangrijk middel zijn voor tijdige signalering van distale ischemie en 
cardiale decompensatie. 




